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مقاله پژوهشی

شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی فوزاریومهای ( )Fusarium spp.اِندوفیت ریشه جودره
( )Hordeum spontaneumو شلمی ()Rapistrum rugosum
فرشید نورالوندی -1حسن علیزاده -*2حسین صارمی -3غالمرضا صالحی

جوزانی4

تاریخ دریافت3110/80/31 :
تاریخ پذیرش3088/83/13 :

چکیده
اندوفیتها میکروارگانیسمهای درون بافتهای گیاهی هستند و اغلب بدون اینکه عالیم بیماری قابل مشااهد ای را بارو دهنادب بارهمکن هاای
مختلفی با میزبان خود دارند .در این تحقیقب فو اریومهای اندوفیت ریشه جاودر ( )Hordeum spontaneumو شالمی ()Rapistrum rugosum
ار یابی شدند .برای این منظور بذر علفهای هر بیان شد روی خاک مزارع گندم نمونهبرداری شد ا استانهای البر ب تهرانب خراسان رضویب خراسان
شمالیب خو ستانب فارسب قزوینبکرمانشا و گلستان در شرایط گلخانه درون گلدان کشت شدند .گیاهان در مرحله  5-6برگی برداشت شاد و ریشاههاا
پس ا قطع شدن ا محل طوقهب در تکههای کوچک روی محیط کشت اختصاصی فو اریومب پنتاکلرو نیترو بنزن پپتون آگار کشت داد شد .جدایهها پس
ا خالصسا ی براساس ویژگیهای ریختشناسی و توالی ژن  TEF 1-αشناسایی شدند .قارچ  Fusarium equisetiگونه غالب در اکثر مناطق باود
که ا هر دو گونه علفهر جداسا ی شد .به عالو قارچهای  F. redolensو  F. acutatumفقط ا جودر و  F. oxysporumو F. torulosum
فقط ا شلمی جداسا ی شدند .آگاهی ا طیف میکروبی اندوفیت علفهای هر ب میتواند در درک بهتر برهمکن های میان علف هر -میکروارگانیسمها
کمک کرد و حتی ممکن است فرصتهایی در جهت بهر برداری ا این عوامل در برنامههای کنترل یستی فراهم نماید.
واژههای کلیدی :قارچب علفهر ب گندمب TEFب Fusarium equiseti

مقدمه

1

علاافهااای هاار یکاای ا مهمتاارین عواماال خسااار ا باار
اکوسیستمهای راعی هستند .این گیاهان با محایط اطاراخ خاود در
ارتباط بود و یکی ا مهمترین اجزایای کاه باا آن بارهمکن دارناد
اکوسیستم خاک است ( .)92در این رابطه میکروارگانیسمهای موجاود
در منطقه رایزوسفرب گروهی بسیار مهم ا عوامل ند خاک هستند که
در پیوند بسیار نزدیک با ریشه علفهاای هار و ساایر گیاهاان قارار
دارند .در واقع رایزوسفر منطقهای است که در مجاور ریشه باود ب ا
آن تأثیر پذیرفته و جمعیت بسیار بااییی ا میکروارگانیسامهاا در آن
 1و  -9بهترتیب دان آموخته مقطع دکتری رشته علوم علفهایهر و استاد گارو
راعت و اصالح و نباتا ب پردیس کشاور ی و منابع طبیعی دانشگا تهرانب کرج
)Email: malizade@ut.ac.ir
(*-نویسند مسئول:
 -3استاد گرو گیا پزشکیب پردیس کشاور ی و منابع طبیعی دانشگا تهرانب کرج
 -4استادب پژوهشگا بیوتکنولوژی کشاور ی ایرانب کرج
DOI: 10.22067/JPP.2021.32395.0

وجود دارد (.)99
علفهای هر و میکروارگانیسامهاای موجاود در ریزوسافر آنهاا
ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند .مشخص شد است کاه تناوع
گونههای گیاهی موجود در یک مرغازار بار ترکیاب و تناوع گوناهای
میکروارگانیسمهای آن کامال تأثیرگذار بود است ( .)45ارتبااط میاان
علفهای هر و میکروارگانیسمهای خاک بسیار پیچید و متنوع باود
و این اجزاء اکوسیستم در سطوح متفاوتی ا ارتبااط باا یکادیگر قارار
دارند؛ ا پرگنه سا های سطح ریشه گرفته تا برهمکن های اندوفیتی.
این روابط میتواند شامل پیوندهای ساودمند دو طرفاه و یاا یاانآور
باشد (.)15
نخسااتین قاادم در مطالعااه روابااط میااان علاافهااای هاار و
میکروارگانیسمهای همرا آنهاب آگاهی ا این مسأله اسات کاه اساساا
گیا با کدام یک ا آنها در ارتباط است .چنین مطالعاتی در درک بهتار
نحو تعامل یک علف هر با محیط اطراخ خود بسیار مفید است (.)3
عالو بر اینب آگاهی ا این مساأله در طراحای رو هاای کارآمادتر
مدیریت علفهای هر یاری رسان است .در حقیقت علفکا هاا در
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حال حاضر مهمترین و مؤثرترین ابزار مدیریت علفهای هر در ایران
و جهان بود ( 14و  )46و اثرا ناامطلو آنهاا بار ساالمت انساانب
محیط یست و برو پدید مقاومت در علفهای هر بر کسی پوشید
نیست .براین اساس عالقاهمنادیهاا در راساتای حرکات باه سامت
ماادیریت غیرشاایمیایی علاافهااای هاار رو بااه افاازای اساات (.)92
مطالعا مختلفی وجود دارد که در آنها ا میکروارگانیسمهای اندوفیت
ریشه علفهای هر برای کنترل یستی آنها بهر گرفتاه شاد اسات
( 12و  .)16چنااین مطالعاااتی در رابطااه بااا امکااان بهاار گیااری ا
میکروارگانیسم های رایزوسفر به عنوان عامل کنترل یستی علفهای
هر الهام بخ هستند.
اتخاذ رو های کنترل یساتی در ماورد علافهاای هار تیار
گندمیان ( )Poaceaeکه به دلیل قرابت یاد فیزیولوژیاک باا گنادم و
جو و همچنین استعداد بایی برو مقاومت در برابر علافکا هااب باا
محدودیت علفک اختصاصی مواجه هستند بسیار مفید ار یابی شد
است ( .)43برای مثال در حال حاضر در کشاور ماا کنتارل شایمیایی
علفهای هار ی مانناد جاو در ()Hordeum spontaneum kochب
چچم ()Lolium spp.ب چاوادر ()Secale cereale L.ب یویخ وحشی
( )Avena spp.و  ...با چال های عدید ای روبارو اسات ( 32و .)33
همچنینب شلمی ( )Rapistrum rugosum L.ا علفهای هر مهام
مزارع گندم کشور و ا خاانواد شابباو ( )Brassicaceaeاسات کاه
گزار بیوتیپ مقاوم آن نسبت به علفک وجود دارد (.)13
کنترل یستی علفهای هر به عنوان رهیافتی مهم و امیادبخ
در رو های مدیریت تلفیقی علفهای هر مطرح است ()8ب اما ایان
رهیافت برای مؤثر واقع شدن نیا مند در اختیار داشاتن ابازار مناساب
است .ا حشرا و قارچهاا باه شاکل تجااری بارای کنتارل برخای
گونااههااای گیاااهی ماازاحم اسااتفاد شااد ( )92و سااابقه اسااتفاد ا
مایکوهربیسایدها به دهه هفتاد میالدی با میگردد ( .)4در این راستاب
میکروارگانیساامهااا اباازاری بااالقو مناسااب باارای اجرایاای کااردن
استراتژیهای کنترل یستی علفهای هر هستند ( .)36برای مثاالب
رایزوباکتریهای یان آور ا جمله میکروارگانیسامهاایی هساتند کاه
روی ریشه گیاهان پرگنهسا ی کرد و موجاب باا داری ا رشاد آنهاا
میشوند ( )38و نق آنها در این رابطه موضوع چندین مطالعاه باود
اساات ( .)93در یااک مطالعااه در کاار جنااوبیب گونااهای باااکتری
 Enterobacter sp.شناسایی شد کاه باه میازان قابال تاوجهی اثار
با دارندگی روی گیاهچههای تربچه و کاهو نسبت به شاهد نشاان داد
و امکان استفاد ا این جدایه باکتریاایی باه عناوان یاک علافکا
یستی مناسب امیدبخ نشان داد ( .)36همچنینب گونههای مختلف
قارچهای منطقه رایزوسفر به عنوان عامال کنتارل یساتی مطالعاه و
پیشنهاد شد اند ( .)1همچنین برخی ا قارچهای منطقه ریزوسفر مانند
gloeosporioides

Colletotrichumب

Aeschynomene

 Phomoو
virginicaب chenopodicola
 monocerasبه عنوان علفک های یستی جداساا ی و شناساایی
Exserohilum

شد اند (.)32
سلسله قارچها شامل بی ا  32هزار گونه قارچ استب اما تمرکاز
عمد در مطالعا برهکمن گیا -میکروارگانیسمهاا بیشاتر بار روی
رد آسکومیستها بود استب چرا که اغلب آنها خاک ی و در تعامل
با گیاهان هستند ( .)18انواع گونههای فو اریاوم در ایان راساته قارار
دارند و خاصیت بیماری ایی آنها موضوع مطالعا یادی بود اسات.
در واقع این جنس به عنوان یکی ا مهمترین گوناههاای قاارچ قابال
استفاد در کنترل یستی مطارح اسات ( .)12اغلاب مطالعاا انجاام
گرفته در مینه استفاد ا قارچهای جنس فو اریوم معطوخ بر کنتارل
یستی علف های هار انگلای باود اسات .بارای مثاال ا قاارچ F.
 oxysporumبرای کنترل یستی گل جاالیز ( )Orobanche spp.و
علف جارو ( )Striga spp.استفاد شد است ( 39و .)35
متاسفانه اطالعا در رابطه با طیاف قاارچهاای انادوفیت ریشاه
علفهایهر بسیار محدود است .به ویژ آنکه در کشور ما تقریبا هیچ
مطالعهای در این مورد انجاام نشاد اسات .در نتیجاه هادخ ا ایان
پژوه شناسایی قارچهای فو اریوم اندوفیت ریشه جو در و شالمیب
به عنوان مسأله سا ترین علفهایهر مزارع غال کشور اسات کاه
گزار های متعددی در رابطاه باا عادم کاارایی مناساب بسایاری ا
علفک های موجود در با ار در کنترل آنها وجود دارد .این مطالعه در
راساتای افاازای شاناخت مااا ا فو اریاومهااای در ارتبااط بااا ریشااه
علفهایهر جودر و شلمی انجام شد است .انجام چناین مطالعااتی
میتواند در یافتن عوامل کارامد و تخصصی کنترل یستی گوناههاای
مسألهسا علفهای هر به خصوص آن دسته که مستعد برو مقاومت
هستند و یا به سختی با علفک ها کنترل میشوندب سودمند باشد.

مواد و روشها
 جمعآوری خاک و بذر گونههای مورد بررسیبذرهای جودر و شلمی ا مزارع گندم استانهاای البار ب تهارانب
خراسان شمالیب خو ستانب قزوینب کرمانشا و گلستان جمعآوری شد.
همچنینب نمونههای خاک مزارع گندم ا این استانها تهیه شد .بارای
جمع آوری خاک مزارعی در نظر گرفته شد که یر کشت گندم بودناد.
ا هر استان  3-5مزرعه در نقاط مختلف انتخا شد و نمونهبارداری
ا خاک ا عمق  5-32سانتیمتر انجام شد .بذرهای جو در و شالمی
جمع آوری شد ابتادا در شارایط آ مایشاگاهی و روی تشاتک پتاری
جوانهدار شدند .سپس جوانهها روی خاک اساتانهاای مختلاف درون
گلدانهایی که در محیط گلخانه قرار داد شد بود کشت شدند .پاس
ا  32-42رو و در مرحله  5-6برگیب گیا با دقات ا خااک خاارج و
ریشهها ا محل طوقه ا برگها جدا شدند.
 جداسا ی و خالصسا ی جدایههای فو اریومریشهها کامال با آ شسته شد و برای ضادعفاونی ساطحی باه
ترتیب در الکل  32درصدب هیپوکلریت سادیم  %1و مجاددا الکال 32
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درصد و هر بار به مد  32-45ثانیه غوطهور شاد و در نهایات ساه
مرتبه به وسیله آ مقطر سترون شسته شدند .این مان براین اساس
انتخا شد که طوینیترین مانی بود که نه تنها آلودگیهای با منشأ
ساپروفیتی روی محیط کشت منتقل نمیشادندب بلکاه ریشاههاا نیاز
آسایب ندیاد و میکروارگانیسامهااای انادوفیت آنهاا همچناان رشااد
میکردند .در واقع در مانهای طوینیتر ا آن به دلیل بافت ضاعیف
و نا ک ریشه گیاهچههای جوان (به ویژ در مورد شلمی) دیگر هایچ
گونه قارچی روی محیط دید نمیشد.
پس ا ضد عفونی ریشاههاا باه قطعاا باه طاول حادود یاک
سانتیمتر بر داد شد و روی محیط کشات اختصاصای فو اریاومب
پنتاکلرو نیتروبنزن پپتون-آگار )PPA( 1در دمای  95درجه سانتیگاراد
کشت داد شدند .پس ا  39ساعت و شروع رشد قارچ ا داخل ریشاه
روی محیط کشتب قسمتی ا میسلیوم آن برداشته شد و باه محایط
کشت آ -آگار )WA( 9برای نوک ریسه کردن منتقل شاد .بساته باه
سرعت رشد هر جدایه روی این محیط پس ا  94-39سااعتب ناوک
ریسه تهیه شد و به محایط سایب مینای دکساترو -آگاار)PDA ( 3
منتقل شد .به این ترتیب جدایهها جداسا ی و خالص شدند.
شناسایی مورفولوژیک جدایههای فو اریومجدایههای خالص شد بارای شناساایی باه محایطهاای کشات
PDAب آگار مغذی شد مصانوعی )SNA( 4و محایط بارگ میخاک
آگااار )CLA( 5منتقاال شااد و مشخصااا پرگنااه و ویژگاایهااای
میکروسکوپی آنها روی هر کدام ا محیطهای کشت یاد شد ب ار یابی
شد .مشخصا و ویژگیهای ار یابی شاد عباار بودناد ا  :رنا و
قطر پرگناه در محایط PDAب وجاود و عادم وجاود اساپورودوکیوم و
ماکروکنیاادی و خصوصاایا هاااهری آنهاااب وجااود و یااا عاادم وجااود
میکروکنیدی و خصوصیا هاهری آن (تعداد سلولب شکل گار ی یاا
سیلندری و )...ب وجود یا عدم وجاود فیالیادهاب کالمیدوساپور و شاکل
هاهری آن روی محیطهای  CLAو  .SNAاین ویژگیها در جادول
مربوطه که برای شناسایی جدایهها در نظر گرفته شد بود ثبت شد و
در نهایت شناسایی مورفولوژیک با استفاد ا منابع معتبار انجاام شاد
(.)94
شناسایی مولکولی جدایههای فو اریوم و آنالیز فیلوژنیبه منظور شناسایی مولکولی جدایههااب تکثیار و تاوالی یاابی ژن
 TEFانجام شد .برای استخراج  DNAژنومی قارچب ا رو ژانا و
استفنسون ( )43با اعمال انادکی تغییارا اساتفاد شاد .بارای تهیاه
میسلیومب قارچ روی محیط کشت  PDAبه مد هفات رو در دماای
1- Penta chloro nitrobenzene peptone agar
2- Water agar
3- Potato dextrose agar
4- Synthetic nutrient-poor agar
5- Carnation leaf agar
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 95درجه سانتیگراد رشد داد شد .بعد ا رشد کافی پرگنه قارچب بافت
آن با استفاد ا اسکالپل سترون ا روی محیط کشات درون تشاتک
خرا داد و مستقیما به داخل هاونهای چینی سترون منتقل شد .ا
این میسلیومها برای استخراج  DNAاستفاد شد .به منظاور ار یاابی
کیفیاات و کمیاات  DNAاسااتخراج شااد ب ا ژل آگااار  2/8درصااد و
دستگا نانودارپ ) (Implen Inc.1000استفاد شد.
تکثیر و توالییاابی ژن  TEFباا اساتفاد ا آغا گرهاای EF1-T
EF2T
( )5´ATGGGTAAGGAGGACAAGACو
) (5´GGAAGTACCAGTGATCATGTTانجام شد ( .)19پس
ا قرار دادن میکروتیو های  2/9میلیلیتری در دستگا ترموسایکلرب
برنامااه حرارتاای بااه منظااور تکثیاار  DNAدر  35چرخااه (مراحاال
واسرشتسا یب اتصال آغا گر و بسط) به صورتی که در جادول یاک
ارایه شد است تنظیم شد .محصوی تکثیرشد ب برای خالصسا ی و
تعیینتوالی نوکلئوتیدی به یک شرکت معتبر در این میناه در کشاور
کر جنوبی فرستاد شد.
ویرای و مشابهتسا ی توالیها به این صور انجام شد که بعد
ا دریافت فایل قطعا تعیین تاوالی شاد ب کرومااتوگرام مرباوط باه
توالیهاا باا اساتفاد ا نارمافازار  Chromas Proنساخه  1.7.6و
نرمافازار  Editseqنساخه  5.01مشااهد ب ویارای و در باناک ژن
) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/مشابهتیابی شدند ( 9و
.)34
برای مرتبسا ی توالیهاب توالیهای منتخب مورد بررسی همارا
با توالیهای اخذ شد ا بانک ژنب به نرمافزار  Clustal Xنسخه2.1
تحت سیستم عامل ویندو وارد گردید و متعاقباً مرتابساا ی 6شادند
( .)49توالیهای مرتب شد بهدقات باهصاور چشامی رویات و در
صور نیا تغییرا اندکی در آنها ایجاد گردید.
برای تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی داد ها و ترسیم تبارنمای آنهااب
نوکلئوتیدی متعلق به جدایاههاای ماورد بررسای و ترسایم تبارنماای
فیلاااوژنتیکی آنهااااب ا نااارمافااازار ( MEGA6 (molecular
 evolutionary genetics analysisتحات سیساتم عامال وینادو
استفاد شد ( .)41برای ار یابی توالیهاب گرو خارجی مناسب انتخاا
شد .در نهایت برای تجزیه و تحلیل داد ها و ار یابی توالی نوکلوتیدی
نااواحی ژناای جدایااههااای مختلااف و ترساایم تبااار نمااای آنهااا ا
رو  )42( Maximum Composite Likelihoodا الگااوی ا
پی تعیین شد ( )defaultنارمافازار  MEGA6اساتفاد گردیاد .در
طی تجزیه و تحلیل با این رو ب هیچ یک ا صفا حذخ نگردیدند.
برای اطمینان ا ثبا شاخه های موجود در این شجر نیازب تجزیاه و
تحلیل اعتبارسنجی ( )bootstrapبا  1222تکرار انجام گردید.

6- Alignment
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جدول  -1برنامه حرارتی  PCRجهت تکثیر قطعات  DNAبا آغازگرهای ژن TEF
Table 1- PCR thermal program for DNA replication with TEF gene primers
مرحله )(Step
شرایط )(Condition
95 °C for 5 min
94 °C for 50 sec
57 °C for 50 sec
72 °C for 60 sec
72 °C for 7 min

) شروع واسرشت شدن ()Initial denaturation
واسرشت شدن )(Denaturation
مرحله اتصال )(Annealing
مرحله بسط و طویل شدن )(Extension
مرحله طویل شدن نهایی )(Final extension

نتایج و بحث
گونههای بدست آمد با حمایت یاد ا یکدیگر تفکیک گردیدند و
در کناااااار جدایاااااههاااااای اخاااااذ شاااااد ا باناااااک ژن
) (http://www.ncbi.nlm.nih.govقرار گرفتند .نتایج بدست آماد ب
شناسایی ریخت شناختی انجام شد را تایید نمود (شاکل  .)1بار ایان
اساس گونههای مختلف فو اریوم ا ریشه علفهر جودر کشت شد
در خاکهای نمونهبارداری شاد ا منااطق مختلاف شناساایی شاد.
 Fusarium equiseti (Corda) Sacc.بیشاترین فراوانای را نشاان
داد و ا ریشه این علف هر کشت شد در خاک استانهاای فاارسب
گلستان و خو ستان جداسا ی شد (جدول  .)9باه عاالو ب گوناههاای
F. redolens Wollenw.ب و Nirenberg & O'Donnell
 F. acutatumبااه ترتیااب ا ریشااه جااودر کشاات شااد باار روی
خاکهای خراسان شمالی و قزوین جداسا ی و شناسایی شدند.
قاارچ  F. equisetiقاابال نیاز ا برخاای گیاهاان تیاار گناادمیان
جداسا ی و مشخص شد است که این گونه ا تمایل بیشاتری بارای
همزیستی با ریشه برخی گیاهان این تیر برخوردار اسات ( 96و .)93
این قارچ معموی به عنوان یک سااپروفیت و مهااجم ثانویاه شاناخته
میشود ( )94اما نتایج برخی ا مطالعا نشان داد است که میتواناد
بااه عنااوان یااک عاماال کنتاارل اختصاصاای باارای کنتاارل یسااتی
علفهایهر نیز مطرح باشد ( 5و  .)31به عالو ب در گذشاته نیاز F.
 redolensو  F. oxysporumا علافهاای هار Coix lacryma-
 )13( jobiو علاافبااا )98( Dactylis glomerata (L.) D.C.
جداسا ی شد اند که این گونهها نیز متعلق به تیر گندمیان میباشند.
به نظر میرسد گونههای خاصی ا جنس فو اریوم وابستگی بیشاتری
برای ارتباط و همزیستی با گونههای خاصی ا علفهای هار داشاته
باشند.
چندین گونه مختلف فو اریوم نیز ا ریشه شلمی کشت شد روی
خاک مناطق مختلف جداسا ی و شناسایی شد F. equiseti .در مورد
شلمی ا نیز بیشترین فراوانی برخوردار بود و ا ریشه این علافهار
کشت شد روی خاک استانهای فارسب قزوین و گرگان جداسا ی و

شناساایی شاد (جادول  .)9همچناین

)(Berk. & M.A. Curtis

 F. torulosum Gruyter & J.H.M. Schneidو F. oxysporum

نیز ا ریشه شلمی کشات شاد روی خااک اساتانهاای کرمانشاا و
تهران جداسا ی و شناسایی شدند .در گذشته نیز  F. oxysporumبه
عنوان یک اندوفیت ا میزبانهایی متعلق باه خاانواد شابباو مانناد
منادا ()Eruca sativa Mill.ب Matthiola (L.) W.T. Aiton
 incanaو  (L.) DC. Diplotaxis tenuifoliaجداسا ی و شناسایی
شد است ( 11و  .)95همچنین قارچ  F. torulosumبرای اولین باار
در ایران ا گل آذین چند گوناه ا علافهاای هار خاانواد گرامیناه
جداسا ی و شناسایی شد است (.)2
در این پژوه ب چندین گونه فو اریاوم ا دو میزباان علاف هار
مهم مزارع گندم جداسا ی و شناسایی شاد .جالاب توجاه اسات کاه
گونههای مختلفی ا فو اریوم در سراسر جهان به عنوان عوامل کنترل
یستی علفهای هر معرفی شد اند .برخی ا ایان ماوارد عبارتناد ا :
 F. tumidum Sherb.بارای  Cytisus scoparius (L.) Linkو L.
 Ulex europaeusدر یناد ناو ()12ب  F. oxysporumبارای گال
جاالیز ( )Orobanche spp.و F. L.W. Burgess & Trimboli
[Striga
 nygamaiباااارای اسااااتریگا ](Delile) Benth.
 hermonthicaدر سااااودان و آلمااااان ()91ب  F. oxysporumو
 F. semitectum var. majus Wollenw.علیاه ساترایگا در غار
آفریقا و کانادا ( )3و  Fusarium spp.برای کنترل نوعی فرفیون (L.
 )Euphorbia esulaدر آمریکااا ( )6و باارای Egeria Planch.
 densaو  E. najas Planch.در بر یل ( .)33به نظر میرسد چناین
مطالعاتی در قدم اول با معرفی فو اریومهاای انادوفیت در ارتبااط باا
ریشااه علاافهااای هاار ب ماایتوانااد مساایر را در جهاات یااافتن
سویههاای اختصاصای فو اریاوم باه عناوان عوامال کنتارل یساتی
علفهای هر هموار سا د؛ چرا که برای یافتن چنین عواملیب در ابتادا
نیا به آگاهی ا طیف میکروارگانیسمهایی است که با این گیاهاان در
ارتباط بود و میتوانند درون آنها پرگنهسا ی کنند .چنین رهیافتی باه
وسیله برخی دیگر ا محققین نیز مورد توجه بود است ( 3و .)44
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شکل  -1تبار نمای بدست آمده از روش  MLبر اساس توالی ژن  TEFدر  11جدایه قارچ  .Fusariumمقیاس نشان دهنده  1/11جایگزینی به
ازای هر نوکلئوتید میباشد و اعداد باالی شاخه ها ،نتایج اعتبار سنجی را با  1111تکرار نشان میدهند .عالمت مثل توپر سیاهرنگ نشان دهنده
جدایههای مورد بررسی در این تحقیق میباشد .جدایهای از گونه  Microdochium nivaleبه عنوان گروه خارجی قرار داده شده است .شماره
دستیابی جدایههای اخذ شده در شکل در کنار نام جدایه آورده شده است.
Figure 1- Phylogenetic tree for 10 Fusarium isolates obtained with ML method based on partial sequences of translation
elongation factor (TEF-1_) gene. The scale bar shows 0.01 substitutions per site and bootstrap supports values from 1000
replicates shown at node. Solid black circles in the figure indicate sequence data for isolates of the study. The tree was rooted
to Microdochium nivale as outgroup. Accession numbers of the isolates are presented next to the isolate identification.

تمام گونههای شناسایی شد در این تحقیقب برای نخستین بار در
دنیا به عنوان قارچهای فو اریوم اندوفیت ریشه ا میزبانهاای جدیاد
جو در و شلمی معرفی شد اناد .تناوع مشااهد شاد در گوناههاای
جداسا ی شد بیانگر این حقیقات اسات کاه گوناههاای مختلفای ا
فو اریوم و احتمای سایر قارچها با ریشه این علفهای هر مایتوانناد
در ارتباط باشند .متاسفانه تا به امرو به خصوص در کشور ما این گونه
ا میکروارگانیسمها کمتر مورد مطالعه و توجه قرار گرفتهاند .در نتیجه
اینکه به لحاظ سیستماتیک چه گونههایی ا آنها باا علافهاای هار
مختلف در ارتباط هستند و به لحاظ کارکردی چه برهمکن هاایی باا
میزبان خود دارند تا حد قابل مالحظهای ناشناخته است.
شاااناخت ایااان عوامااالب باااه عناااوان یکااای ا مهمتااارین
میکروارگانیسمهاای اساتفاد شاد در برناماههاای کنتارل یساتیب
مااایتواناااد در درک بااارهمکن هاااای احتماااالی میاااان گیاااا و

میکروارگانیسمهای همرا آن و همچنین طرحریزی برنامههای کنترل
یستی علفهای هر سودمند باشد .در اختیاار داشاتن ابازار متناوع و
مناسب کنترلب در تکامل استراتژیهای مدیریت چنین علفهای هار
دردسرسا ی یاری میرساند .در نهایات پیشانهاد مایشاود مطالعاهی
روابط این گونه ا قارچها با میزبان خود در جهت یافتن عامل کنتارل
یستی مناسب مورد توجه بیشتری قرار بگیارد .در حقیقات مایتاوان
گفت منبع بزرگی ا ابزار یستیب به شکل بالقو در دسترس قرار دارد
که با توجه بیشتر به آنهااب مایتاوان باه سامت تناوع بخشایدن باه
رو های مدیریت علفهای هر گام برداشت .چنین رهیافتی به ویژ
در مورد علفهای هر ی که با علفک های موجود به خوبی کنتارل
نمیشوند و یا مستعد برو مقاومت نسبت به علفک ها هستندب مفید
خواهد بود.
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) ازRapistrum rugosum( ) و شلمیHordeum spontaneum(  گونههای فوزاریوم اندوفیت جداسازی و شناسازی شده از ریشه جودره-2 جدول
مناطق مختلف ایران
Table 2- Endophytic Fusarium species isolated and identified from root of spontaneous barley (Hordeum spontaneum) and
turnipweed (Rapistrum rugosum)

میزبان

جنس و گونه فوزاریوم

Host

Definition
Fusarium redolens isolate H47
Fusarium acutatum isolate
H113

جودر
Hordeum spontaneum

Fusarium equiseti isolate H127
Fusarium equiseti isolate H112
Fusarium equiseti isolate H4
Fusarium equiseti isolate R17
Fusarium equiseti isolate R31

شلمی
Rapistrum rugosum

Fusarium equiseti isolate R8
Fusarium torulosum isolate
R58
Fusarium oxysporum isolate
R70

منطقه

شماره دسترسی

Region

Accession number

خراسان شمالی
)Shomali Khorasan(
قزوین
)Qazvin(
گلستان
)Golestan(
خو ستان
)Khouzestan(
فارس
)Fars(
قزوین
)Qazvin(
فارس
)Fars(
گلستان
)Golestan(
کرمانشا
)Kermanshah(
تهران
)Tehran(

MH401552
MH401553
MH401555
MH401562
MH260567
MH401556
MH401557
MH249606
MH401558
MH401559
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Introduction: Endophytic microorganisms are present inside plant tissues without evident disease
symptoms, but they have different interactions with their host. These microorganisms have revealed a great
potential to be exploited as a biological control agent of troublesome weeds. Endophytic microorganisms in
association with weed roots can act as a soil application herbicide through toxin secretion. These agents in most
cases do not kill target weed but instead, have an ability to suppress them noticeably, so the crop can compete
with companion weeds very successfully. Unfortunately, the endophytic microorganisms of weeds are less
studied and such studies is very limited. So, this experiment was conducted to study root endophytic Fusarium
species of Hordeum spontaneum and Rapistrum rugosum as serious weeds of winter cereals of our country.
Fusarium species are one of the most important host-specific microorganisms in the biological control program
of weeds.
Material and Methods: The weeds planted in pots filled with the soil of wheat farms sampled from Alborz,
Tehran, Khorasan shomali, Khuzestan, Fars, Qazvin, Kermanshah and Golestan provinces (Iran), under
greenhouse condition. The plant harvested at 5–6 leaf stage, roots were cut from the crown and sliced into small
pieces. Then the pieces of root were cultured on specific Fusarium medium, Penta chloro Nitro Benzene Peptone
Agar (PPA). Fusarium spp. grown on the medium, sub-cultured onto the Water Agar (WA) medium. After 24-72
h hyphae tip of the isolates translocated onto the Potato Dextrose Agar (PDA) medium and let them to fully grow
and pure isolates obtained. Some morphological details of the species e.g. chlamydospore formation and
physical characteristics of it, color and diameter of the colony (after 72 h) were assessed according to their
growth habit on PDA medium. Each species translocated onto Carnation Leaf Agar (CLA) and Synthetic
Nutrient Poor Agar (SNA) mediums to evaluate other necessary morphological characteristics. Sporodochium
formation and physical characteristics of macroconidia on CLA, and microconidia formation and physical
characteristics of microconidia on SNA, also assessed. Isolates were identified based on molecular data that were
generated for TEF 1-α gene, following PCR amplification as well. Pro Chromas (1.7.6 version) and Editseq
(5.01 version) softwares were used to edit the sequences before further processing. Edited sequences were
blasted in NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/) and compared to those sequences that already existed in
the database to find similarities and molecularly identification of species. Selected sequences of the study and
those isolates from the database were alignment using Clustal X (version 2.1) software and finally phylogenic
tree was drawn using MEGA6 (molecular evolutionary genetics analysis). And appropriate outgroup was
exploited to sequences analysis. Finally, maximum composite likelihood method was used to analyze and
assessment of nucleotide sequence of gene regions of different isolates. With taking into account of all these
information together, we were able to identify all isolated Fusarium species with confidence.
Results and Discussion: Fusarium equiseti was the dominant species recovered in several regions, while the
other Fusarium species were site and species-specific. F. equiseti was recovered from the root of H. spontaneum
and R. rugosum plants cultured in the soil of Fars and Golestan. This species also recovered from the root of H.
spontaneum and R. rugosum cultured in the soil of Khouzestan and Qazvin provinces respectively. In addition,
F. redolens and F. acutatum were recovered from H. spontaneum root cultured in the soil of Khorasan Shomali
and Qazvin provinces respectively. On the other side, F. torulosum and F. oxysporum were recovered from R.
rugosum root cultured in the soil of Kermanshah and Tehran respectively. Totally 10 isolates of five different
1 and 2- Ph.D. Graduated in Weed Science and Professor at College of Agriculture and Natural Resources of University
of Tehran, Karaj, respectively.
(*- Corresponding Author Email: malizade@ut.ac.ir)
3- Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources of University of Tehran,
Karaj
4- Professor of Agricultural Biotechnology Research of Iran, Karaj
DOI: 10.22067/JPP.2021.32395.0
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species of Fusarium recovered from the root of H. spontaneum and R. rugosum. It shows probably a lot of
Fusarium species (and maybe other microorganisms) are in contact with weeds root which can be utilized as
their potential biological agent, but the potential is not studied to a great extent. There are many reports that
show many species of Fusarium are exploited as biological agents of different weed species. This is because of
the host specificity of the fungus Fusarium which turns it to a suitable and efficient agent in the biological
control program of serious hard to chemical control weeds.
Conclusion: Many grass weeds are very hard to manage with conventional methods especially chemical
means. We have to look for other alternative solutions to overcome them. Biological control of weeds is a
promising approach to wisely control of weeds, especially those that are very resistance prone or hardly
controlled with available herbicides. Exploiting this approach needs proper and diverse control means.
Microorganisms are a rich source of biological agents of weeds that less attention has been paid to them.
Endophytic microorganisms of weeds are a new generation of biological agents that studies have been focused
on them recently. The first step to choose an efficient agent is having a deep knowledge about what kind of
species are living with them. In fact, detailed knowledge about endophytic microorganism of weeds can aid in
better understanding of the nature of interactions between weed-microbe and how to exploit these as agents in
weed biological control programs.
Keywords: Fusarium equiseti, Fungus, TEF, Weed, Wheat
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شناسایی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده  Tylenchidaeدر مزارع سیبزمینی منطقه
فریدن استان اصفهان
حمیدرضا معروفی معروف آبادی -1عصمت مهدیخانی مقدم -*2حمید

روحانی3

تاریخ دریافت1396/02/19 :
تاریخ پذیرش1399/03/07 :

چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیبزمینی در منطقه فریدن استان اصفهان ،طی سالهای  1393-1392در مجمووع  115نمونوه
خاک و غده آلوده جمعآوری گردید .نماتدها از خاک به روش الک و سانتریفیوژ و از نمونههای ریشه با روش بلندر و سانتریفیوژ استخراج و با اسوتفاده از
روش تکمیل شده دگریسه ،تثبیت و به گلیسرین منتقل شده و مورد بررسی قرار گرفتند .پس از تهیه اسالیدهای دائمی از آنها ،با استفاده از میکروسکوپ
نوری ،خصوصیات ریختشناسی و ریختسنجی هر یک از نماتدها بررسی شد .در این بررسی  12گونه متعلق به چهار جنس از خانواده Tylenchidae
شناسووایی گردیوود .چهووار گونووه  Discotylenchus attenuatus ،Filenchus balcarceanus، Boleodorus hyderiو Tylenchus
 naranensiاز خانواده  Tylenchidaeشرح داده میشوند که دوگونه اول برای فون نماتدهای ایران جدید میباشند.
واژههای کلیدی :ریختشناسی ،ریختسنجی ،سیبزمینی ،ایران ،نماتد انگل گیاهی

مقدمه

1

سیبزمینی یکی از مهمترین گیاهان دو لپوهای در تغذیوه انسوان
بوده و از نظر سطح زیر کشت این محصوول در رتبوه پونج و بعود از
محصوالتی مانند گندم ،برنج ،ذرت و جو قورارد دارد .تعوداد  67گونوه
نماتد متعلق به  24جنس در ارتباط بوا کشوت ایون محصوول در دنیوا
گزارش شده است که بدون شک بسویاری از آنهوا از لحواس خسوارت
دارای اهمیت نبوده یا دارای اهمیت کمی میباشند ولی در ایون میوان
تعدادی از نماتدهای انگل گیاهی هستند که نقش مهموی در کواهش
محصول و ایجاد خسارت جدی دارند .مهمترین نماتدهای خسوارت زا
و انگل در مزارع سیبزمینی بهترتیب نماتدهای سیست طالیی سویب
زمینووی و گونووههووای  Globodera rostochiensisو G. pallida
نماتوودهای ریشووه گرهووی گونووههووای  ،)Meloidogyneنماتوودهای
پوسویدگی غوده و سواقه  Ditylenchus destructor,D. dipsaciو
نماتدهای مولد زخ ریشوه گونوههوای  )Pratylenchusمویباشوند.
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشوجوی سوابق کارشناسوی ارشود بیمواریشناسوی گیواهی و
استادان گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: mahdikhani-e@um.ac.ir
* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JPP.2021.31223.0

رحیمی و همکاران  )1391فون نماتدهای انگل گیواهی را در موزارع
سیبزمینی شهرستان های قروه ،دهگالن و بیجار شناسایی کردنود و
همچنین فعالیتهایی در رابطه با ردیابی نماتد سیست طالیوی سویب
زمینی را در ایون منطقوه انجوام دادنود  .)14عرفوانی پوور قاسومی و
همکاران  1390و  )1391نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیبزمینی را
در استان خراسان رضوی شناسایی کردند که طی بررسیهوای انجوام
شده و جمعآوری  55نمونه از خاک و  60غده آلوده 16 ،گونه متعلوق
به  12جنس مربووط بوه فورو راسوته  Tylenchomorphaشناسوایی
کردند که گونه  Aphelenchoides brassicaeرا برای اولوین بوار از
ایووران گوووزارش کردنووود و همچنووین چهوووار گونوووه از نماتووودهای
 Belonolaimidرا از مووزارع سوویبزمینووی اسووتان خراسووان رضوووی
شناسایی کردند که عبارتند از :
Scutylenchus rugosus ,Geocenamus tartuensis ,
،Amplimerlinius sikkimen, Tylenchorhynchus shivanandi

که سه گونه اخیر برای فون نماتدهای انگل گیاهی ایران جدیود بووده
است  5و  .)6گیتی و همکاران  )1390وقوع نماتود سیسوت طالیوی
سوویب زمینووی  )Globodera rostochiensisو پووراکنش آن را در
استان همدان گزارش دادند که طی بررسیهای انجوام شوده در سوال
 1387از مزارع سیبزمینی شهرستان بهوار ایون نماتود را شناسوایی و
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گزارش کردند  .)7تنها معافی و همکواران  )1384نماتودهای انگول
داخلی و تراک جمعیت آنها را در مزارع سیبزمینی استانهای تهران،
سمنان شاهرود) و آذربایجان غربی بررسی کردنود  .)17داموادزاده و
اخیووانی  )1368تغییوورات جمعیووت  Pratylenchus neglectusو
 Meloidogyne javanicaرا در مووزارع سوویبزمینووی اسووتانهووای
اصفهان و چهار محال بختیاری مورد بررسی قرار دادند  .)2اخیوانی و
نووادری  )1363فووون نماتوودهای پارازیووت گیوواهی را در اسووتانهووای
اصفهان و چهار محال بختیاری شناسایی کردند که بوا جموعآوری 67
نمونه از خاک ،ریشه و غده و طی انجام عملیوات اسوتخراج بوه روش
های مختلف بیش از  40گونه نماتد انگل گیاهی مربوط به  17جونس
را شناسایی کردند  .)1در این تحقیق هدف شناسایی نماتدهای انگول
گیاهی مزارع سیبزمینی در منطقه فریدن استان اصفهان بوده است.

مواد و روشها
از بهار تا پاییز سالهای  1393-1392به منظور جمعآوری نمونوه
از مزارع سیبزمینی ازعمق  15تا  25سانتیمتری مناطق عمده سیب
زمینی کاری از شهرستانهای داران ،چادگان و فریدون شهر ،منطقوه
فریدن استان اصفهان جمعا  115نمونه خاک ،ریشه و غده آلوده جموع
آوری گردید .جهت استخراج نماتدها از خاک ،روش الک و سانتریفیوژ
و از نمونههای ریشه روش بلندر و سانتریفیوژ استفاده شود  .)11پوس
از استخراج نماتدها جهت کشتن ،ثابت کردن و انتقوال بوه گلیسورین
روش تکمیل شده دگریسوه  )3موورد اسوتفاده قورار گرفوت .در ایون
بررسی ،شناسایی گونهها بر اساس خصوصیات ریختسنجی و ریخت
شناسی بوده است .برای اندازهگیری و رس قسمتهای مختلف بودن
نماتد ،از میکرسکوپ دو چشمی  Olympusمجهز به لوله ترسی مدل
 BH2استفاده شد که قبال برای بدست آوردن اندازهها به طوور دقیوق
تنطی شده بود .بر حسب جنس از آنها اسالیدهای دای میکرسوکوپی
تهیه و با استفاده از کلیدهای معتبر گونههای هر جنس مورد شناسایی
قرار گرفت .)16

نتایج و بحث
در ایوون تحقیووق 12 ،گونووه متعلووق بووه  4جوونس از خووانواده
 Tylenchidaeشناسایی گردید که از جنس  Boleodorusگونههوای
 B. thylactusو  ،B. hyderiجنس  Discotylenchusو گونوههوای
 D. brevicaudatus, D. attenuatesو  ،D. discretusجوونس
 Filenchusو گونههوای , F. afghanicus F. balcarceanus, F.
 qurtus, F. vulgaris F. thorneiو  F. pratensisو از جوونس
 Tylenchusگونه  T. naranensisشناسوایی گردیود .از میوان گونوه
های مذکور ،چهار گونه Boleodorus hyderi Husain and Khan,
Filenchus ،Discotylenchus attenuatus Siddiqi,1980 ،1965

 balcarceanus Torres and Geraert, 1996و

Tylenchus

 naranensis Maqbool, Zarina and Ghazala, 1987شرح داده
موویشووود کووه دو گونووه  Boleodorus. hyderiو balcarceanus
 Filenchusبرای فون نماتدهای ایران جدید بوده و برای اولوین بوار
گزارش و توصیف میگردد .گونهها به ترتیب حوروف الفبوا شورح داده
میشوند.
 -1گونه Boleodorus. hyderi Husain & Khan, 1965
(شکل  ،1جدول )1
مشخصات

ماده :بدن نماتد پس از تثبیت به صورت  Cشکل مویباشود و دو
انتهای بدن باریک میشود .پوست دارای شویارهای عرضوی یریوف،
اندازه هر شیار عرضی در وسط بودن یوک میکرومتور اسوت .سوطوح
جانبی بدن دارای چهار شیار طولی و عرض آن به اندازه یوک چهوارم
عرض بدن در ناحیه فرج ،سر مخروطی شکل ،صاف و در امتداد بدن،
عرض سر در قاعده یک سوم عرض بدن است .استایلت به طول -11
 9میکرومتر ،محل ریزش غوده پشوتی موری نزدیوک بوه گورههوای
استایلت ،مری چهوار قسومتی و از نووع  ،Tylenchoidحبوا میوانی
مری فاقد دریچه ،لوله ثانویه مری طویل و به وسیله حلقه عصوبی در
فاصله  90میکرومتری از ابتدای بدن احاطه شده است ،حبا انتهوایی
مری گالبی شکل و به صورت اتصالی بوا روده ،طوول موری  110توا
 120میکرومتر از ابتدای سر ،مجرای دفعی-ترشحی مشخص و دارای
مجرا و منفذ اسکلروتی و فاصله آن از ابتدای بدن  97میکرومتر است.
دایریدها مشخص و کمی باالتر از سطح منفذ دفعی-ترشوحی در بوین
خطوط طولی سطوح جانبی بدن قرار دارد .دریچه کاردیا کوچک و گرد
است .روده دارای گرانولهای بزرگ .راست روده به اندازه یوک سووم
عرض بدن در ناحیه مخرج .دارای یک تخمدان که به سومت جلووی
بدن کشیده شده ،دارای کیسه عقبی رح کوتاه کوه طوول آن نصوف
عرض بدن در ناحیه فرج است .تخمکها در چند ردیوف قورار دارنود،
کیسه ذخیره اسپرم در امتداد محور تخمدان و پر از اسپرم .فاصله فرج
تا مخرج بیشتر از طول دم است .دم طویل ،مخروطی شکل با انتهای
گرد و طول آن  81میکرومتر است.
نر :در نمونههای مورد بررسی نر مشاهده نشد.

بحث
با استفاده از کلید گرارت  ،)Geraert ,2008مشخصات و انودازه
های جمعیت مورد مطالعوه بوا گونوه  Boleodorus hyderiمطابقوت
نشان میدهد .به دلیل تشابه جمعیت مورد مطالعه با گونههای دیگور،
مشخصوات ایون جمعیوت بوا گونوههوای B. volutes Lima and
 Siddiqi, 1963وB. ،B. similis Khan and Basir , 1963
rafiqi Husain& Khan, 1965 B.مورد مقایسه قرار گرفت .)4

شناسایی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده...

گونه  B. volutusدر اندازه اسوتایلت ،طوول دم و موقعیوت فورج
استایلت  8-9میکرومتر در مقابل 11میکرومتر ،و موقعیت فورج -79
 V=76در مقابل  V=59-65در گونه موذکور) از گونوه موورد مطالعوه
متفاوت است.
گونه  B. similisاز نظر طول بدن ،موقعیت فاسومیدها و عورض
سطوح جانبی بدن با گونه مورد مطالعه اختالف دارد.
در گونه  B. rafiqiدم قال مانند نبوده و با توجه به شکل دم از
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گونه مورد مطالعه متمایز میشود.
این گونه اولین بوار توسوط  Husainو  Khanدر سوال  1965در
هند از خاک اطراف ریشههای  Mangifera indicaگوزارش گردیود
 .)10در این بررسی ،گونه مورد مطالعه از خواک اطوراف ریشوههوای
سیبزمینی از منطقه عبواس آبواد شوهر چادگوان از توابوع شهرسوتان
چادگان جمعآوری و شناسایی گردید و برای اولین بار از ایران گزارش
میشود.

شکل  :A:Boleodorus hyderi -1قسمت جلویی بدن ماده  :Bشکل تخمدان  :Cشکل دم  :Dشیارهای طولی سطوح جانبی بدن  :Eشکل کلی بدن
Figure 1- Boleodorus hyderi. Female: A: Anterior end and Oesophageal region, B: Ovary shape, C: Tail shape D: lateral
fields, E: General view
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جدول  -1خصوصیات ریختسنجی گونه ( Boleodorus hyderiاندازه برحسب میکرومتر) و مقایسه آن با شرح اصلی گونه
Table 1- Morphometric characters of female of Boleodorus hyderi from Iran and its comparison with the original description
)(measurements in µm
India
منشاء
چادگان
1941
Origin
Chadegan

استان اصفهان
Female

Isfahan province
Female

Characters

ماده

مشخصات

3

n

ماده
440-500
23-27
4.3-5.0
6.0-7.8
-

6.1 ).5.8-6.7

´c

63.6-68.5

61.5 )59.5-65

V

10-11

74.3 )73.6-75.3
11

´V
Stylet

41.1 )40.8-41.5

m

47.6 )47.2-48.3

MB

78.6 )77-81

Tail

-

41.3 )510-584

L

24.2 )23.5-25.3

a

4.1 )3.8-4.7

b

6.6 )6.3-7.2

c

 -2گون ( Discotylenchus attenuatus Siddiqi, 1980شکل
 ،2جدول )2
مشخصات

ماده :بدن نماتد بعد از تثبیت به صورت مستقی یوا کموی خمیوده
میباشد و به طور منظ عرض بدن باریک میشود و بوه طوور قابول
مالحظهای به سمت انتهای دم باریک میگردد .بخش جلوئی بدن نیز
به طور منظ در ناحیه مری باریک شده به طوریکه در قاعده سر بوه
یک سوم عرض بدن میرسد .پوست دارای شیارهای عرضی یریوف،
اندازه هر شیار عرضی در وسط بدن 0/8تا یک میکرومتر مویباشود و
گاهی اوقات شیارها نا مشخص هستند .سطوح جانبی بدن دارای چهار
شیار طولی ،سر صاف ،باریک ،بر آمده و دیسوک سور  2/1میکرومتور
قطر دارد .شبکه کوتیکولی سرمشخص ،عرض سور در قاعوده  3/7توا
چهار میکرومتر و ارتفاع آن حدود دو میکرومتر است .استایلت به طول
شش میکرومتر ،قسمت مخروطی استایلت کوتاه و گرههوای اسوتایلت
کمی گرد .محل ریزش غده پشتی موری ازگورههوای اسوتایلت 1/25
میکرومتر .حبا میانی مری بیضی شکل ،دارای دریچه و فاصله آن از
ابتدای سر تا مرکز حبا میانی مری  31میکرومتر و از مرکوز حبوا
میانی مری تا انتهای مری  37میکرومتر ،لوله ثانویوه موری طویول و
باریک ،حلقه عصبی در وسط لوله ثانویه مری قرار دارد .حبا انتهای
مری گالبی شکل با قاعده صاف ،نحوه اتصال مری با روده به صورت
اتصالی ،دریچه کاردیا گرد است .فاصله منفذ دفعی-ترشحی از ابتدای

سر  55میکرومتر ،همیزوئید به طول سه شیار بدن و فاصله آن از منفذ
دفعی–ترشحی به اندازه دو شیار عرضی است .دایرید کمی باال تور از
منفذ دفعی–ترشحی در بین خطووط سوطوح جوانبی بودن قورار دارد.
فاسمیدها نزدیک به مخرج است .فرج به صورت شکاف عرضی ،لوب
های آن کمی برآمده .واژن به اندازه دو پنج عرض بدن .دارای یوک
تخمدان که به سمت جلوی بدن کشیده شده ،کیسه عقبی رح کوتاه
و حدود دو پنج عرض بدن .کیسه ذخیره اسپرم در محوور تخمودان،
گرد و پر از اسپرم است .فاصله فرج توا مخورج  58میکرومتور .راسوت
روده  1/5برابر عرض بدن در ناحیه مخرج است .مخرج مشوخص ،دم
باریک و بلند به اندازه  78میکرومتر ،انتهای دم بسیار باریوک و نخوی
شکل است.
نر :قسمت جلوی بدن مشوابه نماتود مواده ،قسومت ابتودای لولوه
جنسی طویل بوده و اسپرماتیدها در یک ردیف منظ قرار گرفتوهانود.
اسپیکول دارای قسمت ابتدایی برجسته و قسمت انتهایی نقطهای بوده
و از نظر شکلی کمان مانند میباشد .گوبرنواکولوم هاللوی شوکل .دم
نخی شکل و بلند .فاسمیدها در بین شویارهای طوولی سوطوح جوانبی
بدن و نزدیک به مخرج قرار دارد.

بحث
با استفاده از کلید گرارت  ،)Geraert, 2008مشخصات و انودازه
های جمعیت مورد بررسی بوا گونوه Discotylenchus attenuatus
مطابقت نشان میدهد  .)4این گونه با داشتن چهوار شویار طوولی در

شناسایی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده...

،D.

سووطوح جووانبی بوودن از گونووههووای
 azadkasmirensisو  D. longicaudaمتمایز میشود .گونوههوای
مذکور در سطوح جانبی بدن دو شیار طولی دارند .گونه موورد مطالعوه
با داشتن دم بلنودتر از گونوه  D. brevicaudatusمتموایز مویگوردد
طول دم در گونه مورد مطالعه  77تا  81میکرومتر و در گونوه مشوابه
 35تا  47میکرومتر) .مشخصات این جمعیت به گونه ،D. discretus
نیز نزدیک است اما تفاوتهای بین آنها مشاهده میشوود .گونوه D.
 discretusبووا داشووتن اسووتایلت و دیسووک سوور بلنوودتر اسووتایلت 7
میکرومتر در مقابل  6میکرومتر و دیسک سر  3میکرومتر در مقابل 2
میکرومتر) از گونه مورد مطالعه متمایز میشود .ایون گونوه اولوین بوار
توسط صدیقی در سال  1980در نیجریه ازخواک اطوراف ریشوههوای
گیاهان مرتعی گزارش گردید  .)15گونه مذکور توسوط گول حسون و
همکاران در سال  1393از باغات سیب و مراتوع از آذربایجوان غربوی
برای اولین بار از ایران گزارش شد که مشخصات جمعیت مورد مطالعه
با جمعیت گزارش شده از ایران نیز مقایسه شد .این دو جمعیت از نظر
اندازه دیسک سر باه تفواوت نشوان مویدهنود .قطردیسوک سور در
جمعیت گزارش شده  3/8میکرومتر ذکر شده و در گونه مورد بررسوی
 2میکرومتر است که با شرح اصلی گونه مطابقت دارد .همچنوین سور
شیاردار ترسی شده که در شرح اصلی گونه و در جمعیت مورد مطالعه
discolabialis

D.
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سر صاف میباشد  .)8در این بررسی ،جمعیت مورد مطالعوه از خواک
اطراف ریشه های سیبزمینی در منطقوه سووران شوهر روزه از توابوع
شهرستان چادگان جمعآوری و شناسایی گردید.
 -3گونه Filenchus balcarceanus Torres & Geraert,

( 1996شکل  ،3جدول )3
مشخصات

ماده :بدن نماتد ماده بعد از تثبیت مسوتقی توا کموی خمیوده بوه
سمت شکمی است و عرض بدن به تدریج به دو سمت انتهای جلوئی
و عقبی باریک میشود ،عرض بدن در ناحیه وسط بودن 15 )14-16
میکرومتر و در ناحیه مخرج عورض بودن  10 )9/8-10/9میکرومتور
میباشد .پوست دارای شیارهای عرضی یریف ،اندازه هر شیار عرضی
بدن یک میکرومتر ،شکل سر از مخروطی ناقص تا گرد متنوع اسوت.
سطوح جانبی بدن دارای دو شیار طولی ،شروع آنها از بیست و نهمین
شیار عرضی بدن به صورت دو خط طولی می باشد و تا نیمه دم ادامه
دارد که با میکرسکوپ نوری مشاهده می شود .سر صواف بوه عورض
شش میکرومتر.

جدول  -2خصوصیات ریختسنجی گونه  Discotylenchus attenuatusو مقایسه آن با شرح اصلی گونه (اندازه برحسب میکرومتر)
Table 2- Morphometric characters of female of Discotylenchus attenuatus from Iran and its comparison with the original
)description (measurements in µm

نیجریه 1980

چادگان

چادگان

منشاء

Chadegan

Chadegan

Origin

استان اصفهان

استان اصفهان

Isfahan province

Isfahan province

ماده

نر

ماده

مشخصات

Female

Male
3

Female
3

Characters
n

360 )330-400

355 )340-370

438)433-443

L

34.5 )31-37
/4.8 )4.6-5.2
4.2 )3.7-4.8
10.3 )9.5-11.3
6.3 )6-6.5
34 )30-38
11.5 )11-12
3.6)3.0-4.5

33)33

a

5.8 )5.5-6

b

29 )25-33
4.8 )4.1-5.4
4.3 )4.1-5.0
10.5 )9-12
61.4)60-64

6.2 )6.0-6.5
44.7 )43-46

-

4.2 )4-4.4

c

11 )10.6-11.8

´c

64 )63-65.5

V

83.8 )83-84.5

´V

6.1)6-6.5

Stylet

41.3 )40-42

MB

81.3)79-86

Tail

-

T
Spicules
Gubernaculum
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نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،35شماره  ،1بهار 1400

شکل  :A Discotylenchus attenuatus -2قسمت جلویی بدن ماده  :Bشکل تخمدان  :Cشکل دم ماده  :Dشکل دم نر  :Eشیار های طولی سطوح
جانبی بدن  :Fشکل کلی بدن
Figure 2- Discotylenchus attenuatus. Female: A: Anterior end and oesophageal region, B: Ovary shape, C: Female tail shape,
D: Male tail shape, E: lateral fields, F: General view

آمفیدها به صورت شکاف طویل و در جوانب سر .حلقه عصبی در
اطراف لوله ثانویه موری ،همیزونیود بواالتر از منفوذ دفعوی ترشوحی،
سفالیدها در شش تا  12میکرومتری سر ،استایلت یریف به طوول نوه

میکرومتر ،محل ریزش غده پشتی مری نزدیک به گرههای اسوتایلت.
لوله اولیه مری عریض تر از لوله ثانویه مری ،اما طوول آنهوا بوه یوک
اندازه ،حبا میانی مری طویل ،حبا انتهوایی موری بیضوی شوکل.

شناسایی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده...

نحوه اتصال مری و روده به صورت اتصالی ،دریچه کاردیوا مخروطوی
شکل .روده دارای مجرای مشخص ،دارای یک تخمدان که به سومت
جلوی بدن کشیده شده و تخمکها در یوک ردیوف مرتوب شودهانود،
کیسه ذخیره اسپرم متمایز از محور تخمدان ،گرد ،و پر از اسوپرمهوای
کوچک .طول کیسه عقبی رح  10/8میکرومتر .فرج شکاف مانند .دم
مخروطی شکل به طول  130تا  147میکرومتر ،دم به تدریج باریوک
میشود و باریک شدن دم تا انتهای آن به صورت یکنواخت میباشود.
انتهای دم نسبتا ضخی بوده و نخی شکل نمیباشد.
نر :در جمعیت مورد مطالعه نر مشاهده نشده است.

بحث
با استفاده از کلید گرارت  ،)Geraert , 2008مشخصات و انودازه
های جمعیوت موورد بررسوی بوا گونوه Filenchus balcarceanus
مطابقت دارد درگونه مورد مطالعه شیارهای عرضوی متقواطع بوین دو
شیار طولی سطوح جوانبی بودن مشواهده نگردیود) .مشخصوات ایون
جمعیوت بوا گونوههوای  F. teres، F. butteusو  F. retususنیوز
نزدیک است ولی تفاوتهای مشاهده میشوود .گونوه  F. butteusبوا
داشتن چهار شیار طولی صاف در سطوح جوانبی بودن از گونوه موورد
مطالعه متمایز میشود ،همچنین حبا میوانی موری در گونوه موذکور
خیلی توسعه یافته ،استایلت طویل تر  12میکرومتر در مقابل استایلت
نه میکرومتر) است .همچنین محل فرج درگونه موورد مطالعوه خیلوی
جلوتر V=64-71در مقابل  )V=83/8است و از گونه مشوابه متموایز
میشود .)4
گونوه  F. teresبوا داشوتن اسوتایلت کوتواهتر اسوتایلت هفوت
میکرومتووور در مقابووول اسوووتایلت نوووه میکرومتووور در گونوووه F.
 )balcarceanusبا گونه مورد مطالعه فرق دارد.
گونه  F. retususبا داشتن استایلت کمی کوتاهتر ،شوکل کیسوه
ذخیره اسپرم ،شکل دم ،موقعیت عقب تر فرج و طوول بودن کوتواهتر
 ،V =63-75استایلت  5/7-9میکرومتر و  L=330-480میکرومتر در
گونه  )F. retususبا گونه مورد مطالعه متفاوت است .این گونه اولین
بار توسط  Torresو  Geraerrtدر سال  1996از خاک اطوراف ریشوه
هووای  Disticlis scoparia، Arropgrone longatusو D.
 spicataو از گیاهان دیگر خانواده گرامینه در آرژانتوین جموعآوری و
شناسایی گردید  .)18در این بررسی گونه مورد مطالعه ازخاک اطراف
ریشههای سیبزمینی در روستای گشنیزجان از توابع شهر رزوه جموع
آوری گردید و برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
 -4گون

Tylenchus naranensis Maqbool, Zarina and

( Ghazala, 1987شکل  4و جدول )4
مشخصات
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ماده :بدن نماتد به سمت شکمی خمیده و پس از تثبیت به شکل
یاهری  Cباز یا بسته در موی آیود .پوسوت دارای شویارهای عرضوی
درشت ،اندازه هر شیار عرضی در وسط بدن  1/5-2میکرومتر .سطوح
جانبی بدن دارای چهار شیار طولی مشخص ،عرض سطوح جانبی بدن
یک سوم عرض بدن است .سر در امتداد بودن ،بوا شوبکه کوتیکوولی
ضعیف و دارای چهار تا پنج شیار عرضی یریف ،عرض سر در قاعوده
 6/5-7و بلندی آن  2/5تا  3/5میکرومتر ،استایلت کوچوک ،قسومت
مخروطی استایلت به اندازه قسمت استوانهای آن ،گرههوای اسوتایلت
گرد و متمایل به سمت عقبی بدن .مری از نووع  ،Tylenchoidلولوه
اولیه مری  41درصد کل طول مری است .حبا میانی موری بیضوی
شکل با دریچه مشخص .لوله ثانویه مری استوانهای شکل و به وسیله
حلقه عصبی در وسط احاطه شده است .حبا انتهوایی موری گالبوی
شکل ،رشد یافته و کشیده است .دریچه کاردیا مشخص .منفذ دفعی–
ترشحی در سطح انتهای حبوا انتهوایی موری قورار دارد .همیزونیود
کوچک ،به اندازه  2-3شیار عرضی جلووتر ازمنفوذ دفعوی–ترشوحی،
دایریدها نزدیک به سطح منفذ دفعی–ترشحی و بین خطووط سوطوح
جانبی بدن قرار دارند .فرج در نیمه دوم بدن و لوبهوای فورج کموی
بیرون زده است .واژن به اندازه یوک سووم عورض بودن .دارای یوک
تخمدان که به سمت جلوی بودن کشویده شوده ،تخموکهوا در یوک
ردیف ،کیسه ذخیره اسپرم خالی و بدون اسپرم .طول کیسه عقبی رح
 11میکرومتر و به اندازه نصف عرض بدن در ناحیه فرج .فاصله فورج
تا مخرج  125میکرومتر ،دم بلند و باریک به طول  96میکرومتر و بوه
سمت شکمی خمیده ،انتهای دم کمی گرد و باریک است.
نر :در جمعیت مورد مطالعه نر مشاهده نشده است.

بحث
با استفاده از کلید گرارت  ،)Geraert , 2008مشخصات و انودازه
های جمعیت مورد بررسی با گونه  T. naranensisمطابقت دارد .)4
این گونه در میان گونوههوا ی شوناخته شوده جونس  Tylenchusبوا
داشتن استایلت کوتاهتر ،بدن طویولتور و موقعیوت فورج بویش از60
درصد طول بدن منحصر به فرد است .مشخصات این جمعیت با گونه
هوای T. sandneri ،T. hamatus Thorne and Malek , 1968
 Wasilewska , 1965و T. kirjanova Andrassy, 1954با داشتن
استایلت کوتاه شباهت دارد اما ازنظر داشتن بدن طویول تور ،اسوتایلت
طویل تر ،کوتاه بودن بخش جلویی مری و نسوبت  Van/ Tکووچکتر
با گونه  T. hamatusتفاوت دارند  L=660میکرومتور ،اسوتایلت =8
میکرومتور ،هور دو بخوش مووری هو انودازه Van/T=1/5 ،در T.
.)hamatus

1400  بهار،1  شماره،35  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي
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 شکل:E  شیار های طولی سطوح جانبی بدن:D  شکل دم:C  شکل تخمدان:B  قسمت جلویی بدن ماده:A Filenchus balcarceanus :-3 شکل
کلی بدن
Figure 3- Filenchus balcarceanus. Female: A: Anterior end and Oesophageal region, B: Ovary shape, C: Tail shape D: lateral
fields, E: General view
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جدول  -3خصوصیات ریختسنجی گونه  Filenchus balcarceanusو مقایسه آن با شرح اصلی گونه (اندازه برحسب میکرومتر)
Table 3- Morphometric characters of female of Filenchus balcarceanus from Iran and its comparison with the original
)description (measurements in µm
منشاء
چادگان
 Buenos Airesآرژانتین1996
Origin

Chadegan

استان اصفهان
Isfahan province
Female

Characters

ماده
-

ماده

مشخصات

3

n

470 )416-615

636.5 )615-655

L

38.2 )32-54.6

33 )31-35

a

5.2 )4.6-6.6

5.5 )5.2-5.8

b

5.4 )4.9-6.3

4.3 )4.0-4.6

c

10.7)9.2-12.4

11.7 )11.0-12.2

´c

63 )53-67

62 )61-63

V

80 )75-84

79.6 )78.2-80.7

´V

9.5 )8.5-105

9.1 )9.0-9.5

Stylet

Female

-

44 )40-47

m

44 )40-46

41.5 )41-42

MB

96 )86-103

146 )130-147

Tail

با گونه  T. sandneriبه وسیله داشتن بدن طویول تور ،اسوتایلت
طویل تر ،بلند تر بودن بخش جلوئی مری ،دم بلند تر و موقعیوت فورج
جلوتر  L=380-470میکرومتر ،استایلت= 7/7-8/2میکرومتر ،بخوش
جلوئی مری= 38-40میکرومتر دم=  56میکرومتر و  V=76-78/8در
 )T. sandneriتفواوت دارد .گونوه  T .kirjanovaبوا داشوتن فورج
جلوتر a ،و cبیشتر  a =28-31، V =48-50و  c =8/4-5/2در T.
 kirjanovaدر مقابل  a =35/8، V =65/7و  )c =6.6با گونوه موورد
مطالعه تفاوت دارد .فورم کلوی بودن نماتود شوبیه گونوه Filenchus
 elangatulusنیز میباشد که میتوان از طریق نسبت طول قسومت
مخروطی استایلت به طول کل استایلت نصف در مقابل یک سووم) و

سایر فاکتورها آنها را از ه متمایز کرد .این گونوه اولوین بوار توسوط
مقبول و همکاران در سال  1987در  Naranپاکستان ازخاک اطوراف
ریشههای علف هرز  Silene conoideaگوزارش گردیود  .)12گونوه
مذکور توسط پناهنده و همکاران  )2015از مراتع سبالن اردبیل )13
و همچنین توسوط حواجی زاده و همکواران  )1394از خواک اطوراف
درختان سیب از استان کهگیلویه و بویراحمد به طوور همزموان بورای
اولین بار از ایران گزارش شد  .)9در این بررسی گونوه موورد مطالعوه
ازخاک اطراف ریشههوای سویبزمینوی در روسوتای انالوجوه از توابوع
شهرستان چادگان جمعآوری گردید و توصیف میشود.
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 شکل کلی:E  شیار های طولی سطوح جانبی بدن:D  شکل دم:C  شکل تخمدان: B  قسمت جلویی بدن ماده:A Tylenchus naranensis -4 شکل
بدن
Figure 4- Tylenchus naranensis. Female: A: Anterior end and oesophageal region, B: Ovary shape, C: Tail shape D: lateral
fields, E: General view
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...شناسایی چهار گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده
) و مقایسه با شرح اصلی گونه (اندازه برحسب میکرومترTylenchus naranensis  خصوصیات ریخت سنجی گونه-4 جدول
Table 4- Morphometric characters of female of Tylenchus naranensis from Iran and its comparison with the original
description (measurements in µm)
منشاء
چادگان
Naran پاکستان
Origin

Chadegan

1987

استان اصفهان
Characters

Isfahan province
Female

Female

مشخصات

ماده

ماده

n
L

3
653 )646-660

15
780 )730-86

a

35.8 )35.5-36.2

37.8 )36.0-43.6

b

5.4 )5.2-5.7

5.5 )5.0-6.4

c

6.6 )6.3-7.0

6.5 )6.0-7.0

c´

8.3 )8.0-8.6

8.1 )7.2-9.1

V

65.7 )65-66.3

67.2 )66.3-68.6

V´

77.5 )77-78

-

Stylet

10 )10

9.9 )9.6-10.4

m

50 )50

MB

4102 )41.0-41.5

Tail

97.6 )96-99

-
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Introduction: The potato is one of the most dicotyledonous human nutrition, and this product is in fifth
grade under the cultivation area. Isfahan province is one of the most strategically located areas for the production
of potato. Potato suffered by several diseases that directly or indirectly caused by number of pest, including plant
parasitic nematodes. The most important damage and parasitic nematodes in potato fields are cyst forming
nematode Globodera rostochiensis and G. pallida , root-knot nematodes Meloidogyne spp, tuber and stem rot
nematodes Ditylenchus destructor and D. dipsaci and root lesion nematodes Pratylenchus spp, respectively.
However, many other species are found associated with potato, such as Belonolaimus longicaudatus, Xiphinema
spp., Rotylenchulus spp., Radopholus similis, Logidorus spp. Most of these have not been property assessed.
There are no specific above ground symptoms of diagnostic value associated with potato nematode infections.
However, root injury causes stress and reduces uptake of water and nutrients which in turn causes stunting,
yellowing and other discoloration and wilting of the foliage under drought conditions. Karimipoor (2012)
identified and determined the density population internal parasitic nematodes in the potato fields of Isfahan.
Also, Erfani Porghasemi et al. (2011) identified plant parasitic nematodes in potato fields in Khorasan Razavi
province. Giti and et al. (1390) try to identify and report golden potato cyst nematode occurrence (Globodera
rostochiensis) and its distribution in Hamadan province. The aim of this study was to identify plant parasitic
nematodes of potato fields in Friedan region in Isfahan province.
Materials and Methods: Soil sampling: In order to identify plant parasitic nematodes of potato fields in
Friedan region in Isfahan province, 115 soil samples and root samples were collected during spring and summer
of 2013 and 2014. Soil samples were taken from the depth of 30 cm put in polyethylene bags with necessary
labeled and brought to the laboratory and processed. Processing of samples: Nematodes were extracted from
soil samples by sieving and centrifugal flotation technique and from root samples by using blender and
centrifuge and were then transferred to glycerin according to the modified De Grisse method (1969). Genera and
species were identified based on morphological and morphometric characters. Species were heat- killed by
adding boiling 4% formalin solution and were then transferred to anhydrous glycerin according to De Grisse
(1969). The permanent slides were prepared from the extracted nematodes. Measurements and drawing were
performed using a drawing tube attached to an "Olympus BH2" light microscope (LM). .
Measurements and drawing: Measurements were taken with an ocular micrometer of "Olympus BH2"
model microscope. Drawing were prepared with drawing tube attached to the compound microscope. The
nematodes were identified by light microscope based on morphological and morphometric characters.
Results and Discussion: In this study, 12 species belonging to 4 genera of the family Tylenchidae, related to
infra order Tylenchomorpha were identified as follows: Boleodorus thylactus and B. hyderi , Discotylenchus
brevicaudatus, D. attenuatus and D. discretus, Filenchus afghanicus, F. balcarceanus, F. qurtus, F. vulgaris, F.
thornei and F. pratensis and Tylenchus naranensis.
In which, four species Bolodorus hyderi, Discotylenchus attenuatus, Filenchus balcarceanus and Tylenchus
naranensis are described and two species Boledorus hyderi and Filenchus balcarceanus are reported as new
records for fauna nematodes of Iran. Species were identified by valid key (Geraert, 2008). Morphological and
morphometric measurements of B. hyderi specimens have been in close agreement to the measurements given by
Geraert (2008). This species was compared with the close species Boleodorus volutus. Studied species was
similar to the close species tail shape but differ in stylet length and vulva slit situation so that the length of stylet
in studied species was more than B. volutus (The length of the style in discussed species is 9-11um and in the
similar species is 8-9 um). In addition, vulva slit situation differ in studied these species. V factor is 59 -65 in
1, 2 and 3- Former M.Sc. Student of Plant Pathology and Professors, Department of Plant Protection, Faculty of
Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, respectively.
(*- Corresponding Author Email: mahdikhani-e@um.ac.ir)
DOI: 10.22067/JPP.2021.31223.0
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studied species and 76-79 in the close species. Therefore, population under study was identified as B. hyderi.
This species was collected from soil around roots of potato fields (Abasabad-Chadgan) in Friedan region of
Isfahan province as a new record from Iran. In this study, the specimens of F. balcarceanus were collected from
soil around roots of potato fields (Geshnizjan-Chadgan) in Friedan region of Isfahan province showed a close
resemblance in the morphometric measurements to the original description given by Geraert (2008) with slight
variation. This species was compared with close species Filenchus butteus, Filenchus teres and Filenhus retusus.
In the species F. butteus, lateral filed marked by four incisures, not areolated delimiting three bands of equal
width but in similar species, body has two lateral fields. The length of stylet in studied species was more than F.
teres and F. retusus (Stylet length in discussed species is 9 um and in two other species is 7 um). This species
was reported for the first time in Iran.
Conclusion: In this study, 12 species from 4 genera of the family of Tylenchidae were identified. Among
these genera and species, four species including Bleodorus hyderi, Discotylenchus attenuatus, Filenchus
balcarceanus and Tylenchus naranensis are described and two species Bleodorus hyderi and Filenchus
balcarceanus are reported as new records for Iran nematode fauna.
Keywords: Iran, Potato, Plant parasitic nematodes, Tylenchidae
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ارزیابی سطح آنزیمهای دفاعی القاء شده در اثر قارچهای آنتاگونیست علیه نماتد ریشهگرهی
 Meloidogyne javanicaدر نهالهای پسته
فاطمه مهدینژاد -1اعظم زینالدینی ریسه -*2ابراهیم صداقتی -3حسین عالیی -4محمد

مرادی5

تاریخ دریافت1399/08/10 :
تاریخ پذیرش1399/12/23 :

چکیده
پسته از مهمترین محصوالت صادراتی کشور است و نماتد ریشهگرهی از عوامل خسارتزا در تولید این محصول است .در این پژوهش اثررات مهرار
زیسررتی قررار هررام میررروریی وزیررروالر– آرباسررروالر Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices, Funneliformis
 (Tricoderma harzianum ,Tricoderma aureoviride) Tricoderma ،)caledoniusو مخلرو دو قرار علیره  M. javanicaتحرت
شرایط گلخانهام بررسی شد .به منظور بررسی تاثیر قار هام آنتاگونیست بر القاء آنییمهام دفاعی در نهالهام پسته رقم بادامی ریی زرند پرژوهش بره
صورت آزم ایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دوازده تیمار در سه تررار در گلخانه انجام شد .مقایسة میانگین تیمارها برا اسرتااده از آزمرو
دانرن اجرا گردید .سطح آنییمهام دفاعی فنیلآالنیل آمونیالیاز  ،)PALپراکسیداز  )POXو پلیفنل اکسیداز  ،)PPOدر چهار زما یک و نیم ،سره،
پنج و نیم و دوازده روز بعد از مایهزنی نماتد اندازهگیرم شدند .آزمایش دیگرم به منظور ارزیابی پتانسیل قار هام آنتاگونیست برر کنتررل نماترد ریشره
گرهی در نهال هام پسته اعمال گردید .آزمایش دوم در قالب طرح کامال تصادفی با شش تیمار و سره ترررار انجرام شرد .شراخ هرام بیمرارییایی در
تیمارهام قارچی کاهش معنیدارم را در مقایسه با شاهد نماتدم نشا دادند .تیمار  Tricodermaدر تمامی شاخ هام مورد بررسی تسبت به دیگرر
تیمارها تااوت معنیدارم نشا داد .شاخ تولید مثل در تیمار  Trichodermaو تلایق آ با میروریی  72و  33/3درصد و جمعیت نماتردم برابرر برا
 73/4و  36/2درصد در مقایسه با شاهد کاهش نشا داد .حداکثر مییا فعالیت آنییمی برام  PPO ،POXدر تیمارهام مختلر در روز دوازدهرم بره
دست آمد .حداکثر مقدار برام فعالیت  PALدر نهالهام تیمار شده با قار هام میروریی و  Tricodermaپس از پنج و نیم روز مالحظه شد.
واژههای کلیدی :پسته ،مهار زیستی ،میرورییTricoderma ،

مقدمه

1

پسته  )Pistacia veraاز مهمترین محصوالت باغی و کاالهام
صادراتی کشور میباشد  .)21تولیدات کشاورزم به عنوا مهمتررین
منابع غذایی مردم جها با چالشهام متعددم روبررو مریباشرند کره
یری از مهمترین عوامل تهدید کننده را میتوا بیمارگرهرام گیراهی
نام برد .از جمله مهمترین نماتدهام خسارتزام محصوالت کشاورزم
در جهررررا گونررررههررررام  Meloidogyneمرررریباشررررند.
 3 ،2 ،1و  -4بهترتیب دانشجوم کارشناسی ارشد بیمارمشناسی گیاهی ،اسرتادیار و
دانشیارا گروه گیاهپیشری ،دانشرده کشاورزم ،دانشگاه ولیعصر عج) رفسنجا
)Email: zeynadini@vru.ac.ir
* -نویسنده مسئول:
 -5استادیار پژوهشرده پسته ،مؤسسه تحقیقات علروم باغبرانی ،سرازما تحقیقرات،
آموزش و ترویج کشاورزم ،رفسنجا
DOI: 10.22067/JPP.2021.32842.0

گونههام  M. incognita ,M. hapla ,Meloidogyne arenariaو
 M. Javanicaبه دلیل پراکنش زیاد ،دامنه مییبانی وسیع و تعامل برا
سایر بیمارگرهام گیاهی در رده مهمتررین بیمارگرهرام گیراهی قررار
دارند که تأمین منابع غذایی جها را تهدید مینمایند .از باغات پسته
و برادام ایررا  26گونره ،متعلرق بره  13جرنس از نماتردهام راسرته
 Tylenchidaگریارش شرده اسرت  .)2دو گونره Meloidogyne
 incognitaو  M. javanicaدر اغلب باغات پسرته در اسرتا هرام
مختل وجود دارند  16و  .)17مدیریت نماتدهام ریشهگرهی به دلیل
دامنه مییبانی گسترده ،چرخه تولیدمثلی کوتاه مدت و همچنین میریا
تولیدمثل باال بسیار مشرل است  .)8اسرتااده از نماتردکشهرا ،ارقرام
مقاوم ،گیاها تله ،ریشه کنی مییبا  ،استااده از گیاها آنتاگونیست و
آفتابدهی خاک از روشهام کنترل نماتد مریباشرند البتره اسرتااده از
نماتدکشها نه تنهرا سربب برروز مقاومرت در جمعیرتهرام نماتردم
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می شرود بلرره دارام خطررات زیسرتی محیطری نیری مریباشرند .)4
قار هام میروریی در طبیعت در تأمین نیازهام آبی و تغذیهام گیاها
نقش مؤثرم دارند ،با افیایش جذب فسار ،آب و مرواد معردنی سربب
افیایش رشد و سالمتی گیاه و سبب بهبود ساختار خاک میگردند و از
طرف دیگر با سازو کار هام غیر مستقیم مانند تغییرات بیوشریمیایی و
مولرولی در گیاها و القاء مقاومت سبب حااظت زیسرتی مییبرا در
برابر بیمارگرها میشوند  36 ،7 ،1و  .)41قار هام ،تریرودرمرا جریء
قار هام همهجازم هستند و دامنه وسیعی از زیستگاههرام خراکی از
اقلیمهام سرد تا گرمسیرم شامل خاکهام کشاورزم ،جنگل ،باغها،
مراتررع و بیابررا و صررحرا را کلنیرریه مرریکننررد  .)18گونررههررایی
نظیر  Trichoderma harzianumکنترل مؤثرم را علیه نماتدهرام
ریشهگرهی ایجراد مریکنرد .از دیگرر گونرههرام کره دارام توانرایی
آنتاگونیستی علیه  Meloidogyne spp.میباشند میتوا ,T. viride
 T. asperellumو  T. aureovirideرا نرام بررد  24و  .)41کراربرد
این قار ها سبب کاهش گالهام نماتردم و بهبرود رشرد گیراه و در
طوالنی مدت سبب افریایش رشرد و برازده گیراه مریشروند  .)38در
بررسی اثر تیمار قار  Glomus mosseaeبرر چهرار واریتره لوبیرام
چشم بلبلی  )Ving sinesis L.کاهش قابل توجهی در مییا گرال و
همچنین بهبود در رشد گیاه در شرایط گلخانهام و میرعه علیه نماتد
 M. incognitaمشاهده شد  .)30بررسی اثرات حااظرت زیسرتی دو
گونرره  G. mosseaeو  G. intraradicesدر مقابررل M.
 graminicolaدر بررنج صرورت گرفرت ،مشراهده شرد کره G.
 mosseaeنسبت به  G. intraradicesدرصد کلنییاسریو براالترم
داشته و از ترثیر نماتد جلوگیرم کرد  .)25در بین گونههام مختلر
قررار تریرودرمررا Trichoderma longibrachiatum ،در اکثررر
خاکهام دنیا دیده مریشرود ایرن گونره توانرایی براالیی در کنتررل
نماتدهام گیراهی از قبیرل  M. javanicaو Heterodera avenae
دارد  3و  .)45گیاها دارام دامنه گستردهم از سازو کارهام دفراعی
مؤثر در برابر تهاجم بیمارگرها و آفات مختل هستند .این سازو کارها
شامل موانع فیییری پیش سراخته ،سردهام شریمیایی و پاسر هرام
دفاعی القاء شده است  .)32دخالرت مسریر فنیرل پروپانو یرد در گیراه
گوجهفرنگی تیمار شده با میرروریی در کنتررل نماترد M. incognita
نقش اساسی دارد  .)43کاهش معنیدار شاخ هام نماتدم در گیراه
گوجهفرنگی تیمار شده با  T. harzianumبا افیایش سطح آنییمهام
دفاعی فنیلآالنینآمونیالیاز  ،)PAL 1پراکسریداز )POX 2و پلریفنرل
اکسیداز )PPO 3همراه بوده است  .)35این آزمایش با هدف بررسری
پتانسیل القاء مقاومت نهالهام پسته تیمار شده با قار هام میرروریی
1- Phenylalanine ammonia lyase
2- Peroxidase
3- Polyphenoloxidase

و تریرودرما با اندازهگیرم تغییرات سرطح آنرییمهرام دفراعی ،PAL
 POXو  PPOعلیه نماترد ریشرهگرهری Meloidogyne javanica
انجام شد.

مواد و روشها
خالصسازی ،استخراج و شناسایی نماتد ریشهگرهی

جهت تهیه زادمایه پرس از جمرعآورم خراک آلروده از براغهرام
موسسه تحقیقات پسته رفسنجا اقدام به کاشت نشراء گوجرهفرنگری
رقم  Early urbanaدر خاک آلوده گردید .جمعیرت خرال نماترد از
تک کیسه تخم تهیه شد .بررام ایرن منظرور ترک کیسره تخرم روم
گوجه فرنگی در شرایط  28-25درجره سرانتی گرراد کشرت داده شرد.
شناسایی گونه با تهیه برش از ناحیه کوتیرولی انتهرام برد مرادههرا
) (perineal patternو بررسی اسالید میرروسروپی انجام شرد .)23
گونه نماتد  Meloidogyne javanicaشناسایی گردیرد .بررام تهیره
سوسپانسیو نماتد حاوم الروهام سن دوم ،ریشههام گوجهفرنگری
حاوم گال و کیسه تخم خررد شرده و سرپس روم دسرتمال کاغرذم
داخل یک سبد قرار داده شدند برام مدت یک هاته ،الروهام تارری
شده هر  24ساعت یک بار از آب داخل پترم جمرع آورم و در دمرام
 25درجره سرانتیگرراد نگهردارم شردند  .)20بررام تعیرین غلظرت
سوسپانسیو الرو ،تعداد الرو در یک میلیلیتر از سوسپانسیو برا الم
مدرج شمارش گردید این کار سه برار ترررار و میرانگین گرفتره شرد.
مییا  10میلیلیتر سوسپانسیو که حاوم پنج هیار الرو سن دوم بود
به عنوا زادمایه نماتد استااده گردید.
تهيه زادمایه قارچ ميكوریز وزیكوالر-آرباسكوالر

گونررههررام قررار میررروریی از کلرسرریو قررار شناسرری گررروه
گیاهپیشری دانشگاه ولیعصر عج) رفسنجا تهیه گردید و با نسبت 20
درصد در محیط خاک ،پرالیت و ماسه با نسبت مساوم مخلو شدند
و در گلدا چهار کیلوگرمی پر شد .در هر گلدا هشت عدد برذر ررت
رقم  704ضدعاونی شده کشت شد و حدود پنج ماه تنش خشری بره
گلدا داده شد.
تهيه زادمایه قارچ تریكودرما

جدایرههرام قرار تریرودرمرا
 )aureovirideمورد استااده در این تحقیق عبارت بودنرد از T2 ،T1
 T4 ،T3 ،و  T5که از کلرسیو قار شناسی بخرش بیمرارمشناسری
دانشگاه ولیعصر عرج) رفسنجا تهیه شدند .این جدایه هرا جمرعآورم
شده از خاکهام شرور و قلیرایی منراطق مختلر اسررتا کرمرررا
جداگانه ترثیر شدند .پس از خال سازم بره نسربت یرسرا از هرر
T. harzianum, Tricoderma

ارزیابی سطح آنزیمهاي دفاعی القاء شده در اثر قارچهاي آنتاگونیست علیه نماتد ریشهگرهی...

جدایه با هم مخلو گردیدنرد .بره ایرن ترتیرب مقردار گنردم الزم از
مخلو جدایهها برام مایهزنی گلدا ها به مییا  107اسرپور بره ازام
هر بوته تعیین گردید.
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تجییه و تحلیل آمارم دادههام بدست آمرده برا اسرتااده از نررمافریار
 SASو رسم شرلهرا بره کمرک نررمافریار (Version 9.1) Excel
انجام شد .مقایسة میانگین تیمارها با استااده از روش آزمو دانررن و
در سطح احتمال یک درصد صورت گرفت .)13

آزمایشات گلخانهای

ابتدا بذرهام پسته رقم بادامیزرنرد برا آب بره مردت پرنج دقیقره
شستشو داده شدند و سپس با محلول نیم درصد هیپوکلریت سدیم بره
مدت دو دقیقه ضدعاونی سطحی شده و بعد از چند بار شستوشرو در
آب مقطر سترو تا زما جوانهزنی در پارچه مرطوب قرار داده شردند.
گلدا هام سه کیلوگرمی از خاک و ماسه اسرتریل بره نسربت  1:2پرر
شده و تعداد پنج عدد بذر در عمق سه سانتیمترم کاشته و در گلخانه
در شرایط  25تا  28درجه سانتیگراد نگهدارم شدند  .)23نهالهرام
پسته در مرحلهم  8-10برگی با مقردار  60گررم از مخلرو زادمایره
میرورییایی تهیه شده ،مایه زنی شدند و سه ماه بعد جهرت بررسری از
این گیاها نمونهبردارم انجام شرد .بره منظرور اطمینرا از خلرو
قار ها و کلنییه شد ریشهها ،رنگآمییم ریشههام گیاهی انجرام و
بررسی میرروسروپی جهت مشاهده اندامهام مختل قرار صرورت
گرفت  .)31پس از اطمینا از تیمار میرورییا ،تیمرار Trichoderma
اعمال گردید .برام تیمار تریرودرما مییا  10گرم از زادمایه مخلرو
جدایرههرام  T4 ،T3 ،T2 ،T1و  T5بره ازام یرک کیلروگرم خراک
استااده شد  .)9بعد از مدت  21روز از تیمار تریرودرمرایی مایرهزنری
نهالهام پسته با جمعیت  5000الرو سرن دوم نماترد M. javanica
انجام شد .تیمار نماتدکش غلظت  0/6گرم به ازام هر گلدا در خاک
نماتدکش نماتورین حاوم  )fosthiazateاز گروه فسرااتهرام آلری،
 24ساعت بعد از مایه زنی نماتد استااده گردید .تیمار نماتدکش ،جهت
بررسی اثرات منای احتمالی بر روم تیمارهام مهارزیستی میرروریی،
تریرودرما) و همچنین ارزیرابی عملرررد تیمارهرام مهرار زیسرتی در
مقایسه با نماتدکش اعمال گردید.
این پژوهش به صورت دو آزمایش جداگانه انجام شد .در آزمایش
اول جهت ارزیابی اثر تیمارهام قارچی برر شراخ هرام بیمرارییایی
نماتدم آزمایش به صورت طرح کامال تصادفی با شرش تیمرار و سره
تررار انجرام شرد .تیمارهرام آزمرایش شرامل قرار میرروریی ،قرار
 ،Trichodermaمخلو همیما قرار میرروریی،Trichoderma -
کاربرد نماتدکش ،مخلو قار میروریی - Trichoderma-نماتدکش
و شاهد بودنرد .آزمرایش دوم برا هردف بررسری پتانسریل قرار هرام
آنتاگونیست در القاء آنییمهام دفاعی نهالهام پسته رقم بادامی ریری
زرند انجام شد .این آزمایش به صورت فاکتوریل با دو فراکتور عوامرل
کنترلی در شرایط حضرور و عردم حضرور نماترد و زمرا پیراده شرد.
تیمارهام کنترلی در باال اشاره شدند و فاکتور دوم چهار زمرا یرک و
نیم ،سه ،پنج و نیم و دوازده روز بعد از مایهزنی نماتد را شامل گردیرد.

ارزیابی شاخصهای بيماریزایی

پس از گذشت  75روز از زما مایهزنی نماتد به خاک ،نهالهرام
پسته از گلدا بیرو آورده شد .شاخ هام آلودگی نماتد شامل تعداد
گال و کیسه تخم ،شاخ تولید مثل و تعداد الرو سرن دوم محاسربه
گردید .شمارش تعداد گال و تعداد کیسه تخم در ریشه براسرا روش
تایلور و ساسر  )42تعیین گردید .در این روش در صورت عردم وجرود
گال یا کیسه تخم روم ریشه شاخ صار ،بین  1-2گرال یرا کیسره
تخم شاخ یک ،بین  3-10شاخ دو ،بین  11-30شراخ سره،
بین  31-100شاخ چهار و بیش از  100گال یا کیسه تخم شاخ
پنج در نظر گرفته شد .برام این منظور تعداد چهار نمونه یک گرمی از
وز تر ریشه پسته جدا شده و تعداد کیسه تخم و تعداد گال بهوسریله
استریومیرروسروپ ) (Carl Zeiss, Germanyشمارش گردید .برام
شمارش تعداد تخم داخل هر کیسه از محلول هیپوکلریت سدیم 1/25
درصد به مدت  3دقیقه بر روم کیسه تخم استااده گردید تا تخمها از
ماده ژالتینی آزاد شوند .برام محاسبه فاکتور تولید مثل جمعیت نهایی
در هر تیمار بر جمعیت اولیه که پرنج هریار الرو برود تقسریم گردیرد.
جهت تعیین جمعیت الرو سن دوم در خاک بعد از خارج نمود نهرال،
خاک گلدا به طور کامل مخلو و یک نمونره  300گرمری از خراک
برداشته و استخراج الروهام سن دوم نماتد با استااده از روش سرینی
وایت هد انجام شد .)45
ارزیاااابی لیاليااا آنااازی هاااای دلااااکی درا ،ااايداز،
دلیلنلا ،يداز و لنيلآالنينآمونيالياز

در تیمارهام مختل و در پنج مرحله زمانی صار ،یک و نیم ،سه،
پنج و نیم و دوازده روز بعد از مایهزنی نماتد سطح آنییمهرام دفراعی
مورد بررسی قرار گرفتند .جهت استخراج آنییمهام مورد نظر و تهیره
عصاره گیاهی نمونههام جدا شده از برگ نهرالهرام پسرته در درو
یک هاو از قبل سرد شده با سه میلیلیتر برافر پتاسریم فسراات 50
میلیموالر  )pH 7/2کامالً هموژنییه شدند .عصاره گیاهی بره دسرت
آمده در میرروتیوبهام دو میلیلیتررم بره مردت  20-30دقیقره برا
سرعت  4000دور در دقیقه در دمام چهار درجه سانتیگراد سانتریایوژ
) (Denley BR401 UKشرد و سرپس سوسپانسریو رویری جهرت
بررسی مییا تغییرات سطوح آنییمری اسرتااده گردیرد  .)34میریا
فعالیت آنیم  POXبراسرا روش پلروا و همررارا  )33و فعالیرت
آنییم  PPOبا روش نیرولی و همرارا  )29اندازهگیرم شرد .جهرت
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مشخ
گردید.
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کرد مییا فعالیت آنییم  PALاز روش دانها  )10اسرتااده

نتایج و بحث
تیمارهام قارچی در شاخ هام مختل بیمارییایی در مقایسه با
تیمار نماتد تااوت معنی دارم در سطح یک درصد نشا دادنرد .تیمرار

 Trichodermaبه تنهایی بهترین نتیجه بازدارندگی بیمارم را نشرا
داد .بعد از آ تیمار تلایق  -Trichodermaمیروریی پیشنهاد میگردد
بهطورم که در تمامی شاخ ها با تیمار نماتد به تنهایی تااوت معنی
دارم نشا داد و تقریباً مشابه تیمرار تلایقری تریرودرمرا -میرروریی-
نماتدکش عمل کرده است جدول .)1

جدول  -1اثر تیمارهای مهار زیستی قارچی و نماتدکش بر روی شاخصهای بیماریزایی نماتد ریشهگرهی در نهالهای پسته
Table 1- Effect of biological control agents and nematicide treatments on pathogenic indices of root-knot nematode in
pistachio seedlings
تعداد الرو سن دوم در
تعداد کیسه تخم در
جمعیت نهایی
تعداد تخم داخل هر
تعداد گال در یک
شاخص تولید مثل
 300گرم خاک
یک گرم ریشه
تیمار
نماتد در گلدان
کیسه تخم
گرم ریشه
Number of
gall/gr of root

Number of
egg mass/gr of
root

Number of
egg/egg mass

Second
juveniles/300gr of
soil

Final
population

Reproduction
factor

27a

20.4a

273.2a

1273a

19969.8a

3.9a

9.5c

5.2c

215.3c

340d

5412.4d

1.08d

23.8a

18.6a

235.2b

793c

14054.6b

2.8b

24.8a

17.4a

278.3a

1186a

18155a

3.6a

16.1b

9b

203.6c

1066b

13400.3c

2.6b

13.8cb

7.6cb

217.2c

833cb

11710.8c

2.3b

Treatment

نماتد
Nematode

نماتد+تریرودرما
Nematode+Trichod
erma

نماتد+میروریی
Nematode+Mycorrhiza

نماتد+نماتدکش
Nematode+Nematic
ide

نماتد+تریرودرما+میروریی
Nematode+Trichod
erma+Mycorrhiza

نماتد+تریرودرما+میروریی
+نماتدکش
Nematode+Trichod
erma+Mycorrhiza+Nem
aticide

تیمارها با حروف یرسا با توجه به آزمو چند دامنهام دانرن در سطح یک درصد اختالف معنیدار ندارند.

Treatments with the same letters are not significantly different according to Duncan’s multiple range test at 1%

قار تریرودرما به دلیل داشتن توانایی باال در تولید انواع ترکیبات
آنییمی لیی کننده تخم نماتدها و فاکتورهام القراء کننرده مقاومرت در
گیاها مختل به عنوا یری از موفرقتررین عوامرل کنترلری نماترد
ریشه گرهی معرفی میگردد  36 ،28و  .)46با توجه به نتایج جردول
یک کاربرد تریرودرما اثر بیشرترم در کنتررل نماترد ریشرهگرهری در
مقایسه با دیگر تیمارها نشا داد .نتیجره بدسرت آمرده همخروانی برا
یافتههام قبلی را نشا میدهد به طورم کره جدایره  BIاز گونره T.
 harzianumدارام اثرات مستقیم بر تخمها والروهام نماتد داشته و
از طرف دیگر با القاء مقاومت به صورت غیرمستقیم می توانرد نارور و
خسارت نماتد را کاهش دهد .)36
در تیمار میروریی اگر چه اختالف معنریدارم در شراخ گرال و
کیسه تخم با شاهد دیده نشد اما تعداد الرو سرن دوم و فراکتور تولیرد
مثل نماتد کاهش معنیدارم در مقایسه برا شراهد نشرا دادنرد .ایرن

مطلب می تواند به دلیل کوچک بود اندازه کیسه تخم و تأثیر بر روم
تعداد تخم داخل کیسه هرا باشرد .نتیجره یافتره قبلری برر روم گونره
میرورییایی  Rizophagus irregularisدر گیاه گوجهفرنگری نشرا
داد که توده تخم و تخمها در ریشرههرام تیمرار شرده کراهش قابرل
توجهی دارند  .)38در یافته هام قبلی مشخ شده است کره ریشره
پنبرره برره طررور معنرریدارم وقترری کرره  50درصررد از آ توسررط G.
 intraradicesکلونییه شود اثر بازدارندگی بر روم نماتد ریشهگرهری
نشا میدهد در حالی که در مییا کمتر از  50درصرد هریت ترأثیرم
ندارد .در حالی که در مورد گونره  Scutellospora heterogamaدر
گیررراه پشرررن فرررروت ) (Passiflora edulisتنهرررا  40درصرررد از
کلونییاسیو میرورییایی برام کراهش اثررات مناری M. incognita
کافی است  .)5در مورد نهالهرام پسرته احتمرال دارد کره در تیمرار
میرورییایی مییا الزم کلونییاسیو برام اثر بازدارندگی معنریدار رخ

ارزیابی سطح آنزیمهاي دفاعی القاء شده در اثر قارچهاي آنتاگونیست علیه نماتد ریشهگرهی...

نداده است و الروهام نماتدم توانستند از سد دفاعی اولیره رد شروند.
به طورم که بر اسا یافتههام قبلی نماتدهایی کره برر روم موانرع
موجود در رییوسار غلبه کرده و موفق به آلوده کرد ریشههام تیمرار
شده با میروریی میشوند ،احتمراالً برا موانرع اضرافی ناشری از القرام
پاس هام دفاعی گیاه روبه رو خواهند شد کره ترثیرر نماترد را تحرت
تأثیر قرار میدهد  .)44تیمار نماتدکش به تنهرایی از نظرر آمرارم برا
تیمار شاهد مثبت تااوت معنیدارم در کاهش شاخ هام بیمارییایی
نماتد ریشه گرهی در نهرال هرام پسرته نشرا ندادنرد و ایرن مطلرب
میتواند احتماالً به دلیل پایین بود غلظت آ برام گیاه پسته باشد.
کرراهش تعررداد گررال در تیمارهررام میررروریی Trichoderma -و
 Trichodermaنسبت به تیمار میروریی میتواند به دلیل جلوگیرم از
ورود الروهام آلودهکننده نماتد به ریشه به دلیل فعالیرت پروتئینرازم
قرار  Trichodermaباشرد .تیمرار گیراه گوجرهفرنگری برا قرار T.
 harzianum T-203و یا برا عصراره آ کراهش شردیدم در تعرداد
گال هام ریشه و بهبود قابل توجهی در وز تر بخرش هروایی نشرا
داد .بررسیها نشا دادند که عامل مهار زیستی بر روم ناور نماتد به
دلیل فعالیت پروتئینازم اثر داشته است .)39
نتایج حاصل از تجییه واریانس مقادیر آنییمهام دفاعی نشا داد
کرره فعالیررت آنررییم پراکسرریداز  ،)POXپلرریفنررلاکسرریداز  )PPOو
فنیلآالنین آمونیالیاز  )PALدر نهالهام پسته رقم بادامی ریری زرنرد
تحت تأثیر نماتد ،قار هام مهار زیستی ،زما مورد بررسری و اثررات
متقابل آ ها در سطح احتمال یک درصد قرار گرفتند جدول .)2
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سطح آنییم هام مختلای به دنبال تیمار با میرروریی و تریرودرمرا
در گیاها افیایش می یابد که هر یک از آنییمها به نحوم در محدود
کرد توسعه عوامل بیمارگر نقش دارند  .)14نترایج حاصرل از آنرییم
 POXدر حضور نماتد افیایش بیشترم نسبت به شرایط عردم حضرور
نماتد نشا داد این مطلب به دلیل تحریک سیستم دفاعی گیاه در اثر
حضور نماتد میباشد شرل  .)1بررسیهام قبلی نشا داده که ،نماتد
ریشه گرهی می تواتد سبب القاء آنییمهام دفاعی گیاها مختل شود
اما سازو کار القاء آنییم توسط عامل مهار زیستی با بیمارگر تااوت دارد
 .)44کاهش ترثیر نماتد در نهالهام پسته ،اهمیت نقش آنییمهرام
دفاعی القاء شده توسط قار هام مهار زیستی را در برابر نماتد تقویرت
میکند .تیمار میرورییایی افیایش سطح آنییمی  POXبیشرترم را در
مقایسره برا تیمارهررام تریرودرمرایی نشررا داد .هرر چنررد کره قررار
تریرودرما توانست سبب القاء این آنییم شود .حداکثر سطح این آنرییم
در تیمارهام مختل در دوازده روز بعد از مایهزنی نماتد مشراهده شرد
بهطورم که در تیمار میروریی -تریرودرما افیایش  136و  183درصرد
به ترتیب در شرایط عردم حضرور و حضرور نماترد رخ داد شررل .)1
افیایش سطح این آنییم در تیمار میروریی به تنهایی در هر دو شررایط
از نظر آمارم با تیمار مخلو میروریی -تریرودرما تاراوت معنریدارم
نداشت .از جمله نقشهام که آنییم پراکسیداز علیه بیمارگرها برعهده
دارند میتوا به سنتی فیتوالرسینها ،تجمع ترکیبات فنلری در دیرواره
سلولی گیاها  ،محدود کرد گسترش بیمارم و تولید لیگنرین اشراره
نمود .)11

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس تأثیر عوامل مهار زیستی قارچی و نماتد کش بر روی فعالیت آنزیمهای دفاعی علیه نماتد ریشهگرهی
Table 2- Results of variance analysis of the effect of fungal biological control agents
and nematicide on the activity of defensive enzymes against root-knot nematode

میانگین مربعات
Mean of squares

درجه

فنیل آالنین آمونیا لیاز

پلی فنل اکسیداز

Phenylalanine
Ammonylase

Polyphenol
oxidase

Peroxidase

**1.38

**21.96

**0.08

11

**6.50

**129.33

**0.79

3

**0.17

**5.32

**0.04
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0.01

0.008

0.0008

-

6.93

3.14

9.32

-

پراکسیداز

**تااوت در سطح احتمال یک درصد معنیدار است.
** Significant difference at 1% probability level.

آزادی

منابع تغییر
Source of
variations

Df

تیمار
Treatment
زما Time

زما × ساعت
H ×T
خطاError
Coefficient
of variation%
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شکل -1تأثیر قارچهای  vesicular-arbuscular mycorrhizaو  Trichodermaبر فعالیت آنزیم پراکسیداز در حضور نماتد (باال) و عدم حضور
نماتد (پایین)
تیمارها با حروف یرسا با توجه به آزمو چند دامنهام دانرن اختالف معنیدار ندارند.
Figure 1- Effect of vesicular-arbuscular mycorrhiza and Trichoderma fungi on the activity of peroxidase enzyme in the
presence (up) and absence (down) of nematode of nematode
Treatments with common words are statistically no significant difference (Duncan test, α=0.01).

نتایج حاصل از مقایسه میرانگین دادههرام مربرو بره پلریفنرل
اکسیداز نشا داد که در روز دوازدهم بین تیمارهام مرورد بررسری در
حضور و عدم حضور نماتد با شاهد تااوت معنیدار وجرود دارد شررل
 .)2افیایش مییا آنییم  PPOدر تیمار تریرودرما بیشرتر از بقیره برود
که این مییا برابر با  9/17 unit/mg proteinو  8/66به ترتیرب در

شرایط حضور و عدم حضور نماتد بود .آنییم پلیفنل اکسریداز موجرب
تبدیل ترکیبات منو یا دم فنل به ترکیبرات کینرو مریگردنرد .)27
تیمار میرورییایی در شرایط حضور نماتد در روز دوازدهم افیایش 147
درصدم را نشا داد در حالی که در شرایط عردم حضرور نماترد ایرن
تیمار فعالیت قابل توجهی نداشت.
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...ارزیابی سطح آنزیمهاي دفاعی القاء شده در اثر قارچهاي آنتاگونیست علیه نماتد ریشهگرهی

 بر فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در حضور نماتد (باال) و عدمTrichoderma  وvesicular-arbuscular mycorrhiza  تأثیر قارچهای-2 شکل
)حضور نماتد (پایین
.تیمارها با حروف یرسا با توجه به آزمو چند دامنهام دانرن اختالف معنیدار ندارند
Figure 2- Effect of vesicular-arbuscular mycorrhiza and Trichoderma fungi on the activity of polyphenol oxidase enzyme
in the presence (up) and absence (down) of nematode of nematode
Treatments with common words are statistically no significant difference (Duncan test, α=0.01).
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 بر فعالیت آنزیم فنیلآالنین آمونیالیاز در حضور نماتد (باال) و عدمTrichoderma  وvesicular-arbuscular mycorrhiza  تأثیر قارچهای-3 شکل
)حضور نماتد (پایین
.تیمارها با حروف یرسا با توجه به آزمو چند دامنهام دانرن اختالف معنیدار ندارند
Figure 3- Effect of vesicular-arbuscular mycorrhiza and Trichoderma fungi on the activity of phenylalanine ammonia lyase
enzyme in the presence (up) and absence (down) of nematode
Treatments with common words are statistically no significant difference (Duncan test, α=0.01).

ارزیابی سطح آنزیمهاي دفاعی القاء شده در اثر قارچهاي آنتاگونیست علیه نماتد ریشهگرهی...

این مطلب با نتایج قبلی که نشا داد گیاها گوجهفرنگری تیمرار
شده با میروریی فعالیت  PPOکمری داشرتند هماهنرگ مریباشرد .از
طرفی کارایی عوامل بیوکنترل با توجه به گونه و رقم گیراه مریتوانرد
تنرروع نشررا دهررد  .)28کمترررین فعالیررت آنییمرری  PPOدر تیمررار
نماتدکش برابرر برا 2/7 unit/mg proteinنسربت بره سرایر تیمارهرا
مشاهده گردید .نترایج کلری بیرانگر افریایش میریا آنرییم  PALدر
نهالهام تیمار شده پسته در کلیه تیمارها مریباشرد .حرداکثر میریا
فعالیت این آنییم در تیمار میرورییایی و تریرودرمایی پرنج و نریم روز
بعد در شرایط حضور و عدم حضور نماتد مالحظه شد شرل  .)3ایرن
نتایج با مطالعه قبلی که به دنبال تیمار میرورییام شاهد افیایش آنییم
 PALدر گیاه گوجهفرنگی در حضور نماتد بودهاند مطابقت دارند .)38
مییا فعالیت آنییم هام دفراعی در تیمارهرام مرورد بررسری پرس از
مایه زنی نماتد سیر صعودم و نسبت به تیمار شاهد افیایش معنیدارم
داشت .یافتهها با نتایج بررسری ترأثیر  Meloidogyne javanicaبرر
روم ریشه گوجهفرنگی در تعامرل برا قرار عامرل پژمردگری آونردم
مطابقت داشت ،بهطورم که بعرد از مایرهزنری نماترد شراهد افریایش
سطوح آنییم  PALبودند  .)35آنییم  PALآنییمی کلیدم در شرروع
بیوسنتی ترکیبات دفاعی گیاه از جمله فیتوالرسرینهرا بره ویرژه فنیرل
پروپانو یدها و برخی از ترکیبات فنلری و لیگنینری مریباشرد .افریایش
سطح ترکیبات فنلی و آنییمهرام دفراعی در گیاهرا تیمرار شرده برا
عوامل آنتاگونیست می تواند سبب افیایش مقاومت گیاهرا و کراهش
شاخ هام بیمارییام نماتدم گرردد .اسرتااده از فعرال کننردههرام
دفاعی قبل از آلودگی توسط بیمارگر منجر بره راهانردازم پاسر هرام
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دفاعی نظیر تولید گونههام فعال اکسیژ و آماده براش گیراه مییبرا
میشود  .)15تحقیقات متعدد در مورد محرک هام ویرژه و شریمیایی
نشا داده است که گیاها توانایی تشخی تعداد زیادم از ترکیبرات
مشررتق شررده از سررطح میرررروبهررا را دارا هسررتند .ایررن ترکیبررات
واکنش هرام دفراعی را در گیاهرا مییبرا سرازگار) و غیرر مییبرا
ناسازگار) القاء میکنند  12و  .)19به دنبال تیمار ریشه گیاها توسط
گونههام قار  Trichodermaو میرروریی ،شراهد تحریرک سیسرتم
دفاعی گیاه به دلیل افیایش سطوح آنییمها دفراعی و افریایش جرذب
عناصر و مواد غذایی میباشیم .ایرن مطلرب نشرا مریدهرد کره برا
استااده همیما این دو عامل مهار زیستی میتروانیم از اثررات مثبرت
هر دو در بهبود بنیه گیاه و مقاومت در برابر بیمارم سود ببریم .نترایج
مطالعات قبلی نشا داد کره کراربرد همیمرا چنرد عامرل بیروکنترل
توانررایی بهترررم در بهبررود شرراخ هررام رشرردم -افرریایش سررطوح
آنییمهام دفاعی مانند  PPO ,PALو  POXدر گیراه گوجره فرنگری
نسبت به نماتد  M. incognitaرا دارند  6و  .)15استااده از قار هام
افیاینده رشد گیاها مانند میروریی و تریرودرمرا ضرمن بهبرود رشرد
گیاه ،میتواند مصرف کود و سموم شیمیایی را کراهش دهرد و جهرت
رشد و توسعه بهتر گیاه و کنترل بیمرارمهرا مرؤثر باشرند  .)28البتره
بررسی هام دیگرم در آینده در خصو شناسایی دیگر سازو کارهام
کنترلی این آنتاگونیسرتهرا ،کراربرد ترکیرب ایرن قرار هرا برا دیگرر
آنتاگونیستهام باکتریایی و حتی کودهام دامی و همچنین مطالعرات
باغی ضرورم میباشد.
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Introduction: Pistachio is one of the most important export products of the country and root knot nematode
is one of the threatening factors in its production. The most prevalent species in pistachio orchards are those of
Meloidogyne javanica and M. incognita. Plants have a wide range of defense mechanisms effective against the
invasion of various pathogens and pests. These mechanisms include pre-existing physical barriers, chemical
barriers, and induced defense responses. Beneficial soil microorganisms such as Trichoderma spp. and
arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) can protect plants from infection by direct mechanisms such as production
of toxins, enzymes, and other metabolites or by inducing systemic resistance. Induce resistance to the root knot
nematode occurs following an increased accumulation of different antagonistic compounds such as peroxidase
and polyphenol oxidase. Increased levels of these enzymes has been observed in different plants that are
responsible for the induced protection against Meloidogyne.
Materials and Methods: In this study potential of antagonistic fungi, vesicular-arbuscular mycorrhiza
(Funneliformis mosseae, Rhizophagus intraradices, Funneliformis caledonius) and Trichoderma (Tricoderma
aureoviride, Tricoderma harzianum) and mixed of both fungi against Meloidogyne javanica under greenhouse
conditions was investigated. In order to investigate the effect of antagonistic fungi on the induction of defense
enzymes in pistachio seedlings of Badami Riz Zarand cultivar, the study was performed as a factorial experiment
based on completely randomized design with twelve treatments in three replications in the greenhouse. Pistachio
seedlings were inoculated at the stage of 8-10 leaf with 60 g of mycorrhizal mixture and three months later, these
plants were sampled for examination. In order to ensure the purity of the fungi and the colonization of the roots,
staining of the plant roots was performed and microscopic examination was performed to observe different
organs of the fungus. After confirming the mycorrhiza treatment, Trichoderma treatment was applied. For
Trichoderma treatment, 10 g of mixture of isolates T1, T2, T3, T4 and T5 per kg of soil was used. Pure
nematode populations were prepared from a single egg mass on Early Urbana tomatoes. Pistachio seedlings were
inoculated with 5000 second-stage juveniles of nematode 21 days after Trichoderma treatment. Nematode
indices including the number of galls, egg masses and second juveniles per gram of root, the number of eggs in
each egg mass and reproductive factor after 75 days for each treatment were measured. The second experiment
was performed to investigate the effect of biological treatments on nematode indices in a completely randomized
design with six treatments and three replications. Defense enzymes level of Peroxidase (POX), Polyphenol
oxidase (PPO) and phenylalanine ammonia lyase (PAL) determined at four times of one and a half, three, five
and a half and twelve days after nematode inoculation.
Results and Discussion: Disease indices showed a significant decrease in fungi treatments compared to the
nematode control. Trichoderma treatment showed a significant difference in all indicators compared to the other
treatments. Reproductive index in Trichoderma treatment and its combination with mycorrhizal treatment
decreased by 72 and 33.3 and nematode population decreased by 73.4% and 36.2% compared to the control,
respectively. Extracellular hydrolytic enzymes play important role in the infection process of Tichoderma
species against plant-parasitic nematodes. In mycorrhiza treatment, although there was no significant difference
in gall index and egg mass with the control, but the number of second juveniles and nematode reproductive
factor showed a significant decrease compared to the control. This may be due to the small size of the egg mass
and the effect on the number of eggs. Previous results on mycorrhizal species of Rizophagus irregularis in
tomato plant showed that egg masses and number of eggs in treated roots have a significant reduction. The
maximum enzymatic activity for POX, and PPO was obtained in different treatments on the twelfth day. The
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maximum amount for PAL activity in seedlings treated with mycorrhizal and Tricoderma fungi was observed
after five and a half days. The level of different enzymes increases after treatment with mycorrhiza and
Trichoderma in plants, each of which plays a role in limiting the development of nematodes.
Conclusion: Due to the high proliferation of nematodes in pistachio orchards and due to the environmental
hazards of nematicides, the use of biocontrol agents is recommended. The studied fungal strains in the present
study could be used as components in an integrated approach to manage M. incognita on pistachio plants. The
use of plant growth promoting fungi such as mycorrhiza and Trichoderma while improving plant growth, can
reduce the use of fertilizers and chemical pesticides and are effective for better plant growth and development
and disease control. However, further studies on the use of combinations of these fungi with other bacterial
antagonists and even animal manures as well as garden studies are necessary.
Keywords: Biological control, Mycorrhiza, Pistachio, Trichoderma
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تأثیر برخی ترکیبات سمی گیاهی و ایمیداکلوپراید بر پارامترهای بیوشیمیایی
سرخرطومیحناییخرما ()Rhynchophorus ferrugineus Olivier
امیر پیری -1نجمه صاحب زاده -*2آرش زیبایی -3عباس

خانی4

تاریخ دریافت9911/80/42 :
تاریخ پذیرش9911/94/82 :

چکیده
امروزه مبارزه با سرخرطومیحناییخرما بعنوان آفت قرنطینهای و مخرب نخلستانها بدلیل تغذیه از قسمتهای داخلی تنه درخت ،صرفاً به مبارزه شیمیایی
محدود گردیده که کاربرد بیرویه آفتکش های مختلف مانند ایمیداکلوپراید باعث بروز مقاومت این حشره شده است .در این پژوهش اثرر کشرندگی ترکیبرا
سمی گیاهی شامل اسانسسیر و متابولیتهای ثانویهی آن (دیآلیلدیسولفاید ،دیآلیلتریسولفاید) و اسانس اکرالیتتو و متابولیرتهرایثانویره آن (1و-8
سینئول ،آرومادندرن) بر فعالیت آنزیمی (استرازهایعمومی ،گلوتاتیونا -ترانسفراز ،استیلکولیناستراز) سرخرطومی حناییخرما مطالعه و با ایمیداکلوپراید (فرم
تجاری و مادهتکنیکال) مقایسه شدند .حشرا بالغ (نر و ماده) از نخلستانهای آلوده سراوان جمعآوری و در آزمایشگاه ( 52±3درجه سلسیو  ،رطوبت نسربی
 06±2درصد و دوره نوری 15215ساعت تاریکی 2روشنایی) پرورش یافتند .آزمایشهای زیستسنجی روی الروهای همسن (سن دوم) انجام شد .اثرا سرمی
تمام ترکیبا سمی به طور جداگانه و در حالتهای اختالطدوگانه بررسی شدند .همچنین اثر حالتهای اختالطدوگانه و مقادیر  LC25و  LC50وضعیت انفرادی
هر ترکیب سمی بر میزان فعالیت آنزیمهای اشاره شده در  52ساعت پساز تیمار ارزیابی شد .مقادیر غلظت کشنده بیستوپنج درصد ( )LC25و غلظت کشرنده
پنجاه درصد ( )LC50برای اسانس سیر ،دیآلیلدیسولفاید ،دیآلیلتری سرولفاید برهترتیرب برابرر برا " 9/53و  5/33 " ،"53/01و  5/52 " ،"2/02و "2/61
میکرولیتر بر میلیلیتر"؛ برای اسانس اکالیتتو 1 ،و-8سینئول ،آرومادندرن بهترتیب برابر با " 15/20و  2/50" ،"33/21و  3/08" ، "5/83و  "5/82میکرولیتر
بر میلیلیتر و برای فرمتجاری و مادهتکنیکال ایمیداکلوپراید بهترتیب برابر با " 6/615و  "6/652و " 6/669و  6/662میکرولیتر برر میلریلیترر" تعیرین شردند.
اختالطدوگانه  LC50+LC50شامل "دی آلیلتریسولفاید +مادهتکنیکال ایمیداکلوپراید""،دیآلیلتریسولفاید +آرومادندرن "" ،دیآلیل تریسرولفاید1 +و-8
سینئول""،دیآلیلدیسولفاید +مادهتکنیکال ایمیداکلوپراید""،دیآلیلدیسولفاید +آرومادندرن"" ،دیآلیلدیسولفاید1 +و-8سینئول" اثرا همافزایی داشتند.
نتایج ،افزایش معنیدار فعالیت استرازهای عمومی و گلوتاتیونا -ترانسفراز را در الروهای تیمار شده با وضعیت انفرادی ترکیبا سمی و حالرتهرای اخرتالط
دوگانه کاهش فعالیت گلوتاتیونا ترنسفراز را سبب شدند .کاهش معنیدار فعالیت استیلکولیناستراز در همه تیمارها مشاهده شد .نتایج نشان داد که کمترین و
بیشترین غلظت ترکیبا سمی موردمطالعه برای  26درصد مهار آنزیم استیلکولیناستراز با غلظت  6/358میکرولیتر بر میلیلیتر اختالط دوگانه "دیآلیرلترری
سولفاید1+و-8سینئول" و  2/282میکرولیتر بر میلیلیتر اسانس سیر بدست آمد .همچنین نتایج نشان داد که بیشترین ( 86/36درصد) و کمترین ( 0/26درصد)
میزان مهار استیلکولیناستراز به ترتیب توسط غلظت  5میکرولیتر بر میلی لیتر "دیآلیلتریسولفاید1+و-8سینئول" و غلظت  6/1میکرولیتر بر میلی لیتر "فرم
تجاری ایمیداکلوپراید بدست آمد .علیرغم کنترل بهتر سرخرطومیحناییخرما پس از تیمار با ایمیداکلوپرید در مقایسه برا ترکیبرا سرمیگیراهی (اسرانسهرا و
متابولیتهای ثانویه) ،مقاومت در برابر این آفت کش به دلیل قرار گرفتن در معرض طوالنیمد به اثبا رسیدهاست .بنابراین باتوجه نتایج اثررا هرمافزایری
متابولیتهای ثانویه با هم یا حتی با ایمیداکلوپراید ،کاهش فعالیت آنزیمهای سمزدا و همچنین استیلکولیناستراز مشاهده شد که بیانگر این نکته کلیدی است
که آنزیمها قادر به حذف حالتهای اختالط دوگانه از همولنف سرخرطومیحناییخرما نبودهاند ،در نتیجه میتوانند در مدیریت این آفت نقش موثری ایفا نمایند.
همچنین ،برای افزایش کارایی متابولیتهای ثانویه نیاز است تا انواع فرموالسیونهای آنها مانند نانوفرموالسیونها جهت افزایش پایداری آنها در محیط مرورد
ارزیابی قرار گیرد .با توجه به کارآیی باالی حالتهای اختالطدوگانه ترکیبا سمی بر فیزیولوژی سرخرطومیحناییخرما ،میتوان با آزمرایشهرای تکمیلری در
سطح نخلستانها به امکان جایگزینی آنها با آفتکش امیدوار بود.

واژههای کلیدی :آنزیم سمزدا ،اختالط دوگانه ،حشرهکش گیاهی ،سمیت ،همافزایی

 5 ،1و  -2بهترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،استادیار و دانشیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل
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مقدمه
سرررخرطومیحنرراییخرمررا

Rhynchophorus ferrugineus

) Olivier (Coleoptera: Curculionidaeیکرری از آفررا مهررم
درختان خرما در ایران ،شرق آسیا و همچنین اروپا بهحساب میآید که
ساالنه خسارا بسیاری به خرما کاریها وارد میکند .الروهرای ایرن
آفت ضمن تغذیه از دستجا آوندی ،جوانه مرکزی ،غالفهای تازه و
لیفینشده برگ ،کانال هرایی در جهرا مختلرف براال و پرایین ایجراد
میکنند و باعث ضعف و حتی خشکیدن درختان خرما میشروند (.)52
ایررن آفررت در اسررتان سیسررتانوبلوچسررتان انتشررار داشررته و یکرری از
مهمترین و مخربترین آفا خرما در این منطقه بهحساب میآید (.)2
بهدلیل اقداما خوب انجامشده از جمله اجرای دقیق قرنطینه گیراهی
و جلوگیری از نقل و انتقال پاچوش از مناطق آلوده سرراوان بره سرایر
نقاط کشور ،این آفت تا سال  1395در همین منطقه محردود شرد امرا
متاسررفانه در سررال  1393احتمرراالً از طریررق پرراجوشهررای آلرروده از
کشورهای حاشیه خلیج فار بره اسرتانهرای جنروبی کشرور ماننرد
هرمزگان ،فار و کرمان ،منتقل گردید (.)1
استفاده از ترکیبا شیمیایی مانند فسفین (فسفیدآلومینیوم) یکری
از مهمترین راهکارهای کنترل این آفت در منراطق آلروده برهحسراب
میآید ( 52و  .)1با ایرن وجرود اسرتفادهی مکررر از آفرتکرشهرای
شیمیایی روی موجودا غیرهدف ،انسانها و سرایر موجرودا اثررا
سوء داشته و نیز باعث بروز مقاومت در حشرا آفرت و از برین رفرتن
دشمنانطبیعی می شود .بنابراین با توجه بره خسرار براالی آفرا و
اثرا سوء آفتکش هرای شریمیایی ،تحقیرق بررای برهدسرت آوردن
جایگزینهای مناسب و امن در جهت کنترل آفا کشراورزی ضرروری
بهنظر میرسد بهطوری که استفاده از روشهای غیرشیمیایی از قبیرل
کنترل بیولوژیر و اسرتفاده از ترکیبرا سرمیگیراهی (اسرانسهرا و
عصارهها) بهعلت آلودگیهای کمتر زیستمحیطی در حرال گسرترش
میباشند ( 15و .)13
اسانسها و عصارههایگیاهی ،یکی از گزینههای مناسب بهعنوان
جایگزین ترکیبا شیمیایی سرنتزی هسرتند کره کمترررین خطررر را
بررای انسران و محیطزیسرت دارنرد .اسرانسهرای اسرتخرا شرده از
گیاهرررران دارای اثراترری ماننررد تخررمکشرری ،دورکننررردگی ،ضرررد
تغذیرهایری ،عقیمکنندگی و کشندگی روی حشرا مریباشرند .ایررن
ترکیبا می توانند از طریق تماسی ،خوراکی ،گوارشری و یررا تنفسری
مسمومیت ایجاد کنند .دارای قردر تبخیرر و سررمیت زیرراد برررای
آفرا بوده و میتوانند بهعنوان راهکاری مؤثر ،ایمن و نیز جرایگزینی
مناسب برای ترکیبا شیمیایی نامطلوب باشند ( .)15بااینحرال هنروز
محدودیتهایی از قبیل قدر رقابت پایین با سایر آفتکشهای جدیرد
دارند که بایستی مرتفع شوند (.)13

سازوکار اثر اسانسهای گیاهی به طور کامل شناسایی نشده است.
صرررفنظررر از روشهررای رایررج کرراربرد سررموم (گوارشرری ،تماسرری و
تدخینی) ،احتماالً نحوه اثر اسانسهای گیاهی روی حشررا عالممری
مشررابه سررموم عصرربی (مهارکننرردگی روی اسررتیلکررولیناسررتراز و
گیرنرردههررای سیسررتم عصرربی) را نشرران مرریدهررد ( 13 ،11و .)12
اسانسهای گیاهی حاوی تعداد زیادی ترکیبا ترپنومیدی 1هستند که
مررریتواننرررد در فعالیرررت آنرررزیمهرررای اسرررتیلکرررولیناسرررتراز 5و
گلوتاتیونا ترانسفراز 3بدن حشرا اختالل ایجاد کنند (.)13
گررزارش شررده اسررت کرره برریش از  26دشررمنطبیعرری برره
سرخرطومیحناییخرما حمله میکنند لذا کنترل بیولوژیر ایرن آفرت
میتواند حایز اهمیت باشد ( .)51با توجره بره کلیردی برودن خسرار
سرخرطومی حنایی خرما در جنوب ایران بره ویرژه اسرتان سیسرتان و
بلوچستان ،همچنین منسوخشدن ترکیبا رایج ازجمله قرص فسرفین
و جایگزینی آن با ایمیداکلوپراید ،امکان آسریب رسریدن بره دشرمنان
طبیعی وجود دارد .بنابراین مطالعه حاضر بهمنظور یافتن جایگزینهایی
با منشا گیاهی و مطالعه تاثیرا فیزیولوژی غلظتهرای برا کشرندگی
 26و  52درصررد آنهررا روی میررزان فعالیررت اسررترازهای عمررومی،
گلوتاتیونا -ترنسفراز و استیلکولین استراز انجام شرد .هردف ایرن
بخش از مطالعه این بود که بعلت داشتن تعداد سن الروی برین  9ترا
 15عدد ،از طریق اختالال فیزیولوژیکی بتوان بطور غیرمستقیم ایرن
آفت را کنترل کرد تا کمترین میزان اثرر جرانبی روی عوامرل کنتررل
بیولوژی ایجاد شود .همچنین سنجش میزان سرمیت مرورد مطالعره
(ایمیداکلوپرایرررد ،اسرررانسهرررای سررریر و اکرررالیتتو و مهمتررررین
متابولیتهای ثانویه آنها) در دو حالت جداگانه و اختالطدوگانره مرورد
ارزیابی قرار گرفت تا غلظت موثر بررای کنتررل جمعیرت آفرت مرورد
مطالعه مشخص شود.

مواد و روشها
تهیه ترکیبات شیمیایی و گیاهی

سم ایمیداکلوپرایرد ( )SC 35%از شررکت برایر (آلمران) و مراده
تکنیکال آن ( درجه خلوص %95؛  )CAS 138261-41-3از شررکت
سیگما آلدریچ (استانیا) خریداری شدند .متابولیتهای ثانویه گیراهی از
شرکت سیگما آلدریچ (استانیا) تهیه شدند .سایر مرواد شریمیایی بررای
آزمونهای بیوشیمیایی نیز از شرکت سیگما آلدریچ (استانیا) بودند.
پرورش حشرات
1- Terpenoids
2- Acetylcholinesterase
3- Glutathione S-transferase

تأثیر برخی تركیبات سمی گیاهی و ایمیداكلوپراید بر پارامترهاي بیوشیمیایی سرخرطومیحناییخرما...

صررد جفررت از حشرررا نررر و مرراده سرررخرطومیحنرراییخرمررا از
نخلستانهای آلوده شهرستان سراوان (مختصا جغرافیایی  05درجره
و  56دقیقه طرول شررقی و  55درجره و  35دقیقره عررض شرمالی)
جمعآوری و برای تکثیر در ظروف پالستیکی ( 56×12×5سرانتیمترر)
قرار داده شدند .اتاق پرورش حشرا کامل دارای شرایط دمای 52±3
درجه سلسیو  ،رطوبت نسبی  06±2درصد و دوره نوری  15سراعت
تاریکی و  15ساعت روشنایی بود .برای تغذیه و تخمگرذاری حشررا
کامل از قطعا ساقه نیشکر ( 56×12سانتیمتر) استفاده شد .هر سره
روز ی بار ساقههای که حشره از آنها تغذیه کرده و تخمگذاری روی
آنها انجام شده بود با ساقههای تازه تعویض شدند .سراقههرای دارای
تخم ریزی در ظروف جدیرد بره مرد  16-12روز نگهرداری شردند.
ستس ساقهها شکاف داده شد و الروهای خار شده به ظروف حراوی
غذای نیمه مصنوعی (جودوسر ،لوبیای سفید ،چغندرقند ،الیاف درخرت
خرما ،شکر ،مال  ،مخمر ،نم و آب) انتقال داده شدند ( .)10چهرار
هفته پس از تفریخ الروها ،الروهای برا سرن  2یرا  ،2برهدرون سراقه
نیشکر برای شفیره شدن منتقل شدند .برای این کار از ساقه نیشکر به
طول  26-26سانتیمتر استفاده شد .بره ایرن ترتیرب کره یر طررف
ساقهها سوراخ شد و الرو درون آن قرار گرفرت و طررف دیگرر بررای
خار نشدن الرو با چسب کاغذی بسته شد (.)10
جمعآوری گیاهان و استخراج اسانس

اسانسهرای سریر ( )Allium sativum L., Amaryllidaceaeو
اکرالیتتو ( )Eucalyptus globulus Labill, Myrtaceaeمرورد
استفاده در این پژوهش از ارقام محلی شهرستان زابل استخرا شدند.
 26گرم از گیاه خردشده همراه با  066میلیلیتر آب مقطر با استفاده از
دستگاه کلونجر در دمرای  166درجره سلسریو بره روش تقطیرر و
بهمد چهار ساعت ،اسانسگیری شد .اسانسهرا برا سرولفا سردیم
آبگیری و تا زمان استفاده ،در چهار درجهسلسیو نگرهداری شردند
(.)58
آزمون زیستسنجی

زیستسنجی اسانسهای سیر و اکالیتتو  ،ایمیداکلوپراید و مراده
تکنیکال آن و متابولیتهای ثانویه اصلی اسانس سریر (دیآلیرلترری
سولفاید 1و دیآلیلدیسولفاید )5و اسانس اکالیتتو (1و-8سرینئول،3
آرومادندرن )2روی سرخرطومیحناییخرما انجام شد ( .)35اثرا سمی
ترکیبا سمی موردمطالعه بطرور جداگانره و اخرتالط دوگانره بررسری
شدند .برای دستیابی به غلظرتهرایی از ترکیبرا سرمی کره باعرث
1- Diallyl trisulfide
2- Diallyl disulfide
)3- 1,8-Cineole (monoterpenes
)4- Aromadendrene (sesquiterpenes
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مرگ ومیری بین  56تا  86درصد میشدند ،آزمایشهای زیستسنجی
اولیه انجام شد .بطور کلی ،آزمرایشهرای زیسرت سرنجی برهصرور
موضعی-تدخینی در سه تکرار (هر تکرار با  16الرو همسن) در قالرب
طرح کامالً تصادفی انجام شد .مقدار دو میکررو لیترر از غلظرتهرای
مختلف ترکیبا سمی باال با سمتلر ( 5-56الندا ،دراگون ،چین) روی
قسمت پیشقفرس سرینه الرو سرندوم حشرره ریختره و بره ظرروف
پتریدیش  8سانتیمتری سه خانره منتقرل شردند .روی درب براالیی
پتریدیشها ی سوراخ تهویه به قطر ی سانتیمتر تعبیره گردیرده
که با توری ارگانردی  26مش به کم چسررب حرارترری چسرربانده
شرده بودنرد .پس از انجام آزمایشهای اولیره ،مشرابه آزمرایشهرای
مقدماتی دو میکرولیتر از غلظتهای اصلی ترکیبا سمی باال کره در
جرردول  1آورده شررده اسررت ،روی الروهررای سررن دوم تیمررار شرردند.
الروهررای شرراهد بررا اسررتون (برهعنرروان حررالل اسررتفاده شررده برررای
غلظتسازی سایر سموم) تیمرار و  52سراعت پرس از تیمرار ،تلفرا
الروی ثبررت و غلظررتهررای کشررندگی  LC25و  LC50بررا اسررتفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  )32( 56محاسبه شدند.
ستس حالتهرای اخرتالط دوگانره 2غلظرتهرای  LC25و LC50
( )LC50+LC50 ،LC50+LC25 ،LC25+LC25ترکیبا مرورد مطالعره
جهت بررسی اثرا افزایشی ،0همافزایی 5و بازدارندگی (کاهشری )8برا
شرایط مشابه زیستسنجی ( )53روی سرخرطومیحناییخرمرا انجرام
شدند .با استفاده از آزمون خیدو )χ2( 9و فرمول ( ،)1اثرا دوگانه بین
سموم مطالعه تعیین شد2
)ME =MA +MB (1−MA/100
()1
 MAو  MBبهترتیب معادل درصد مرگومیر مشاهدهشده در مراده
سمی اول و ماده سمی دوم است ME .نیز بیرانگر درصرد مررگومیرر
مورد انتظار اختالط دوگانه ماده سمی اول و دوم می باشد.
2
χ =(MO −ME)2/ME
()5
در این فرمول  MOبیانگر درصد مرگومیر مشاهدهشده در هنگام
اختالط دوگانه ماده سمی اول و دوم در بررسی حالرت دوگانره اسرت.
براسا فرمول ( ،)5مقدار  χ2بدست آمده حاصل از حاال اختالطری
دوگانه ماده سمی اول و دوم با مقردار  χ2جردول در سرطح  2درصرد
( )3/82مقایسه و چناچه مقردار  χ2محاسرباتی بیشرتر یرا کمترر از χ2
جدولی باشد ،به ترتیب نشاندهنده اثر همافزایی یا افزایشی است .اگر
میزان درصد مرگومیر مشاهدهشده در حالت اختالط دوگانره دو سرم
( )MOکمتر از درصد مرگو میر موردانتظار اختالط ماده سرمی اول و
دوم ( )MEباشد ،نشاندهنده این است که حالرت اخرتالط دوگانره دو
5- Binary mixture
6- Additive
7- Synergistic
8- Antagonistic
9- Chi-squared test
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نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،53شماره  ،1بهار 1044

سم ،دارای اثر بازدارندگی یا کاهشی دو سم در مقایسه با حالتجداگانه

است.

جدول  -1غلظتهای نهایی سموم علیه سرخرطومیحناییخرما
Table 1- Final concentrations of the pesticides against the red palm weevil

غلظتهای اصلی (میکرولیتر بر میلی لیتر) استفاده شده در آزمایشهای نهایی زیستسنجی
Main concentrations (microliters per milliliter) used in the final bioassay tests

غلظت پنجم

غلظت چهارم

غلظت سوم

غلظت دوم

غلظت اول

Fifth
concentration

Fourth
concentration

Third
concentration

Second
concentration

First
concentration

80.00

40.00

20.00

10.00

5.00

16.00

10.00

6.00

4.00

2.00

16.00

10.00

6.00

4.00

2.00

80.00

40.00

20.00

10.00

5.00

20.00

15.00

10.00

5.00

3.00

20.00

15.00

10.00

5.00

3.00

0.096

0.048

0.024

0.012

0.006

0.048

0.024

0.012

0.006

0.003

تیمارهای مورد آزمایش
Tested treatments

اسانس سیر
Garlic essential oil

دیآلیلتریسولفاید
Diallyl trisulfide

دیآلیلدیسولفاید
Diallyl disulfide

اسانس اکالیتتو
Eucalyptus essential oil

1و-8سینئول
1,8-Cineole

آرومادندرن
Aromadendrene

فرم تجاری ایمیداکلوپراید
Imidacloprid commercial
form

ماده تکنیکال ایمیداکلوپراید

آزمونهای بیوشیمیایی
آمادهسازی نمونهها

برای آزمونهای بیوشیمیایی ،الروهای مورد بررسی در  52ساعت
پس از تیمار موضعی-تدخینی با غلظتهرای کشرنده  LC25و LC50
ترکیبا سمی ،برهصرور جداگانره و بره نسربت چهرار الرو در یر
میلی لیتر آب مقطر هموژنایز شدند .سرتس نمونرههرا ( 13666دور در
دقیقرره 56 ،دقیقرره ،چهررار درجرره سلسرریو ) سررانتریفیوژ (اپنرردورف،
 )12816Rو مایع رونشین به عنوان منبرع آنزیمری اسرتفاده شرد (.)53
عصاره آنزیمی تیمارهای اختالط دوگانه که اثررا هرمافزایری نشران
داده بودند ،نیز مشابه روش باال استخرا شد.
سنجش فعالیت استراز

جهت سنجش فعالیرت اسرتراز ،از سوبسرترای آلفرانفتیرلاسرتا
استفاده شد 56 .میکرو لیتر از هرر سوبسرترا ( 16میلریمروالر) برا 26
میکرولیتر ( RR-Salt blueی میلیموالر) جداگانه با  86میکرو لیتر
بافرفسفا ( 56میلیموالر )pH=7 ،مخلروط شرد .سرتس  16میکررو
1- Eppendorf® Centrifuge 5810R

Imidacloprid technical
substance

لیتر نمونه آنزیمی به آنها اضافه و پس از پنج دقیقره انکوباسریون در
 52درجهی سلسیو  ،جذبنوری در طولمو  226نانومتر ( )16و برا
میکروپلیرتریردر مردل )BioTeK ELX800 (Winooski, USA
خوانده شد.
سنجش فعالیت گلوتاتیون اس-ترانسفراز

در این روش از معرف کلرودینیتروبنزون )CDNB( 5استفاده شد.
 26میکرولیتر بافرفسفا ( 56میلیموالر) و  56میکرولیترر گلوتراتیون
احیاشده با  16میکرولیتر از معرف بهطور جداگانره برا هرم مخلروط و
ستس  16میکرولیتر نمونه آنزیمی به آنها اضافه و پس از پنج دقیقره
انکوباسیون در دمای  52درجه سلسیو  ،جذب نوری در  326نانومتر
خوانده شد (.)55
سنجش فعالیت استیل کولین استراز

برای سنجش فعالیت استیلکولیناستراز 86میکرولیتر فسفا بافر
( 26 ،)pH=7 ،166 mMمیکرولیتررر یدیررداسررتیلکررولین)16 mM( 3
2- 1-chloro-2,4-dinitrobenzene
3- Acetylcholine iodide

تأثیر برخی تركیبات سمی گیاهی و ایمیداكلوپراید بر پارامترهاي بیوشیمیایی سرخرطومیحناییخرما...

بعنوان سوبسترا و  26میکرولیتر  )16 mM( DTNB1باهم مخلروط و
بهمد پنج دقیقه در دمای  55درجه سلسیو انکوبه شد .سرتس 56
میکرولیتر از عصاره آنزیمی به مخلوط باال اضافه و بهمد  36دقیقره
در دمای  52درجه سلسیو انکوبه شده و جذب نوری نمونره هرا در
 262نانومتر ثبت شد (.)8
مهار استیلکولیناستراز

برای مهار استیلکولیناستراز ،دو الرو سرن دوم در محلرول برافر
 )pH= 7.8( Tris-HClحرراوی  56میلرریمرروالر کلریدسرردیم و 6/2
درصد تریتونایکس 5166-قرار داده و همگن شدند .محلرول همگرن
شده ،سانتریفیوژ شد (دور  12 ،12666دقیقه ،چهار درجه سلسریو ).
ستس غلظتهای مختلف (بین  6/1تا  2میکرولیترر برر میلریلیترر) از
تیمارهای موردمطالعه تهیه شده و  56میلیلیتر از هرکدام از غلظتهرا
بهطور جداگانه به مخلوط واکنش حراوی  166میکرولیترر Tris-HCl
( 166میلیمروالر 26 ،)pH=7.8 ،میکرولیترر یدیرداسرتیلکرولین (16
میلیموالر) و  16میکرولیتر  )2 mM( DTNBاضافه و بره مرد 36
دقیقه انکوبه شده و سرتس جرذب نروری نمونره هرا در  262نرانومتر
خوانده شد.
3
درصد بازدارندگی (مهار) فعالیت استیلکولیناسرتراز ( )Iبصرور
مقایسه بین نمونههای تیمار و نمونه شراهد 2و برا اسرتفاده از فرمرول
شماره ( )3بدست آمد2
I (%)= (A-A1)/A×100
()3
که در این فرمول  Aو  A1بیانگر فعالیت آنزیم در نمونه شراهد و
نمونه تیمار میباشد (.)30
سنجش غلظت پروتئین

جهت تعیین غلظت پروتئین نمونهها ،از روش لوری و همکاران و
کیت شرکت زیستشیمی (تهران ،ایران) استفاده شرد 16 .میکرولیترر
نمونه آنزیمی (برای استاندارد 16 ،میکرولیترر میکروپرروتئین) بره 26
میکرولیتر ماکروپروتئین اضافه شد و پس از  12دقیقه جذب نروری در
طول مو  222نانومتر خوانده شد (.)56

تجزیهوتحلیل دادهها
دادههای زیستسنجی ( LC25و  )LC50و غلظت مهار  26درصد
فعالیت استیلکولیناستراز ( )IC502با استفاده از مردل پروبیرت و نررم
1- 5,5-dithiobis-2-nitrobenzoic acid
2- Triton X-100
3- Inhibition rate
4- Blank sample
5- Inhibition concentration 50%
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افزار  SPSSنسخه  56محاسبه شدند .نمودارخط و شیبرگرسیون بین
غلظتهای مختلف سموم برای مهار استیلکولیناسرتراز برا نررمافرزار
سیگما پال نسخه  )33( 15/3محاسبه شد .همچنرین مقایسره برین
غلظتهای کشنده با استفاده از نسبت غلظرتهرای کشرنده و فاصرله
اطمینان  92درصد انجام شد .عرالوهبررایرن ،مقایسره میرانگین برین
دادههای حاصل از آزمایشهای بیوشیمیایی با نرمافزار  SPSSنسرخه
 )32( 56و آزمون توکی در سطح پنج درصد انجام شد.

نتایج
نتایج زیستسنجی ارامهشده در جدول  5نشان میدهد کره مراده
تکنیکال ایمیداکلوپراید دارای سمیت باالیی (LC50=0.004 µL mL-
 )1برای الرو سرخرطومیحناییخرمرا اسرت و میرزان ایرن سرمیت در
غلظتهای کم ،بیشتر از سایر ترکیبا مورد مطالعه در ایرن پرژوهش
بررود .در مقایسرره بررا مرراده تکنیکررال و فرررم تجرراری ایمیداکلوپرایررد،
غلظتهای بیشتری از اسانسهای سیر ( )LC50=23.61 µL mL-1و
اکالیتتو ( )LC50=33.41 µL mL-1مورد نیراز برود ترا بتواننرد 26
درصدکشندگی روی این آفت ایجاد نمایند .ایرن موضروع در سرنجش
اثرا سمی متابولیتهای ثانویهی گیاهی در این مطالعه نیز مشراهده
شد ( .)LC50 ≥ 4.640-7.841 µL mL-1هر چند کره متابولیرتهرای
ثانویه اسانس سیر ( )LC50=4.640-5.010 µL mL-1در مقایسره برا
متابولیتهای ثانویهی اسانس اکالیتتو ( LC50=7.834-7.841 µL
 ،)mL-1سمیت بیشتری روی این آفت نشان دادند (جدول .)5
نتررایج حالررتهررای اخررتالطدوگانرره غلظررتهررای  LC25و LC50
( )LC50+LC50 ،LC50+LC25 ،LC25+LC25ترکیبا مرورد مطالعره
جهت بررسی اثرا افزایشی ،همافزایی و بازدارندگی (کاهشی) نشران
داد که فقط حالتهای اختالطدوگانه  LC50متابولیتهای ثانویه سریر
با سایر ترکیبا سرمی ،دارای بهتررین میرزان هرمافزایری کشرندگی
الروهای سرخرطومیحناییخرما بود که نشاندهنرده کرارایی آنهرا در
کنترل این آفت بودند ،بنابراین برای بررسیهای فیزیولوژی فقرط از
این حالتهای اختالط دوگانه استفاده شد .جدول  3نتایج هرمافزایری
حالتهای اختالط دوگانه متابولیتهای ثانویه سیر برا سرایر ترکیبرا
سمی را نشان میدهد.
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) تیمارهای مورد آزمایش روی سرخرطومیحناییخرماLC50  وLC25(  پارامترهای تجزیه پروبیت سمیت موضعی-2 جدول
Table 2- Pobit parameters of the tested treatments against the red palm weevil

)غلظتهای کشندگی (میکرولیتر بر میلی لیتر

 خطای± شیب خط

Lethal Concentratons (µL mL-1)
LC25
LC50
LC90

تیمارهای مورد
آزمایش

 حد-(حد باال

 حد-(حد باال

 حد-(حد باال

Tested treatments

اسانس سیر
Garlic essential oil

دیآلیلتریسولفاید
Diallyl trisulfide

دیآلیلدیسولفاید
Diallyl disulfide

اسانس اکالیتتو
Eucalyptus essential
oil

سینئول-8و1
1,8-Cineole

آرومادندرن
Aromadendrene

فرم تجاری ایمیداکلوپراید
Imidacloprid
commercial form

ماده تکنیکال
ایمیداکلوپراید
Imidacloprid technical
substance

آزمون خی دو

مقدار

مقدار

)(درجه آزادی

احتمال

χ (df)

P value

F
F
value

2.27±0.39

1.57 (3)

P<0.0001

210.60

معیار
Line
slope±Standards
Error

)پایین

)پایین

)پایین

(Upper limitlower limit)
9.23
(5.35-13.00)

(Upper limitlower limit)
23.61
(17.30-33.29)

(Upper limitlower limit)
140.69
(81.33-392.80)

2.75
(1.85-3.52)

5.01
(4.00-6.134)

15.64
(11.57-26.31)

1.81±0.33

2.74 (3)

P<0.0001

286.87

2.33
(1.39-3.14)

4.64
(3.54-5.81)

17.13
(12.11-32.40)

1.506±0.31

1.21 (3)

P<0.0001

195.90

12.46
(7.46-17.47)

33.41
(24.19-51.26)

217.64
(81.33-392.80)

2.4±0.40

0.82 (3)

P<0.0001

299.00

4.26
(2.90-5.44)

7.83
(6.28-9.61)

24.87
(18.26-42.29)

2.28±0.39

1.08 (3)

P<0.0001

95.71

3.68
(2.11-4.99)

7.84
(5.97-10.06)

33.06
(21.78-75.21)

1.83±0.37

3.63 (3)

P<0.0001

97.02

0.012
(0.008-0.016)

0.025
(0.019-0.032)

0.101
(0.068-0.191)

3.40±0.52

1.15 (3)

P<0.0001

351.37

0.009
(0.007-0.012)

0.004
(0.200-0.005)

0.040
(0.027-0.077)

4.1±0.62

3.23 (3)

P<0.0001

263.10

2

) سموم روی سرخرطومیحناییخرماLC50,A+LC50,B(  میزان سمیت نسبی حالتهای اختالط دوگانه-3 جدول
Table 3- Relative toxicity of binary mixture (LC50,A + LC50,B) of the pesticides against red palm weevil

)A( 1 سم

)B( 2 سم

Pesticide 1 (A)

Pesticide 2 (B)

دیآلیلتریسولفاید

ماده تکنیکال ایمیداکلوپراید

Diallyl
trisulfide

Imidacloprid technical
substance

آرومادندرن
Aromadendrene

سینئول-8و1
1,8-Cineole

دیآلیلدیسولفاید

ماده تکنیکال ایمیداکلوپراید

Diallyl
disulfide

Imidacloprid technical
substance

آرومادندرن
Aromadendrene

سینئول-8و1
1,8-Cineole

اثر مشاهده شده در حالت اختالط دوگانه

MA

MB

ME

MO

χ2

50.00

46.67

26.66

40.00

6.67

Synergistic همافزایی

50.00

50.00

25.00

40.00

9.00

Synergistic همافزایی

50.00

50.00

25.00

40.00

9.00

Synergistic هم افزایی

50.00

46.67

26.66

40.00

6.67

Synergistic همافزایی

50.00

50.00

25.00

36.67

5.44

Synergistic همافزایی

50.00

50.00

25.00

36.67

5.44

Synergistic همافزایی

The observed effect in binary
mixture

 بیانگر درصد مرگومیر موردانتظار در هنگام حالت اختالط دوگانه ترکیبی سم اول وME . بهترتیب معادل درصد مرگومیر مشاهدهشده در سم اول و سم دوم استMB  وMA
. بیانگر درصد مرگومیر مشاهدهشده در هنگام حالت اختالط دوگانه سم اول و دوم استMO .دوم می باشد
MA and MB are the percentage of mortality observed in the first and second pesticides, respectively. M E indicates the percentage of
expected mortality during the binary mixture of the first and second pesticides. M O represents the percentage of mortality observed
during the binary mixture of the first and second pesticides.
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تأثیر اسانسها بر فعالیت آنزیمهای سمزدا

میزان فعالیت گلوتاتیوناس-ترانسفراز

میزان فعالیت استراز عمومی با استفاده از سوبسترای آلفا

در جدول  ،2میزان فعالیت گلوتاتیونا -ترانسرفراز سررخرطومی
حناییخرما نشان دادهشدهاست .میزان فعالیت گلوتاتیونا -ترانسفراز
در همه تیمارهای انفرادی و اختالطدوگانه با شاهد اخرتالف معنریدار
( )P> 6/6661 ،F=155/55نشان دادند .بیشترین میزان فعالیرت ایرن
آنزیم توسط فرم تجاری ایمیداکلوپراید (غلظت  )LC50نشان دادهشرد.
اختالف معنری دار برین میرزان فعالیرت گلوتراتیونا -ترانسرفراز در
سرخرطومیحناییخرما تیمارشده با اسانس اوکالیتتو و تیمرار LC25
اسانس سیر مشاهده نشد .مقایسره نترایج برین تیمارهرای انفررادی و
حالتهای اختالطدوگانه نشان داد کره میرزان فعالیرت گلوتراتیونا
ترانسفراز در تیمارهای انفرادی بیشتر از تیمارهای اختالطدوگانه بروده
است که نشاندهنده افزایش القرای فعالیرت ایرن آنرزیم تحرت ترثثیر
ترکیبا سمی مورد مطالعه است.

نفتیلاستات و بتانفتیل استات

در جدول  ،2سطح فعالیت آنزیم استراز سرخرطومیحناییخرما برا
استفاده از دو سوبسترای آلفانفتیلاستا و بتانفتیل استا تحت ترثثیر
غلظتهای کشنده  52و  26درصد ترکیبا سمی مورد مطالعره نشران
دادهشده است .میزان فعالیت این آنزیم در همه تیمارها افزایش یافتره
و با شاهد اختالف معنریدار داشرتند ( )P> 6/6661 ،F=355/52کره
نشاندهنده این موضوع میباشد کره اسرانس هرا و همرینطرور فررم
تکنیکال و تجاری ایمیداکلوپراید باعث القای معنیدار آنزیم اسرتراز در
سرخرطومیحناییخرما میشوند .همچنین نتایج نشان داد غلظتهرای
 26درصدکشنده هر ی از ترکیبا نام برده در مقایسه با غلظتهای
 52درصرردکشررنده خررود ،باعررث افررزایش بیشررتر فعالیررت اسررتراز در
سرخرطومیحناییخرما گردیده که برهمعنری القرای بیشرتر اسرتراز در
تیمارهای غلظت  26درصدکشنده میباشد (جدول  .)2همچنین نترایج
نشان دادند کره غلظرت  26درصردکشرنده "1و-8سرینئول" و "فررم
تجاری ایمیداکلوپرایرد" برا اسرتفاده از سوبسرترای آلفرانفتیرلاسرتا
بیشترین تثثیر را بر میرزان فعالیرت اسرتراز سررخرطومیحنراییخرمرا
داشتند به طوری که میزان فعالیت آنزیم تحت تثثیر این تیمار با سرایر
تیمارها اختالف معنی دار ( )P>6/6661داشت .عالوهبراین ،برا وجرود
سمیت بیشتر اسرانس سریر ( 9/53 µL mL-1و  )LC50,25=53/01در
مقایسه با اسانس اکرالیتتو ( 15/20 µL mL-1و )LC50,25=33/21
مشخص شد که میزان فعالیت آنزیم در هنگام تیمار با اسانس سیر در
مقایسه با اسانس اوکالیتتو باعث کاهش معنیدار فعالیت اسرتراز برا
سوبسترای آلفانفتیلاستا شرده اسرت .مقایسره برین میرزان فعالیرت
استراز با سوبسترای آلفانفتیلاستا در تیمارهای انفرادی و اختالطری
نشان داد که تیمارهای انفرادی باعث افزایش میزان فعالیت آنرزیم در
مقایسه با حالتهای اختالط دوگانه شدند.
همچنین نتایج جدول  2نشان داد کره میرزان فعالیرت اسرتراز برا
سوبسترای بتانفتیلاستا در مقایسه با شاهد افزایش معنیدار داشرت
( .)P> 6/6661 ،F=52/095برخالف حالرت قبرل ،بیشرترین میرزان
فعالیت استراز با سوبسترای بتانفتیلاسرتا توسرط دو تیمرار اخرتالط
دوگانه شامل "دیآلیرلدیسرولفاید+مادهتکنیکرال ایمیداکلوپرایرد" و
"دیآلیلدیسولفاید1+و-8سینئول" ایجاد شده است .همچنین میزان
فعالیت استراز با سوبسترای بتانفتیلاستا در حاال مقایسرهای برین
حالتهای انفرادی و اخرتالط دوگانره ترکیبرا سرمی مرورد مطالعره
اختالفا معنیدار نشان ندادند.

استیلکولیناستراز و مهار آن

جدول  ،2میزان فعالیت استیلکولیناستراز در سرخرطومیحنرایی
خرما تیمارشده با ترکیبا سمی مورد مطالعه را ارامره مریدهرد .نترایج
نشان داد که میزان فعالیت استیلکولیناستراز در سررخرطومیحنرایی
خرما تیمارشده با ترکیبا مورد مطالعه بطور معنریدار در مقایسره برا
شاهد کاهش معنیدار داشت ( .)P> 6/6661 ،F=162/62مقایسه بین
میزان فعالیت استیلکولیناستراز در تیمارهای انفرادی و اختالطدوگانه
نشان داد که کاهش فعالیت آنرزیم در تیمارهرای اختالطری بیشرتر از
تیمارهای انفرادی بود.
جدول  2نشان میدهد که در شررایط  in vitroنترایج  26درصرد
مهار آنزیم استیلکولیناستراز توسط ترکیبا سرمی مروردمطالعره برا
کمترین غلظت ( 6/358میکرولیتر بر میلیلیتر) توسط اختالط دوگانره
"دیآلیلترریسرولفاید1+و-8سرینئول" و براالترین غلظرت (2/282
میکرولیتر بر میلیلیتر) توسط اسانس سیر بدست آمد (جردول  )2کره
بیانگر غلظتهای الزم از ترکیبا سمی موردمطالعره بررای مهرار 26
درصد آنزیم استیلکولیناستراز می باشد.
رابطه بین غلظتهای مختلف ترکیبا سمی موردمطالعه و میرزان
مهار استیلکولیناستراز توسط آنها در شکل  1نشان داده شرده اسرت.
نتایج نشان داد که بیشترین ( 86/36درصد) و کمترین ( 0/26درصرد)
میزان مهار استیلکولیناستراز به ترتیب توسط غلظت  5میکرولیتر برر
میلرری لیتررر "دیآلیررلتررریس رولفاید1+و-8سررینئول" و غلظررت 6/1
میکرولیتر بر میلیلیتر "فرم تجاری ایمیداکلوپراید بدست آمد .شکل 1
نشان میدهد که با افزایش غلظت ترکیبا سمی مورد مطالعه ،میزان
مهار استیلکولیناستراز افزایش یافتهاست.
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شکل  -1رابطه مهار استیلکولیناستراز سرخرطومیحناییخرما تیمارشده با غلظتهای مختلف برخی ترکیبات سمیگیاهی و ایمیداکلوپراید
Figure 1- Relationship between inhibitions of date fawn weevil acetylcholinesterase treated with the some botanicals and
imidacloprid

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که مراده تکنیکرال و همچنرین فررم
تجاری ایمیداکلوپراید در مقایسه با سایر ترکیبا سمی مطالعره شرده
دارای سمیت باالیی بر سرخرطومیحناییخرما برود .اسرانس سریر در
مقایسه با اسرانس اوکرالتیتو توانسرت برا غلظرت کمترری (53/01
میکرولیتر بر میلیلیتر در مقایسه با  33/21میکرولیترر برر میلریلیترر)
باعث ایجاد  26درصد کشندگی روی این آفت گردید .با وجرود اینکره
سمیت اسانسهای مورد مطالعه در مقایسه با سمیت مرادهتکنیکرال و
فرم تجاری ایمیداکلوپراید کمتر بود و نتایج نشان داد که اسانسها در
فرم خالص نتوانستهاند در رقابت با ایمیداکلوپراید موفق عمرل نماینرد.
با این وجود ،متابولیتهای ثانویه این دو گیاه بخصوص دیآلیرلترری
سولفاید و دیآلیلدیسولفاید (مربوط بره سریر) در مقایسره برا 1و-8
سینئول و آرومادندرن (مربوط به اکالیتتو ) ،توانستند در غلظتهرای
قابل قبولی ( 5/83 ،2/02 ،2/61و  5/82میکرولیتر بر میلیلیترر بررای
دیآلیلتریسولفاید ،دیآلیلدیسولفاید1 ،و-8سینئول و آرومادنردرن
بهترتیب) باعث تلفا  26درصدی سررخرطومیحنرایی خرمرا گردنرد
هرچند که در مقایسه با ایمیداکلوپراید ( 6/652و  6/662میکرولیتر برر
میلیلیتر برای فرم تجاری و فرم تکنیکال به ترتیب) ،مقرادیر غلظتری
اشاره شده بطور معنیدار باالتر بود اما با توجه به نگرانی در خصروص
بروز مقاومت به آفتکشی مثل ایمیداکلوپراید ( ،)2در دستر نبرودن
همگانی به مراده تکنیکرال آن و همچنرین غیرکراربردی برودن مراده
تکنیکال بدلیل خصوصیا ویرژه فیزیکری و شریمیایی آن در محریط،
نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد میکنند که برا خرالص سرازی و فرمولره
کردن متابولیتهای ثانویهگیاهی ،میتوان در مدیریت مبرارزه برا ایرن
آفت ،موثر واقع گردید .بهطور کلی چندین عامرل در ایجراد کشرندگی
ی ترکیبسمی نقش ایفا میکنند که در این میان نقش نوع اسانس

مصرفی ،غلظت مورداستفاده و زمان در معرض قرار گرفتن مریتوانرد
برجسته باشد ( 15و .)13
تحقیقررا محرردودی در خصرروص اثرررا ترکیبررا گیرراهی روی
سرخرطومیحناییخرما انجام شدهاست .بعنوان مثال اثرا بازدارندگی
تغذیررهای اسررانسهررای گیرراهی ( Eupatorium adenophorum
) Spreng (Asteraceaeو Artemisia nilagirica Clarke
) )(Asteraceaeروی فعالیت سرخرطومیحنراییخرمرا گرزارش شرده
اسررت ( .)35در بررسرری مشررابهی ،کررارایی سررموم گیرراهی بررهعنرروان
جایگزین آفتکشهرا در مردیریت تلفیقری سررخرطومیحنراییخرمرا
بررسی و نتایج نشان داد که سموم گیاهی مختلف مریتواننرد بعنروان
دورکننده یا جلب کننرده ایرن آفرت اسرتفاده شروند ( .)31در بررسری
دیگری خاصیت بازدارندگی تخمریزی این آفرت برا اسرانس میخر
صدپر ،اکالیتتو  ،علف لیمرو و ریحران شریرین برین  52-98درصرد
گزارش شد .اختالط دوگانه "اسانس میخ صدپر+اکالیتتو " باعث
 %166بازدارندگی تخمریزی این آفت شده و در مدیریت سررخرطومی
حنایی خرما توصیه شدهاست (.)5
طبق بررسی منابع انجام شده تاکنون اثرا سمی اسانس سریر و
متابولیتهرای ثانویره آن و همچنرین متابولیرتهرای ثانویره اسرانس
اکالیتتو روی سرخرطومیحناییخرما ارزیرابی نشردهاسرت امرا ایرن
تحقیقا تا حدوی روی سایر آفا مطالعه شده است .بهعنوان مثرال،
در تحقیقرری اثررر اسررانس سرریر روی حشرررا بررالغ گونررهای پسرریل
() )Cacopsylla chinensisYang et Li, (Psyllidaeنشان داد که
اسانس سیر دارای سمیت تماسی مناسب برا  25/1 ،LC50میکروگررم
برای هر حشره بالغ بود .همچنین دو ترکیب اصلی گیراه سریر شرامل
دیآلیلتریسولفاید و دیآلیرلدیسرولفاید ،سرمیت حراد علیره ایرن
حشرا نشان دادند (.)38

تأثیر برخی تركیبات سمی گیاهی و ایمیداكلوپراید بر پارامترهاي بیوشیمیایی سرخرطومیحناییخرما...

در پررژوهش حاضررر نشرران دادهشررد کرره سررمیت اسررانس سرریر و
متابولیتهای ثانویه آن محرز بوده و همبستگی مستقیمی بین افزایش
غلظت اسانس با میزان مرگومیرر آفرت دارد .مطالعرا مختلفری بره
تعیین نوع و مقدار متابولیتهای ثانویره گیراهی در سریر پرداخترهانرد.
مشخص شد که اجزای اصلی اسانس سیر شامل دیآلیلتری سولفاید
( ،)20/00%دیآلیلدیسولفاید ( )56/%13و متیلآلسیلترریسرولفاید
( )8/92%میباشند ( .)19عالوه براین ،مشخص شده که اسانس سیر
توانسته است بهعنوان یر نروع مهرم آفرتکرش گیراهی برا اثررا
کشندگی تماسری ،القرای اجتنراب 1و بازدارنردگی رشرد در مبرارزه برا
حشرا آفت مختلف ،موفق عمل نماید ( 32 ،13و .)35
فعالیت حشرهکشی اسانس سیر و متابولیرتهرای ثانویره آن روی
سوس آرد (  )Tenebrio molitor L., Tenebrionidaeمطالعره و
مشررخص شررد کرره سررمیت اسررانس سرریر بررر ایررن آفررت بیشررتر از
متابولیتهای ثانویه آن است .مقایسه بین سمیت متابولیتهای ثانویه
نیز نشان داد که دیآلیلدیسولفاید سرمیت بیشرتری نسربت بره دی
آلیلسولفاید داشت ( .)52در مطالعره مشرابه ،نیرز مشرخص شرد کره
اسانس سیر و اکالیتتو باعث تلفا معنیدار روی بیدآرد (Ephestia
 )kuehniella Zeller, Pyralidaeشدهاست (.)36
در پررژوهش حاضررر ،سررمیت اسررانس و متابولیررتهررای ثانویرره
اکالیتتو روی سرخرطومیحناییخرما نیز ارزیابی شد که در مقایسره
با اسانس خالص ،متابولیتهرای ثانویره 1و-8سرینئول و آرومادنردرن
کارایی باالتری در ایجاد تلفا روی این آفرت داشرتند .در مطالعراتی
مشابه ،نیز مشخص شد که متابولیتهای ثانویره 1و-8سرینئول (-56
 86درصد) ،آرومادندرن ( 56-52درصرد) ،آلفراپیرنن ( 0-19درصرد) و
آلفاترپینئول ( 9-13درصد) براالترین درصرد میرزان را در گونرههرای
مختلف جنس اکالیتتو دارند ( .)0عالوه براین ،در مطالعا مختلفی
سمیت اسانس اکالیتتو و برخی از متابولیتهای آن ثابت شدهاست.
همچنین اثر اختالط دوگانه اسانسها باهم یا با سایر سموم نیز مروارد
موفقی در کنترل آفا را نشان دادهاست .بهعنوان مثرال در پژوهشری
مشررخص شررد کرره اسررتفاده اختالطرری دوگانرره "اسررانسهررای
اکالیتتو +زیره سبز" و همچنین "اسرانسهرای اکرالیتتو و نعنراع
فلفلی" سمیت قابرل تروجهی روی سوسر چهرار نقطرهایحبوبرا
( )Callosobruchus maculatus F., Bruchidaeایجراد کرردهانرد
( .)9در بررسی دیگری نیز مشخص شد که اسانس اکالیتتو و 1و-8
سررینئول جداگانرره توانسررته باعررث تلفررا برراالیی روی شتشررهبرررنج
( )Sitophilus oryzae L., Curculionidaeشوند (.)18
با توجه به نتایج مطالعه حاضر و سایر بررسیها مشخص است که
اسانسها و متابولیتهای ثانویه گیاهان قادر بره ایجراد ترثثیر براالیی
روی بسیاری از آفا بوده و بنابراین مری تروان گفرت ایرن ترکیبرا
1- inducing avoidance
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گزینههای مناسبی برای تولید آفتکشهای بریخطرر و ایمرن بررای
انسان و محیطزیست هستند بهطوری که میتوان بسیاری از آفاتی که
به سموم آفتکششیمیایی مقاوم شدهاند را با استفاده از این ترکیبرا
و یا بهصور مخلوط (اختالطدوگانه) با این ترکیبا کنترل نمرود .برا
این وجود ،این پیشبینیها نیازمند تحقیقا تکمیلیتر در مرورد ترثثیر
ترکیبا با منشا گیاهی در مدیریت آفا گیاهی و بهداشتی است.
در خصوص تاثیرا فیزیولوژی اسانسها و متابولیتهای ثانویره
آنها بطور جداگانه یا در حالت اختالطدوگانه ،نتایج قابل توجهای روی
الرو سررخرطومیحنراییخرمرا بدسرت آمرد .نترایج مربروط بره ترثثیر
ایمیداکلوپراید و اسانسهای سیر و اکالیتتو بر میزان فعالیت اسرتراز
نشان داد که این ترکیبا باعث افزایش معنیدار فعالیت این آنزیم در
مقایسه با شاهد شدند .با توجه به نتایج بهدست آمده میتروان نتیجره
گرفت که استراز در سم زدایی ترکیبا مورد بررسری در ایرن مطالعره
نقش داشته و در متابولیزه کرردن اسرانسهرای سریر و اکرالیتتو و
همچنین ایمیداکلوپراید در بدن حشره موثر بوده است.
پژوهش هرای زیرادی در مرورد ترثثیر سرموم برر میرزان فعالیرت
آنزیمهای سمزدا انجامگرفتهاست که بسیاری از آنها هم مشابه نتایج
این تحقیق بود .بهطور مثال ،لی و همکاران ( )18نشاندادند که میزان
فعالیت گلوتاتیونا -ترانسفراز و استرازها در شتشهبررنج تحرتترثثیر
اسانس اکالیتتو افزایش یافت و نتیجه گرفتند که ایرن آنرزیمهرا از
عوامل مهم تجزیه سموم و اسانسهای گیاهی در حشرا هستند کره
با یافته های تحقیرق حاضرر مطابقرت داشرت .هرچنرد کره در بیشرتر
مطالعا مربوط به اثر سموم گیاهی روی میرزان فعالیرت اسرترازهای
عمومی ،افزایش فعالیت آنها گزارش شده امرا شرهریاری و همکراران
( 55و  )59یافتند که در الروهای بیدآرد تیمارشده با اسانس کلتروره و
آلفاپینن میزان فعالیت استراز بطور معنیدار کمتر از شاهد بود .براسا
یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفرت کره کراهش میرزان فعالیرت
استراز در تیمارهای اختالطدوگانه در مقایسره برا تیمارهرای انفررادی
بیانگر این است که در این حالتها ،استراز کمتر توانسرته اسرت ایرن
تیمارها را تجزیه و سمزدایی نماید که میتواند بعنوان نکته ای کلیدی
در مدیریت مبارزه با سرخرطومیحناییخرما مدنظر قرار گیرد.
نتایج حاصل از مطالعه میزان فعالیت گلوتراتیونا -ترنسرفراز در
تیمارهای اختالطدوگانه سرموم ،در  52سراعت پرس از تیمرار نشران
دهندهی ،کاهش معنیدار این تیمارها در مقایسه با تیمارهای انفررادی
بودند که مشابه حالت فعالیت استراز بوده و بیانگر این نکته است کره
در ایررن تیمارهررا ،گلوترراتیونا -ترنسررفراز نتوانسررته اسررت توسررط
تیمارهای مذکور القا شود تا بتواند در سم زدایی ایرن ترکیبرا موفرق
عمل نماید.
با توجه به نترایج سرنجش آنرزیمهرای مطالعره شرده ،مریتروان
نتیجهگیری کرد که گلوتراتیونا ترنسرفراز نقرش مهمری در پاسرخ
فیزیولوژی سرخرطومیحناییخرما به حضور حاال اختالطی دوگانه
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ترکیبا موردمطالعه ایفا نموده بهطوری که ایرن آنرزیم در تیمارهرای
اشاره شده قادر نبودهاست نقش مهمی در سمزدایی همولنف حشرره از
تیمارهررای اخررتالطدوگانرره داشررته باشررد و کرراهش میررزان فعالیررت
گلوترراتیونا -ترانسررفراز همولنررف برردلیل تجمررع ایررن ترکیبررا در
همولنف و احتماالً بلوکهشدن گیرندههای این آنزیم رخ داده است.
افررزایش میررزان فعالیررت گلوترراتیونا -ترنسررفراز توسررط سررایر
محققین در آفا تیمارشده با ترکیبا مختلف به اثبا رسیده اسرت.
در تحقیقی دیگر شهریاری و همکاران ( )58با بررسی پاسخ متابولیکی
شبپرهآرد به اسانس زنیان و تیمول ،نشان دادند فعالیرت گلوتراتیون
ا -ترانسفراز تحت تثثیر غلظتهای مختلف افزایش پیدا کرده است.
در پژوهشی دیگرر اثرر تیمرول و 1و-8سرینئول روی میرزان فعالیرت
استراز ،گلوتاتیونا -ترانسفراز و استیلکولیناسرتراز الرو سرنسروم
بیدکلرم ( )Plutella xylostella L., Plutellidaeبررسری شرد کره
فعالیت این آنزیمها نسبت به شاهد افزایش و نتیجره گرفتره شرد کره
القای سمیت حاد توسط تیمول و 1و-8سینئول باعث افرزایش میرزان
فعالیت آنزیمهای سمزدا جهت متابولیزه کرردن و کراهش اثرر سرموم
بوده است (.)15
اکثر پژوهشهای انجام شده مربوط به تثثیر اسانسهرا برر میرزان
فعالیت آنزیمهای سمزدا با تاکیرد برر افرزایش فعالیرت گلوتراتیونا
ترنسفراز در هنگام تیمار با حالت انفرادی ترکیبا روی آفا مختلرف
بودهاند و یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد کره کراهش فعالیرت
ایررن آنررزیم در تیمارهررای اخررتالطدوگانرره برررای اولررین بررار در
سرخرطومیحناییخرما گزارش شدهاست.
در خصوص آنزیم استیلکولیناستراز نتایج نشران داد کره میرزان
فعالیت این آنزیم در همه تیمارها ،اختالف معنیدار با شراهد داشرته و
کمترین میزان فعالیت این آنزیم در تیمرار اخرتالطدوگانره "دیآلیرل
تریسولفاید1+و-8سینئول" مشاهده شرد .طبرق بررسریهرای سرایر
محققین ،مشخص شده که استیلکولیناستراز یکی از آنزیمهای هدف
اغلب اسانسها و متابولیتهای ثانویه آنها میباشد ( 5و  .)12اسرتیل
کولیناستراز باعث تسریع تخریب استیلکولین شده کره بعنروان یر
ناقل عصبی مهم ،مسرئول انتقرال پرالسهرای عصربی در موجرودا
مختلف بوده و همچنین در ثبت ،نگهداری و یادآوری اطالعا در مغز
نقش کلیدی دارد ( .)12مشخص شده که مهار باالتر  AChEمنجر به
اختالل بیشتر در هماهنگی سامانه عصبی عضالنی و نهایتاً باعث فلج
و مرگ میشود ( .)12مهار استیلکولیناستراز در مطالعه حاضرر هرم
جهت با سایر پژوهشهای انجرام شردهاسرت .محققرین مختلرف بره
بررسی اثرا ترکیبا با منشا گیاهی مانند اسانسها و متابولیتهرای
ثانویه گیاهان بر میزان مهار استیلکولیناستراز پرداخته انرد (،55، 50
 .)30 ،31در مطالعهای مشابه توسط پیری و همکاران ( )53مشرخص
شده که اسرانس زنیران و برخری از متابولیرتهرای ثانویره آن ماننرد

تیمررول ،1پرری-سررایمین 5و آلفرراترپینن 3دارای برراالترین میررزان مهررار
استیلکولیناستراز (بین  26تا  56درصد) و میزان  IC50بین  6/356تا
 1/353میلیگرم بر میلیلیترر در Tuta absoluta (Lepidoptera:
) Gelechiidaeبودند .توانایی مهارکنندگی استیلکولیناستراز توسرط
1و-8سینئول ،آلفاپینن ،لیمونن 2و فنچون 2روی دو گونه آفت انبراری
نیز به اثبا رسیدهاست ( .)3توانایی بالقوه اسانسها و متابولیرتهرای
ثانویه گیاهی در مهار استیلکولیناستراز یکی از مروارد کلیردی بررای
معرفی این گروه از ترکیبا بهعنوان ترکیبا زیستی جدیرد برا منشرا
گیاهی هستند .در مقاله مروری اشاره شده که از مجموع  58متابولیت
ثانویه 53 ،مورد توانستهاند اثرا مطلوب در مهار استیلکرولیناسرتراز
حشرا مختلف نشان دهند که مهمترین آنها شامل آلفاپینن ،لیمرونن،
1و-8سینئول ،کارواکرول 0و منتول 5معرفی شدهانرد ( .)12فررض برر
این است که این گروه از ترکیبا بهعنوان مهارکنندههای رقرابتی 8و
برخی دیگر بهعنوان مهارکنندههای غیررقابتی 9عمل مریکننرد (.)12
مهارکنندههای رقابتی به مناطق فعال در آنرزیم اسرتیلکرولیناسرتراز
وصل شده و از اتصال اسرتیلکرولین جلروگیری مریکننرد .همچنرین
مهارکنندههای غیررقابتی به سایر نقاط استیلکولیناستراز متصل شده
و بطور دگرریختاری 16عملکرد آنزیم را تغییر میدهند .در ایرن حالرت
اسانسها (یا متابولیتهای ثانویه آنها) بیشتر از آنرزیم بره کمرتلکس
آنزیم-سوبسترا متصل شده و بنابراین از تشکیل محصرول جلروگیری
کرده و در نتیجه ،فعالیت آنزیم به میزان قابل توجهی کاهش مییابرد
(.)12 ،12

نتیجهگیری
با توجه به مشکالتی که در کنتررل سررخرطومیحنراییخرمرا در
نخلستانهای استانهای جنوبی کشور وجود دارد و همچنین برهعلرت
اینکه این آفت در بسیاری از مناطق انتشار توسط روشهای معمول و
آفتکشهای مرسوم قابلکنتررل نیسرت ،بنرابراین روشهرای جدیرد
مبتنی بر ترکیباتی که کمترین تثثیر را روی موجودا مفید و همچنین
انسان و محیطزیست داشته باشد ،مورد نیاز هسرتند کره از برین ایرن
روشها می توان به ترکیبا سمی گیاهی اشاره کرد .این ترکیبا که
شامل اسانسها و عصارههای گیراهی مریباشرند ،مریتواننرد راهحرل
1- Thymol
2- P-cymene
3- ɤ-Terpinene
4- Limonene
5- Fenchone
6- Carvacrol
7- Menthol
8- Competitive inhibitors
9- Uncompetitive inhibitors
10- Allosterically
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جدیدی برای کنترل این حشره بخصوص از طریرق ایجراد اخرتالال
فیزیولوژیکی و متابولیکی باشند .در این میان ،ترکیبرا فررار گیراهی
مانند اسانسها و متابولیتهای ثانویهگیاهی بهدلیل خلوص باالیی که
دارند و همچنین با توجه به نحروه زنردگی سررخرطومی حنراییخرمرا
میتوانند گزینههای مناسبی برای این منظور باشند .بهطوریکره ایرن
ترکیبا می توانند جایگزین مناسب آفت کشهای شیمیایی که عالوه
بر تثثیر سو روی محیط باعث مقاومت آفت نیز شدهاند .طبرق یافتره-
های پژوهش حاضر مشخص شرد کره مرادهتکنیکرال ایمیداکلوپرایرد
بیشترین میزان سرمیت را در مقایسره برا حالرتهرای انفررادی سرایر
ترکیبا سمی موردمطالعه (اسانسها و متابولیتهرای ثانویرهگیراهی)
داشته است .نتایج نشان داد که سم ایمیداکلوپرایرد بره دلیرل سراختار
شیمیایی خاص خود توانسته است نسبت به اسانسها و متابولیتهای
آنها بهتر این آفت را کنترل کند .اگر چه داده ها نشان داد که ترکیبا
سمی گیاهی در مقایسه با ایمیداکلوپراید اثر کمتری برر سررخرطومی
حناییخرما داشت ،اما این ترکیبا در مقایسه برا شراهد اثررا قابرل
توجهی روی پارامترهای فیزیولوژیر ایرن آفرت نشران داد .از جملره
عواملی که باعث میشود از ترکیبا سمی گیاهی کره در عرین حرال
تاثیر کمتری نسبت به آفتکشهای شیمیایی دارند ،در مردیریت آفرا
گیاهی استفاده شوند این است که عرالوه برر دردسرتر برودن ایرن
گیاهان بطور بومی ،سموم گیاهی در مقایسه با آفتکشهای شریمیایی
زودتر تجزیه شده و باقیمانده کمترری در زیسرتبروم بجرا گذاشرته و
باعث کمتر آلوده شده محیط زیست میگردند .همچنرین اثررا سروء
کمتری روی انسان و موجودا غیرهدف دارند.
کاربرد حالتهای اختالطدوگانه با غلظتهای کمتر میتواند باعث
ایجاد اثر افزایشی یا همافزایی ترکیبا سمی گردد .در مطالعه حاضرر،
نتایج نوید بخشی در خصوص اثرا همافزایری متابولیرتهرا برا هرم
مشاهده شد و بطور معنیدار همه موارد ،سرمیت بیشرتری نسربت بره
اثرا جداگانه آنها داشتند .در اختالط دوگانه "دیآلیلدی سولفاید" و
همچنین حاال مشابه "ترریآلیرلدیسرولفاید" برا "مرادهتکنیکرال
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ایمیداکلوپراید" یا "آرومادندرن" یا "1و-8سینئول" ،اثرا همافزایری
معنرریدار در غلظررتهررای ترکیبرری  LC50+LC50ایجرراد گردیررد ک ره
توانستند اثرا معنیدار در کاهش فعالیت آنزیمهای سمزدا و همچنین
استیلکولیناستراز ایجاد کنند .این میزان از کاهش فعالیت آنرزیمهرا،
بیانگر این نکته کلیدی است که آنزیمها قرادر بره حرذف حالرتهرای
اختالط دوگانه از همولنف سرخرطومیحناییخرما نبودهانرد ،در نتیجره
حالتهای اختالط دوگانه میتوانند در مدیریت این آفت نقش مروثری
ایفا نمایند .بنابراین میتوان امیدوار برود کره ترکیبرا سرمی گیراهی
بتوانند بهتنهایی و یا به صرور اخرتالط دوگانره برا هرم یرا برا سرایر
آفتکشها باعث کنترل این آفت در نخلستانها شوند .البتره بایسرتی
تحقیقا تکمیلی انجام گیرد تا بتوان با اطمینان بیشتری در این مورد
تصمیم گیری کرد .یکی از مشکال اسانسهای گیراهی و همچنرین
متابولیتهای ثانویه آنها ،پایداری کم ایرن ترکیبرا در محریط بروده،
بنابراین یکی از موضوعاتی که مریتوانرد بیشرتر بره آن توجره شرود،
افزایش پایداری آنها در محریط و همچنرین نحروه رهرایش آنهرا در
محرریط مرریباشررد کرره مرریترروان بررا انررواع فرموالسرریون بخصرروص
نانوفرموالسیونها این مشکل را مرتفع نمود .از این رو مطالعه پایداری
و فرموالسیون اسانسهرای گیراهی و متابولیرتهرای ثانویره آنهرا در
محیط موضوعی است که در تحقیقا آینده بایستی به آن توجه شرود
تا بتوان توانایی بالقوه ایرن ترکیبرا در مردیریت آفرا کشراورزی را
بهطور عملی اجرا نمود.
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Introduction: Today, the control of Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) as
quarantine and destructive pest of date plantation due to the inner parts of the tree trunk is limited to chemical
control that indiscriminate application of different types of pesticides such as imidacloprid has caused the
resistance of this insect. In this study, the lethal effect of botanical compounds including garlic essential oil and
its secondary metabolites (diallyl disulfide, diallyl trisulfide) and eucalyptus essential oil and its secondary
metabolites (1,8-cineole, aromadendrene) on enzymatic activity (general esterases, glutathione S-transferase,
acetylcholinesterase in red palm weevil were studied and compared with imidacloprid (commercial form and
technical substance).
Materials and Methods: Adults (Male and female) of R. ferrugineus (red palm weevil) were collected from
infected date palm plantations in Saravan (Iran) and transferred to the laboratory for propagation (25±3°C,
60±5% relative humidity, 12:12-h light: dark cycle). Bioassay tests were performed on larvae of the same age
(2nd instar). The toxic effects of all compounds were investigated separately and in binary mixtures. The
bioassay experiment was performed using a topical-fumigant method in three replications (10 larvae per
replicate) in a completely randomized design. Two μl of different lethal concentrations (LCs) of chemicals were
poured on the anterior part of the 2nd instar larval thorax and they were transferred to 8 cm Petri dishes. The
mortalities were recorded 24 hours after treatment. Lethal concentrations of LC 25 and LC50 were calculated using
SPSS software version 21. Then, binary mixtures of LC25 and LC50 concentrations (LC25+LC25, LC50+LC25,
LC50+LC50) of the studied compounds were performed to investigate the additive, synergistic, and antagonistic
effects with a similar bioassay method. Enzymatic assays were performed using conventional methods. The
effect of these binary mixtures, as well as LC25 and LC50 values of the individual status of each toxic compound
on the activity of the mentioned enzymes, were evaluated 24 hours after treatment. Lethal concentrations (25 and
50%) and inhibition concentration of 50% of acetylcholinesterase (IC50) activity were calculated using the probit
model and SPSS (v. 21). Scatter diagrams and regression lines between different concentrations of chemicals for
inhibition of acetylcholinesterase were calculated with Sigma Plot software version 12.3. Also, the comparison
between lethal concentrations was performed using the ratio of lethal concentrations and 95% confidence
interval. In addition, the mean comparison between the data obtained from biochemical experiments with SPSS
software (v. 21) and the Tukey test was performed at a 5% level.
Results and Discussion: The LC25 and LC50 values of garlic essential oil, diallyl disulfide, diallyl trisulfide
were calculated as "9.23 and 23.61", "2.33 and 4.64 ","2.75 and 5.01 "µL mL -1; for eucalyptus essential oil, 1,8cineole, aromadendrene were as "12.46 and 33.41", "4.26 and 7.83", "3.68 and 7.84 " µL mL -1 and for
commercial form and technical substance imidacloprid were as" 0.012 and 0.025 "and" 0.009 and 0.004 µL mL1
, respectively. Results showed that the binary mixtures of LC50+LC50 including "diallyl trisulfide+imidaclopride
technical
substance",
"diallyl
trisulfide+aromadendrene","diallyl
trisulfide+1,8-cineole","diallyl
disulfide+technical substance imidacloprid","diallyl disulfide+aromadendrene","diallyl disulfide+1,8-cineole"
had synergistic effects. The results showed a significant increase in general esterases and glutathione Stransferase activity in the larvae treated with the individual status and binary mixtures. A significant decrease in
acetylcholinesterase activity was observed in all treatments. Results showed that the lowest and highest
concentrations of the studied toxic compounds for 50% inhibition of acetylcholinesterase activity were obtained
by 0.328 mg ml-1 of "diallyl trisulfide+1,8-cineole" and 4.485 mg ml-1 of garlic essential oil, respectively. In
addition, the results showed that the highest (80.30%) and lowest (6.50%) levels of acetylcholinesterase
inhibition were obtained by 2 μl ml-1 of "diallyl trisulfide+1,8-cineole" and 0.1 μl ml-1 of the commercial form of
imidacloprid.
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Conclusion: Despite the better control of red palm weevil after treatment with imidacloprid compare to
botanical insecticides (essential oils and secondary metabolites), however, the resistance to this pesticide has
been demonstrated because of long-term exposure. Therefore, according to the results of the synergistic effects
of secondary metabolites together or even with imidacloprid, a decrease in the activity of detoxifying enzymes,
as well as acetylcholinesterase, was observed, which may indicate the key point that these enzymes have not
been able to eliminate these binary mixtures from the hemolymph of red palm weevil, so they could play an
effective role in the management of this pest. Therefore, it can be hoped that plant essential oils can control red
palm weevil in palm plantation alone or in binary mixture together or with other conventional pesticides. Further
studies are needed to make a more confident decision in this regard. One of the problems of plant essential oils
as well as their secondary metabolites is the low stability of these compounds in the environment, so one of the
issues that can be paid more attention to is increasing their stability in the environment and how to release them
in the environment, which can be done with various formulations such as nanoformulations, in particular,
assume to solve this problem. Therefore, the study of the stability and formulation of plant essential oils and
their secondary metabolites in the environment is a topic that should be considered in future research to be able
to implement the potential ability of these compounds in agricultural pest management in practice.
Keywords: Binary mixture, Botanical insecticide, Detoxifying enzyme, Synergy, Toxicity
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مقاله پژوهشی

گردهشناسی عسل تولیدی زنبور عسل ( )Apis mellifera L.در استان سمنان
محمد نیکنام -1حسین صادقی نامقی -*2حسن

نظریان3

تاریخ دریافت1399/08/25 :
تاریخ پذیرش1399/12/12 :

چکیده
برای شناسایی منابع شهد و گرده مورد استفاده زنبور عسل در مناطق مختلف استان سمنان در سال  ،1396نمونه ههای اسهتاندارد عسهل بتهور
تتادفی از زنبورداریهای  25منطق مختلف استان جمعآوری شد .دان های گرده موجود در نمون های عسل با دان های گرده از گون های گیاهی ک در
تشکیل عسل نقش دارند از نظر مرفولوژیکی مقایس شدند .بر اساس تنوع مرفولوژیکی دان های گرده موجود در نمون های عسل تعهداد  505نهوع دانه
گرده متعلق ب  83خانواده گیاهی شناسایی شد .با توج ب تنوع و فراوانی دان های گرده شناسایی شده در نمون های عسل مطالع شده ،مهمترین گونه
های گیاهی مورد استفاده زنبور عسل در مناطق مهم زنبورداری استان ب ترتیب مربوط ب تیرههای گیاهی کاسنی ،بقوال  ،نعنائیهان ،رزاسه  ،چتریهان،
چلیپائیان ،سوسن و آالل بودند .در این تحقیق با استفاده از هموسایتومتر اقدام ب شمارش دان های گرده موجود در نمون های استاندارد  10گرمی عسهل
با  10تکرار شد .از نظر تراکم تعداد دان گرده در حجم استاندارد عسل مشخص شد که  %4از نمونه هها دارای کمتهر از  20000دانه گهرده در نمونه
استاندارد ( 10گرم عسل) بوده و در کالس ( 1بسیار ضعیف) قرار گرفتند .هیچ نمون عسلی در کالس  2یا ضعیف ( 20000تا  100000دان گرده) قهرار
نگرفت %72 .از نمون ها در کالس  3یا متوسط ( 100000تا  500000دان گرده در نمون ) %16 ،نمون ها در کالس  4یا خهو ( 500000تها1000000
دان گرده) و  %8از نمون ها در کالس  5یا عالی (بیش از  1000000دان گرده) قرار گرفتند .نتایج نشان داد ک زنبور عسل معمهولی در شهرایط منطقه
مورد مطالع در رفتار چراگری وابستگی ب گیاه خاصی ندارد .آنالیز دان های گرده عسل نشان داد به اسهتانای چنهد مهورد خهاا ،منهابع مهورد چهرای
زنبورهای عسل کارگر در شرایط منطق بست ب فتل و شرایط ،طیف متنوعی از گیاهان گلدار را در بر میگیرد.
واژههای کلیدی :دان گرده ،زنبور عسل ،عسل ،گردهشناسی عسل

مقدمه

1

با افزایش فعالیت زنبورداری ،شناسایی منابع اصلی گهرده در یه
منطق و ارزش آنها برای کلنیهای زنبور عسل و تولید گرده اهمیت
بیشتری مییابد .گرده های جمع آوری شده از گل ها توسط زنبورهای
عسل کارگر تنها منبع پروتئین طبیعی برای رشد زنبورههای پرسهتار و
نوزادان و فعالیت ملک در کندو است .همچنین کیفیت ژل رویهال به
رژیم غذایی زنبورهای پرستار بستگی دارد ،ک مورد اخیر ممکن است
تأثیر مهمی در ریختشناسهی ،رفتهار و فیزیولهوژی همه افهراد ( )2و
 1و  -2ب ترتیب دانشجوی دکتری حشرهشناسی و استاد گروه گیاهپزشکی ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
)Email: sadeghin@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانشیار گیاهشناسی ،مرکز آموزش عهالی امهام خمینهی (ره) ،سهازمان تحقیقها ،
آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران
DOI: 10.22067/JPP.2021.67070.0

همچنین بر کیفیت خدما گردهافشانی داشت باشد ( .)28از ایهن رو ،
گرده گل تأثیر ب سزایی بر سالمت کلنهی دارد .تحقیقها نشهان داده
است ک کیفیت گرده ،از نظر نوع و کیفیت اسیدههای آمینه و مقهدار
پروتئین کل ،با توج ب منشأ گل متفاو است .لذا تنوع پالینولوژیکی
گردهها معیار مناسبی برای کیفیهت محهیط زنهدگی زنبورههای عسهل
است .شناسایی و کمی سازی دان های گرده در نمونه ههای عسهل
یکی از بهترین روش های تعیین دامن انواع گل مورد استفاده در تولید
عسل است ،ک برچسب گذاری صحیح بر اساس منابع مورد استفادهی
زنبور های کارگر را امکان پذیر میکنهد .همچنهین مطالعها تحلیلهی
طوالنی مد روی دان های گرده موجود در عسل گرده میتواند روند
برخی تغییرا ناشی از دخالتها و فعالیهتههای انسهان را در محهیط
نشان دهد.
زنبورهای عسل کهارگر ( )Apis mellifera L.بهرای جمهعآوری
شهد و گرده بسیاری از گلها را مورد بازدید قرار میدهند ( .)13اگرچ
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زنبورهای چراگر ممکن است در ی زمان با گلههای بهالقوه زیهادی
روبرو شوند ،اما فقط برخی از آنها را انتخا میکنند .لذا ب نظر مهی
رسد ک این زنبورها نوعی رفتار ترجیحهی را در مهورد گهلههایی که
بازدید میکنند از خود نشان میدهند .چنین رفتار انتخابی طبق تئوری
چراگری بهین ( )30قابل پیشبینی است و بیانگر ایهن واقعیهت اسهت
ک زنبورها ارزش غذایی هر گل را نسبت ب هزین بهرهبهرداری از آن
گل برآورد میکننهد .مطالعها متعهددی ارتبهاط بهین انتخها گهل و
محتوای شهد در بین زنبورها را بررسهی کهردهانهد ( 5 ،2 ،1و  .)22در
مطالعا دیگر و با استفاده از گلهای متنوعی ،روابط نزدیکهی بهین
بازدید زنبورها از گلهای مدل و برداشت شهد نشان داده شهده اسهت
( 5و  .)8دان های گرده موجود در عسل ب عنهوان شهواهدی در نظهر
گرفت میشود ک زنبورهای کارگر از گیاهان گلدار بازدید کردهاند .لهذا
تجزی و تحلیل گرده ابزاری قدرتمند برای تعیین گیاههانی اسهت که
زنبورها از آنها بازدید میکنند ( 4و  .)23زنبورها با توج به پوشهش
گیاهی اطراف ،در دسترس بودن منابع ،فتلی بهودن ،بهرهمکهنش بها
سایر زنبورها و نیازهای کندو منابع گیاهی را انتخا میکنند (.)26
اطالعا مربوط ب منابع گل مورد استفاده زنبورههای عسهل به
زنبورداران این امکهان را مهیدههد که کنهدوها را در نزدیه تهرین،
مناسبترین و غنیترین محلههای دارای منهابع شههد و گهرده قهرار
دهند .همچنین چنین اطالعاتی می تواند به بههرهبهرداری منطقهی و
توسع برنام هایی برای حفاظت از زنبور های عسل کم کند .عالوه
بر این ،ترکیب دان های گرده در عسل می تواند به عنهوان شاختهی
برای رفتار تغذی ای زنبورهای عسل روی گون های گیاهان در یه
منطق و دوره مشخص استفاده شود (.)10
اگرچ اطالعا مربوط ب ترکیب قند ،هدایت الکتریکی و تجزی
و تحلیل اسیدهای آمین موجود در عسل ممکن است ب تعیین منشهأ
جغرافیایی عسل کم کند ،اما طبق برخی مطالعها روش مطمئنهی
نیست ( 14و  .)15مرور منابع علمی نشهان مهی دههد که ههمچنهان
متداول ترین روش برای تعیین منشأ گیاهی عسهل ،تجزیه و تحلیهل
دانه ههای گهرده موجهود در عسهل اسهت ( .)6گهردهشناسهی عسهل
) (Melissopalinologyشهاخ ای از گهردهشناسهی اسهت که بها
تحقیقا میکروسکوپی عسل سهر وکهار دارد .مطالعها گهردهشناسهی
عسل در صنعت زنبورداری اهمیهت کهاربردی دارد ( 6و  .)9تجزیه و
تحلیل دان های گهرده موجهود در عسهل و تجزیه و تحلیهل حسهی،
فیزیکی و شیمیایی عسل برای تعیین منشأ جغرافیهایی و گیهاهشناسهی
عسل مورد استفاده قرار میگیرد ( .)32ب عالوه ایهن علهم اطالعها
اساسی در مورد جنب های بهداشتی تولید عسل نظیر آلودگی آن با مواد
معدنی ،گرد و غبار ،دوده ،ذرا نشاست ( ،)16فیلتراسیون ،تخمیر ((25
و تقلب در عسل ( )31فراهم میکند .روش گردهشناسی عسل توسهط
کمیسیون جهانی گیاهشناسی زنبور عسل در سال  1978مورد تائید قرار
گرفهت ) )16و په از آن به طهور گسهتردهای در آزمایشهگاهههای

کشورهای اروپایی برای تجزی و تحلیل عسل مورد استفاده قرار گرفته
است.
تا کنون منابع گرده و شهد گیاهان مورد استفاده زنبورهای عسهل
در برخی مناطق ایران بررسی شده است ( 24 ،18 ،17و  .)27ب عنوان
ماال ،صانعی شریعت پناهی و سعید آبادی ( )27برای اولین بهار گهرده
های موجود در عسل را در کرج با روش گردهشناختی مشخص نمودند.
منافی ( )18گرده های موجود در عسلهای آذربایجان را با اسهتفاده از
روشهای معمول آنالیز و ارزشیابی دان ههای گهرده در منطقه خهوی،
اسکو و کلیبر مورد بررسی قرار داد و مشخص نمهود که میهزان گهرده
موجهود در عسهلههای خهوی متعلهق به گیاههان تیهره گهل مینها
 Compositaeب ویژه گون آفتابگردان ،در عسلهای اسهکو از تیهره
نعناع  Labiataeو در عسل کلیبر از تیره پروانه آسها  Fabaceaeو به
ترتیهب  % 80،%80و % 44مهی باشهد .معماریهانی ( )17ده نمونه از
عسلهای جمعآوری شده از نقاط مختلف استان خراسان را تهی نمهود
و پ از استخراج و تیمار گردهها با بررسی ختوصیا مورفولهوژیکی
عسلها نشان داد ک در تعداد زیادی از نمون ها گرده گیاههان خهانواده
( Compositaeبا  36/4تا  61/4درصد) نسبت قابل توجهی از ترکیب
گردههای عسل را تشکیل میدهنهد .وی در مجمهوع  43تیه گهرده
متعلق ب  28تیره گیاهی را شناسایی نمود .رزاقی کامرودی و همکاران
( )24در شناسایی گردههای موجود در عسلهای حوزه آبخیهز نهور رود
مازندران گردههای  25نمون عسل را استخراج و ب روش استولیز مورد
مطالع قرار دادند و در بررسی مرفولوژیکی  52تیه گهرده متعلهق به
18تیره گیاهی را در نمون ها شناسهایی کردنهد .بطهور کلهی بیشهترین
گردههای موجود در نمون عسلهها مربهوط به تیهرهههای Labiatae
)23/1درصههد( 21/2( Leguminosae ،درصههد)15/4( Rosaceae ،
درصد) و ) 13/5( Compositaeدرصد) بود و سایر تیرهها  26/8درصد
را شامل شدند.
علیرغم اهمیت و گسترش روزافزون زنبورداری در استان سمنان،
تاکنون اطالعاتی در مورد وضعیت منابع شهد و گهرده مهورد اسهتفاده
زنبورهای عسل در مناطق زنبورداری استان منتشر نشده است .تحقیق
حاضر با هدف بررسی تنوع و فراوانی دان ههای گهرده در نمونه ههای
عسل از مناطق عمده زنبورداری استان سمنان انجام شد ،تا عالوه بهر
تعیین رجحان چراگری زنبور های عسل کارگر در منطق مورد مطالع ،
تقویم گلدهی گیاهان منطق تهب شود و برای راهنمایی زنبهورداران و
کشاورزان ،ب منظور آگاهی از دوره شکوفایی گیاهان مورد عالق زنبور
عسل در شرایط منطق  ،مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه

این تحقیق در سال  1396در مناطق مختلف استان سمنان انجام

گردهشناسی عسل تولیدي زنبور عسل ( )Apis mellifera L.در استان سمنان

شد (جدول  .)1استان سمنان بها وسهعت  97491کیلهومتر مربهع 5/8
درصد از مساحت کشور را ب خود اختتاا داده است .ایهن اسهتان از
 34درج و  13دقیق تا  37درج و  20دقیق عهر شهمالی و از 51
درج و  51دقیق تها  57درجه و  3دقیقه طهول شهرقی مهیباشهد.
بلندترین نقطة استان ب نام کوه شاهوار ب ارتفاع 3945متر میرسد .با
مرکزیت شهرسهتان سهمنان از جانهب شهمال به اسهتان مازنهدران و
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گلستان ،از جنو ب استان اصفهان ،از مشرق ب استان خراسهان و از
مغر ب استان تهران محدود است .در ایهن مطالعه بهرای تجزیه و
تحلیل کمی دان ههای گهرده ،مقهدار یه کیلهوگرم عسهل در اواخهر
تابستان ( 1396زمان عسل گیری زنبهورداران) از  25زنبهوردار اسهتان
سمنان تهی و مختتا جغرافیایی محل نگ داری کندوها با اسهتفاده
از دستگاه  GPSثبت شد (جدول .)1

جدول  -1مشخصات جغرافیایی مناطق مورد مطالعه
Table 1- Geographical characteristics of the study areas

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

Longitude
" 54º 54' 59.148

Latitude
" 36º 34' 35.18

ارتفاع از سطح دریا (متر) نام منطقه
)Above sea level (m
1761

ردیف

Location
ابرسج 1

No
*1

" 54º 55 12.52

" 36º 34' 44.23

ابرسج 2

2

" 54 º 52 ' 06.58

" 36 º 34 ' 08.98

2076

آ اوستا

3

1413

تپال شاهرود

4

1729

" 54 º 55 ' 52.82

" 36 º 24 ' 41.06

" 55 º 08' 41.58

" 36 º 4 '4 39.90

1792

" 55 º 43' 08.45

" 36 º 25 ' 33.49

1047

" 54 º 41' 04.81

" 36 º 34' 08.33

2328

" 55 º 11' 11.90

" 36 º 34' 45.40

1760

قطری
میامی

5
6
7

تاش
سیاهکوه

8

" 55 º 03' 43.30

" 36 º 42' 54.01

1812

ابر

9

" 54 º 57' 59.16

" 36 º 38' 05.26

1845

میقان

10

" 55 º 06' 13.27
" 54 º 26' 11.506
" 54 º 39' 21.60
" 54 º 33' 31.52
------

" 36 º 36' 09.05
" 36 º 33' 39.77
" 36 º 35' 00.54
" 36 º 28' 25.47
----

" 54 º 34' 03.27
" 54 º 32'59.46
" 54 º 14' 2.60
" 54 º 23' 08.19
" 54 º 12' 17.51

" 36 º 25' 16.37
" 36 º 24' 03.23
" 36 º 25'51.39
" 36 º 09' 33.62
" 36 º 34'59.55

1431
2525
2376
2358
---2247
2004
1855
1122
1601

چهار طاق پرو
شاهکوه پایین
شاهکوه باال
آبشار مجن
بازار محلی شاهرود
مهماندوی 1
مهماندوی 2
دیباج
دامغان
چمن ساور

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

" 53 º 18' 45.25
" 53 º 42' 52.95
" 52 º 43' 30.02

" 35 º 46' 47.34
" 36 º 03' 17.26
" 35 º 28'36.44

2149
1860
2081

شهمیرزاد
فوالد محل
رام گرمسار

21
22
23

" 52 º 21' 30.15
----

" 35 º 14' 03.03
------

880
-----

گرمسار 24
نمون تجاری 25

*-1, Abrsaj1; 2, Abrsaj2; 3, Abosta; 4, Tepal Shahrood; 5, Qatari; 6, Miamay; 7, Tash; 8, Siah kooh; 9, Abr; 10, Mighan; 11,
Chartagh pro; 12, Shahkooh paeen; 13, Shahkooh bala; 14, Mojen; 15,Shahrood local bazar; 16, Mehmandoyeh1; 17,
;Mehmandoyeh2; 18, Dibaj; 19, Damaghan; 20, Chamansaw; 21, Shahmirzad; 22, Folad mahalle; 23,Rameh Garmsar; 24, Garmsar
25, commercial sample.

از هر نمون  10گرم عسهل در یه اسهتوان مهدرج طبهق روش
فرگرون ( )32توزین و با اضاف کردن آ مقطر استریل ب حجهم 20
سانتیمتر مکعب رسانده شد .سپ محلول عسل ب دست آمده ب دو
قسمت  10سانتیمتر مکعبی در دو لول سانتریفیوژ مدرج تقسیم شهد.
پ از سانتریفیوژ لول ها با سرعت  2500دور در دقیق به مهد 10

دقیق  ،مقدار  9سانتیمتر مکعب مایع رویی از هر لوله برداشهت و دور
ریخت شد .سپ ب مقدار  1سانتیمتر مکعب باقیمانده از هر لوله 5 ،
سانتیمتر مکعب آ مقطر استریل اضاف شد و لول هها تها به دسهت
آمدن ی مخلوط یکنواخت ب هم زده شد .نهایتا با افزودن آ مقطر
استریل حجم نمون هر لول ب  30سانتیمتر مکعب رسید .محتوی هر
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دو لول ب مد  10دقیق با  2500دور در دقیق سانتریفیوژگردید .بها
ی پیپت خودکار مایع فوقانی هر ی از لول ها دور ریخت شد .سپ
از  1سانتیمتر مکعب باقیمانده محلول عسهل ،بها پیپهت خودکهار 10
میلیمتر مکعب (میکرولیتر) نمون گرفت شد .پ از قرار دادن المهل
شیش ای (ب ابعاد  24در  32میلیمتر و ضخامت 0.13تها  0.17میلهی
متر) دو قطره از رسهوبا محلهول گهرده روی ههر شهبک شمارشهگر
هموسایتومتر قرار داده شد (شکل  .)2نهایتا شمارش دان های گرده بها
استفاده از میکروسکوپ نوری و با بزرگنمهایی  100انجهام شهد .ایهن
مراحل برای هر نمون عسل ده بار تکرار شد.
شمارش سلولها ب صور کلی نیازمند روش عمومی اسهتفاده از
اتاق های شمارشکننده ب نام هموسایتومترمی باشهد .ایهن ابهزار به
وسیل ی آناتومیست فرانسوی در قرن  ،19ب نام Louis-Charles
 Malassezبرای شمارش سلولهای خون ابداع شد ( .)12این شهبک
قطر مشختی دارد و ناحی پوشیده شده ب وسهیل خطهوط مشهخص
است .در نتیج شمارش تعداد سلولها در حجم مشختهی از محلهول
امکانپذیر میشود.
قرار دادن نمونه بر روی هموسایتومتر

ی هموسایتومتر از ی الم میکروسهکوپی نهازک شیشه ای بها
شبک ای از مربعهای هاشور خورده در وسط تشکیل شده است .پهیش
از شروع کار اطمینان حاصل شهد که ههر دو سهطح هموسهایتومتر و
الملی ک روی آن قرار می گیرند با استفاده از ی کاغذ تمیهز کننهده
لنز کامال عاری از هر نوع غبار و ذرهای باشند .المل استفاده شهده بهر
روی هموسایتومتر ضخیمتر از المهلههای معمهول به کهار رفته در
سنجش های میکروسکوپی است ،تا بتوانند بهر کشهش سهطحی یه
قطره مایع غلب کنند .پیش از قرار دادن محلول گرده ،المل را بر روی
سطح شمارش کننده قرار داده ،سپ نهوک سهمپلر حهاوی نمونه را
همانطور ک در شکل  1نشان داده شهده در یکهی از چاهه ههای V
شکل قرار داده و نمون تخلی میشد .بایستی دقت شود ک ب میهزان
کافی محلول نمون در محل مورد نظر قرار گیرد تها سهطح شیشه ای
کامال پوشیده شود ک این مقهدار تقریبها  10میکرولیتهر اسهت .دقهت
میشد ک بیش از مقدار الزم نمون بر روی الم قرار نگیرد .بها توجه
ب این موضوع ،دو نمون را بر روی یه هموسهایتومتر قهرار داده به
صورتی ک هر نمون بر روی ی ناحی مشهب قهرار مهیگرفهت .در
استفاده از هموسایتومتری ک چاه نداشت دو قطره از محلول حاوی
گرده روی ناحی مشب قرار داده ب آرامی المل را ب صور اریب بر
روی قطره محلول قرار داده تا از تشکیل حبا و رانده شدن گردههها
ب اطراف جلوگیری شود .سپ هموسهایتومتر دارای نمونه بهر روی
صفح میکروسکوپ قرار داده میشهد و بهر روی بخهش مشهب بها
قدر بزرگنمایی کم ( )100تمرکز و کار شمارش انجام میشد .جهت
شناسایی گون گیاهی دانه گهرده از بزرگنمهایی بهاال ( )400اسهتفاده

گردید.
شمارش گردهها در هموسایتومتر

ی شبک کامل در هموسایتومتر شامل  9مربع است ک هر کدام
 1میلههیمتههر مربههع مههیباشههند (شههکل  .)1ناحی ه شههمارش مرکههزی
هموسایتومتر (شکل  )B-1شامل  25مربع بهزر بهوده و ههر مربهع
بههزر دارای  16مربههع کوچه تههر اسههت .در زمههان شههمارش ،تنههها
گردههایی ک روی خطوط دو المهل قهرار گرفته و روی مربهعههای
بزر بودند شمارش میشد تا از شمارش دوباره سلولها اجتنا شود
(شکل  .)G-1محلولها تا حدی رقیق میشد تا سلولها یا ذراتی که
شمارش میشدند بر روی هم قرار نگیرند و ب صور یکسانی پخش
شده باشند.
طبق بنهدی نمونه ههای عسهل بها اسهتفاده از روش لیهووک و
همکاران ( )16صور گرفت .طبق بندی فراوانی دانه ههای گهرده در
نمون استاندارد عسل با استفاده از روش جونز و برایانهت ( )12جههت
مشخص کردن عسل ت گل صور گرفت (فراوانی گردهی خهاا
باالی  50درصد کل دان های گرده شمارش شده در نمونه اسهتاندارد
در کالس  1قرار گرفت و عسل ب عنوان ت گهل قلمهداد مهیشهود.
کالس  ،2شرایطی ک تعداد گرده گون خاا بهین  20تها  50درصهد
کل دان های گرده را دارا میباشد .درکالس  3تعهداد گهردهی خهاا
بین  20-10درصد کل میباشد و کالس  4فراوانهی دانه ههای گهرده
هیچ ی از گرده های موجود در نمون استاندرد عسهل به  10درصهد
نمیرسد).
تهیه پرپاراسیون

اسالید دان های گرده براساس عناصر میکروسهکوپی موجهود در
عسل پ از انجام سانتریفیوژ و جداسازی رسو گرده با اسهتفاده از
روش معمول ( )18و یا در صور نیاز به روش اسهتولیز ارتمهن ()8
تهی شد.
تجزیه و تحلیل آماری

تحلیل آماری دادهها با استفاده ازنرم افزار آماری
 ،16مقایس میانگینها با آزمون دانکن و ترسیم نمودارها بها Sigma
 Plot 12انجام گرفت.
SPSS version

نتایج و بحث
دراین تحقیق  505نوع دان گهرده گیهاهی در نمونه ههای عسهل
جمعآوری شده از مناطق مورد مطالع شناسایی شد ،ک متعلق به 83
تیره گیاهی بودند .از این تعهداد ،دانه گهردهی  474گونه گیهاهی در

گردهشناسی عسل تولیدي زنبور عسل ( )Apis mellifera L.در استان سمنان

عسل مناطق ابرسج ،ابر ،شاهکوه سفلی ،بسطام ،دیباج دامغان و رامه
گرمسار و  31گون از عسل مناطق دیگهر اسهتان و از عسهل تولیهدی
زنبوردارانی ک ب استان سمنان کوچ مهینماینهد ،شناسهایی شهد .بهر
اساس مقایس میانگینهای تعداد دان گرده در نمونه ههای اسهتاندارد
(جدول  ،)2بیشترین تعداد دان گرده در مناطق قطری و فهوالد محله
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(ب ترتیب بها میهانگین  1/174/000و  1/069/000عهدد) و کمتهرین
تعداد دان گرده در نمون های عسهل تجهاری و منطقه ابرسهج  2به
ترتیب با میانگین ( 17/000و  140/000عدد) مشاهده گردیهد (شهکل
.)3

شکل  -1شمارش تعداد دانه گرده به روش Louis-Charles Malassez
Figur 1- Counting pollen by Louis-Charles Malassez method

تعداد گرده در هر نمون ب وسیل فرمول زیر محاسب شد:
Total cells/ml = total cells counted × (dilution factor / # of square) × 10000 cells/ ml
 = # of squaresتعداد مربع ها
 =Dilution factorمیزان رقیق شدگی

با توج ب تعداد و تنوع پوشش گیهاهی که در منهاطق قطهری و
فوالد محل وجود دارد ،وجود این میزان دان گرده قابل توجیه اسهت.
همچنههین نتههایج حاصههل از مقایسه میههانگینههها و همچنههین جههدول
طبق بندی دان های گرده (جدول  )3نشان داد ک  72درصد از مناطق
مورد مطالع ( 18منطق ) از نظر تعداد دان گرده در ده گهرم عسهل در
کالس  100000( 3تا  500000دان در نمون استاندارد) 16 ،درصد (4
منطق ) در کالس  500000( 4تا  1000000دان گهرده) 8 ،درصهد (2
منطق ) در کالس ( 5بهاالتر از  )1000000و  4درصهد ( 1منطقه ) در
کالس ( 1کمتر از  )20000قرار گرفتند .در این مطالع هیچ نمونه ای

درکالس  2قرار نگرفت .نتایج حاصل از شناسایی دانه ههای گهرده و
فراوانی آنها در نمون های عسل مناطق مختلف استان سمنان نشهان
داد ک مهمترین گون های گیاهی مورد استفاده زنبورهای عسل چراگر
ب ترتیب مربوط ب تیرههای گیاهی کاسنی ،بقوال  ،نعناعیان ،رزاس ،
چتریان ،چلیپاییهان ،سوسهن و آالله مهیباشهند .گیاههان متعلهق به
تیرههای گیاهی ذکر شده در بسیاری از نقاط دیگهر کشهور نیهز مهورد
عالق زنبور عسل بوده و نتایج چندین تحقیهق انجهام شهده (،18 ،17
 24و  )27موید نتایج حاضر میباشد .با توج به شهرایط آ وههوایی،
تنوع گیاهی در مناطق مختلف استان سمنان نسبتا زیاد است .احتمهاال
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ب دلیل همین تنوع باالی پوشش گیاهی منطق است ک ب جز مهوارد
خاا اکار عسلهای تولیدی استان دارای تنوعی از دانه ههای گهرده
بوده و لذا عسل ت گل یا عسلی ک بهیش از  50درصهد دانه ههای
گرده آن در ی نمون استاندارد متعلق ب ی نوع گهل باشهد انهدک
است .البت در بازههای زمانی و مناطق خاا وجود عسل ت گهل در
شرایط منطق دور از انتظار نیست .چنانک در مورد مزارع یه دسهت
یونج در دشت میامی ،یا مزارع آفتابگردان دیم در مهاهههای مهرداد و
شهریور در منطق کالپوش و خارشتر در ماههای تیر و مرداد در دشهت
ده مال و کلزا در ماههای اردیبهشت و خرداد در دشت میامی و زردآلهو
در دشت بسطام چنین شرایطی وجود دارد .نتایج حاصل از این تحقیق
نشان میدهد ک گستردگی و تنوع گیاهان در ترکیب طیف عسل ههر
منطق از اهمیت خاصی بر خوردار است .بطوریکه ههر قهدر میهزان
تراکم ی گون گیاهی و سطح انتشار آن گستردهتر باشهد ،به مقهدار
چشمگیر تری مورد استفاده زنبور عسل قرار میگیرد .اهمیت این نتایج
ب اثبا پیچیدگی و غیرهمگون بودن پدیدهههای زیسهت محیطهی و
اکولوژیکی درفرآیند تغذی و چراگری زنبورها کم میکند .در استان
سمنان این امر نشان میدهد ک ارزش عسلزا بودن گیاهان با توجه
ب ترکیب پوشش گیاهی ،گستردگی و تراکم از ی منطق ب منطقه
دیگر متفاو است .طبق جدول  1عسلهایی ک در کهالس عهالی و
خو قرار دارند ،از نظر شرایط آ وهوایی و پوشش جنگلی و مرتعهی
بینظیر هستند و باید در حفظ پوشش گیاهی این مناطق تالش نمود.
نتایج این مطالع نشان میدهد که عسهل مهورد مطالعه بیشهتر
مخلوط است و حاوی گرده چندین گون گیاه گلدار است .عدم وجهود
غالبیت بیش از  50درصدی دان ی گرده خاا بیانگر تنوع منابع شهد

و گرده برای زنبورهای عسل منطق مهی باشهد ،که مهیتوانهد تنهوع
زیادی برای ختوصیا عسل ایجاد کند .ب طور کلهی رژیهم غهذایی
چند گل برای زنبور عسل بهتر از رژیم ت گل تلقی میشهود ( .)1در
اولی خطر کمبود اسیدهای آمین ضروری کمتر اسهت و در اثهر وجهود
گردههای مناسب اثر گردههای سمی یا زیر بهین متعادل میشود (.)8
همچنین رژیم غذایی گرده مخلوط تأثیر مابتی بر توانایی ایمنی کلنی
دارد (.)1

نتیجهگیری
تجزی و تحلیل گرده نمون های عسل طیف گستردهای از منهابع
گیاهی را نشان داد .نتایج نشان داد ک انواع گرده گیاهان خانوادههای
کاسنی ،بقوال  ،نعناعیان ،رزاس  ،چتریان ،چلیپاییان ،سوسهن و آالله
بیشترین فراوانی را در بین نمون هها دارنهد .تحقیهق حاضهر مطالعها
ملیسوپالینولوژی قبلی از سایر استان های ایران را تکمیهل مهیکنهد و
اطالعا اضافی و جدیدی در مورد منابع گیهاهی منطقه ای از گهرده
موجود در عسل میدهد .در این مطالع تمام نمون های عسل ب طهور
مسههتقیم از زنبههورداران محلههی ب ه دسههت آمههد و تجزی ه و تحلیههل
ملیسیوپالینولوژی با مشهاهدا مسهتقیم رفتهار جسهتجوی زنبورههای
عسل کارگر تکمیل شد .لذا منشأ گرده موجود در عسل بها اسهتفاده از
محل کندو ،فتل و منبع گل موجود تعیین شد .اگرچ مطالعا بیشتر
برای آگاهی کامل از رفتار ترجیحی زنبور های عسهل چراگهر و گهرده
شناختی عسل تولیدی منطق مورد نیاز است.

شکل  -2نمونههای دانه گرده در عسل منطقه فوالد محله
Figure 2- Samples of pollen from honey of Folad Mahalle
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) در استان سمنانApis mellifera L.( گردهشناسی عسل تولیدي زنبور عسل

 میانگین تعداد دانه گرده درنمونه عسل از مناطق مختلف استان سمنان-2 جدول
Table 2- Average number of pollen grains in honey sample from different regions of Semnan province

تکرار
Replication

تیمار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

میانگین
Mean**
(×104)

Treatment*
1
26
30
20
22
48
46
36
28
32
38
32.6
2
18
10
16
18
10
14
12
15
16
11
14
3
32
26
37
31
42
20
38
54
26
32
33.8
4
22
20
22
24
32
12
24
28
20
14
21.8
5
134
98
110
144
96
124
80
132
106
148
117.41
6
24
34
42
46
38
28
32
28
44
23
33.9
7
28
22
26
22
26
25
32
24
28
20
25.3
8
32
32
38
28
37
26
34
20
36
28
31.1
9
60
51
61
57
43
53
54
104
116
96
69.5
10
22
40
44
24
16
50
64
52
70
54
43.6
11
25
48
46
42
30
24
26
32
32
24
32.9
12
32
38
26
40
26
22
18
24
26
28
28
13
84
44
102
54
60
83
120
73
48
104
77.2
14
18
24
19
18
28
26
30
21
23
17
22.4
15
22
6
10
7
19
24
12
16
16
13
14.5
16
32
28
24
24
14
20
40
32
42
33
28.9
17
30
12
20
21
12
26
22
24
23
18
20.8
18
42
44
32
24
33
32
26
34
38
41
34.6
19
23
26
16
24
23
18
16
12
13
28
19.9
20
20
34
16
32
18
17
40
37
23
33
27
21
26
38
58
24
30
22
26
41
25
44
33.4
22
120
84
90
112
116
86
140
97
110
114
106.9
23
62
40
76
49
71
88
64
74
62
96
68.2
24
36
16
34
35
37
76
50
98
78
48
50.8
25
0
2
2
2
2
1
0
1
3
4
1.7
*- 1, Abrsaj1; 2, Abrsaj2; 3, Abosta; 4, Tepal Shahrood; 5, Qatari; 6, Miamay; 7, Tash; 8, Siah kooh; 9, Abr; 10, Mighan; 11,
Chartagh pro; 12, Shahkooh paeen; 13, Shahkooh bala; 14, Mojen; 15, local bazar; 16, Mehmandoyeh1; 17, Mehmandoyeh2; 18,
Dibaj; 19, Damaghan; 20, Chamansaw; 21, Shahmirzad; 22, Folad mahalle; 23,Rameh Garmsar; 24, Garmsar; 25, commercial
sample.
**- Mean= 399000, STDEV= 279748, C.V= 0.70

1396  فراوانی میانگین تعداد گرده در نمونههای استاندارد مناطق مختلف مورد مطالعه در استان سمنان در سال-3 شکل
Figure 3- Abundance of the average number of pollens in different standard samples from different parts of study area in
Semnan province of Iran in 2017
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Table 3- Classification of honey samples (following Louveaux et al. 1978)

درصد نمونههای
گرم عسل10 تعداد دانه گرده در

نمونهها

Class of honey samples
(No. of pollen in 10 g. of honey)
class1: <20000
class2: 20000 – 100000
class 3: 100000- 500000
class4: 500000-1000000
class5: > 1000000

Samples
25
0
،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
.21  و20
24 ،23 ،13،9
22 & 5

Total

25

سپاسگزاری
این مقال بخشی از نتایج رسال دکتری نویسنده اول است که در
 بهدینوسهیل از.پردی بینالملل دانشگاه فردوسی انجام گرفت است
کلی عزیزانی ک نگارندگان را در پروس نمون بهرداریهها و کارههای
 از داورهای مقاله که بها.آزمایشگاهی یاری نمودند قدردانی میگردد
.پیشنهاداتشان موجب ارتقاء کیفی مقال شدند تشکر میگردد

عسل در هر طبقه
Percentage
samples in each
class
4%
0%
72%
16%
8%
100

این تحقیق نشان داد ک تعداد مناسبی از گون های گیهاهی مولهد
 بیشهتر ایهن گیاههان مهورد.شهد و گرده در استان سمنان وجهود دارد
.عالق زنبور عسل بوده و از جذابیت نسبتا مناسهبی برخهوردار هسهتند
دانش کافی از وجود منابع شهد و گرده در هر منطق میتواند ب زنبور
 زمان کهوچ دادن،داران کم کند تا ضمن حفاظت از پوشش گیاهی
زنبورها ب منهاطق مختلهف را بهرای تغذیه و پهرورش زنبهور عسهل
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Introduction: Increasing beekeeping activities, it is important to identify the main sources of pollen in a
region and their value for bee colonies and pollen production. The latter may have a significant impact on the
morphology, behavior, and physiology of all individuals and on the quality of pollination services as well.
Therefore, pollen has a great impact on colony health. Several researches have shown that pollen quality varies
in terms of the type and quality of amino acids and the amount of total protein, depending on the origin of the
flower. For this reason, the palynological diversity of pollen is a good measure of the quality of bees' lives.
Pollen and nectar of plants used by bees in some regions of Iran have been investigated in the literature
However, there are no data about the status of bee pollen sources in Semnan province. The present work aims to
consider changes in the plant composition and pollen concentrations of honey samples during the investigation
period. Especially, to determine honey bee forager’s pollen preferences in the study area, and to prepare a guide
of a year round floral calendar for beekeepers and farmers for better understanding the blooming periods of bee
pollinated plants.
Material and Methods: This research was conducted in 2017 in different regions of Semnan province.
Semnan province with an area of 97491 square kilometers occupies 5.8 percent of the country's area. This
province located between 34º, 13´ to 37 º, 20´ N latitude and from 51 º, 51´to 57 º, 3´ E longitude. In this study,
for quantitative analysis of pollen grains, the amount of one kilogram of honey was prepared from 25 beekeepers
in Semnan province at the end of summer and the geographical coordinates of the hive locations were recorded
using a GPS device. All samples were analysed using the standard pollen analysis a hemocytometer was used to
count the number of pollens in a certain volume of solution. Pollen grains were counted using a light microscope
with a magnification of 100. These steps were repeated ten times for each sample of honey. To identify pollen
grains, one drop of the well-homogenised pollen grain suspension was applied to a microscope slide, covered
with a 22 mm × 22 mm cover glass and sealed with nail varnish. For each sample, several microscopic slides
were prepared and were observed using light and polarised light microscopy. Pollen grains were identified to
species level where possible by comparison to the reference pollen collection prepared from hand-collected
pollens from known ﬂowering plants in the study area. The frequency of occurrence was calculated as the
percentage of samples, in which one pollen type was observed. Honey samples were classified using the method
of Liux et al. (16).
Results and Discussion: In this research, 505 types of pollen grains were identified in honey samples
collected from the study areas, which belonged to 83 plant families. Among these grains, pollen grains of 474
plant species were identified in honey of Abrsaj, Abar, Shahkooh paeen, Bastam, Dibaj Damghan and Rameh
Garmsar regions and 31 species of honey from other regions of the province and from the honey supplied by
beekeepers migrated to Semnan province. Based on the comparison of the means between the number of pollen
grains in standard samples, the highest number of pollen grains was recorded in Qatari and Folad mahalle
regions (respectively with an average of 1174 000 and 169000).The lowest number of pollen grains was
observed in Comercial sample and Abrsaj2 (with the mean of 17000 and 140000, respectively) (Figure 3). The
results of comparing the means as well as the classification table of pollen grains showed that 72% of the studied
areas (18 areas) placed in class 3 (100000 to 500000 grains in the standard sample), 16% (4 regions) in class 4
(500000 to 1000000 pollen grains), 8% (2 regions) in class 5 (above 1000000) and 4% (1 region) in class 1 (less
than 20000), in terms of the number of pollen grains per 10 grams of honey. In this study, no sample was
included in class 2. The results of identifying pollen grains and their abundance in honey samples showed that
the most important plant species used by foraging bees were related to Asteraceae, Leguminosae, Lamiaceae,
rosaceae, Apiaceae, and Brassicaceae, Liliaceae and Ranunculaceae families, respectively. The results also
showed that the range and diversity of plants in the composition of the honey spectrum of each region are of
1 and 2- Ph.D. Student and Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of
Mashhad, Iran, respectively.
(*- Corresponding Author Email: Sadeghin@um.ac.ir)
3- Associate Professor of Botany, Imam Khomeini Higher Education Center, Agricultural Research, Education and
Extension Organization, Karaj, Iran
DOI: 10.22067/JPP.2021.67070.0
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particular importance. The higher density of a plant species and the wider level of its distribution, the more
dramatic use of bees. These results help to prove the complexity and heterogeneity of environmental and
ecological phenomena in feeding and grazing bees’ process.
Conclusion: The present study complements previous melissopalynological studies from other provinces of
Iran and provides additional and new information on regional plant resources for pollen in honey. In this study
all honey samples were obtained directly from local beekeepers and the melissopalynological analysis was
completed with direct observations of the search behavior of worker bees. Therefore, we were able to determine
the origin of the pollen in the honey using the location of the hive, the season and the available flower source.
However, more studies are needed to fully understand the preferential behavior of grazing bees and the pollen of
honey produced in the area.
Keywords: Bees, Honey, Melissopalynology, Pollen grains
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تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز مزارع نخود دیم استان کردستان با استفاده از سامانه اطالعات
جغرافیایی
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چکیده
بهمنظور شناسایی و تعیین غالبیت و تراکم علفهای هرز مزارع نخود دیم استان کردستان ،تعداد  33مزرعه نخود بهطور تصادفی بر اساا ساح
زیر کشت و خصوصیات توپوگرافی در شهرستانهای سنندج ،دهگالن ،کامیاران ،دیواندره و سقز ،طی سال زراعی  1391-92انتخاب شدند .در هر مزرعه
در دو مرحله سه برگی و غالفبندی نخود ،علفهای هرز به تفکیک جنس و گونه ،شمارش و طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از ساح دریاا توسا
دستگاه سیستم موقعیتیاب جهانی تعیین و ثبت شدند .با استفاده از این اطالعات نقشه پراکنش گونههای مختلف علفهای هرز مزارع نخود دیم استان
کردستان در محی  ArcGISتهیه شد .تعداد علفهای هرز مشاهدهشده در نمونهبرداری در مرحله سه برگی نخود 51 ،گونه و بهترتیا خاانوادههاای
کاسنی ،گندمیان ،چتریان و میخک دارای بیشترین فراوانی بودند .علفهای هرز مهم مناطق مورد بررسی در این مرحله بر اساا شااخ غالبیات باه
ترتی شامل :بی تی راخ ،پیچک صحرایی ،سوزن چوپان ،شنگ ،گندم خودرو ،شمعدانی وحشی و ماستونک بودند .تعداد علفهای هرز مشااهدهشاده در
نمونهبرداری در مرحله غالف بندی 58 ،گونه و بیشترین فراوانی بهترتی مربوط به خانوادههای کاسانی ،گنادمیان ،شا باو ،چتریاان و میخاک باود.
علفهای هرز مهم استان در این مرحله بر اسا غالبیت بهترتی شامل :پیچک صحرایی ،شنگ ،فرفیون ،ساوزن چوپاان ،بای تای راخ ،گاوش باره و
هندوانه ابوجهل بودند.
واژههای کلیدی :شاخ

مقدمه

غالبیت ،فراوانی ،میانگین تراکم ،یکنواختی

1

با توجه به اهمیات علافهاای هارز در عملکارد باالقوه نخاود،
پیشبینی حضور علفهای هرز و شناخت جوامع آنها بهعنوان اساسی
ترین اقدام در مدیریت علفهای هرز محسوب میشود .فلور علفهای
هرز موجود در یک منحقه درنتیجه ظهور گونههای جدیاد ،ساازگاری
های درونگونهای و همچنین انجام عملیات زراعی مختلف تغییر مای
کند که اطالع و شناخت آن از اصول اولیه مادیریت علافهاای هارز
 3 ،2 ،1و  -4بهترتی دانش آموحته دکتری علوم علفهای هارز ،دانشایار ،اساتاد و
دانشیار گروه اگروتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: e-izadi@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -5دانشیار بخش تحقیقات زراعی و باغی ،مرکز تحقیقاات و آماوزش کشااورزی و
منابع طبیعی استان کردستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،سنندج،
ایران
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است ( .)2دراینارتباط ،برای توسعه مدیریت مناس علفهاای هارز،
دسترسی به اطالعات کافی در مورد پراکنش مکاانی ،زماانی ،فلاور،
تراکم و نقشههای پراکنش و نیز محالعه پویایی جوامع علفهای هارز
بسیار مهم است .کولر و النینی ( )14اذعاان داشاتند کاه جماعآوری
اطالعات در خصوص چگونگی انتشار و توزیع علفهای هرز از سالی
به سال دیگر کمک مؤثری در بهینهسازی مدیریت علفهای هرز می
نماید و جهت نیل به اطالعات مذکور نمونهبرداری از علفهای هرز از
ابزار اولیه میباشد .متداول ترین روش برای کس اطالعات مذکور در
قال نمونهبرداری ،نمونهبارداری مساتقیم از علافهاای هارز اسات.
بااینوجود ،اعتقاد بر این است که نموناهبارداری مساتقیم هماراه باا
اندازهگیریهای آزمایشگاهی یا صحرایی ،معموالً ،پُرهزینه و وقتگیر
بوده و برای اهداف کاربردی دارای محدودیت است .لذا در ساالهاای
اخیر ،گرایش به استفاده از روشهاای غیرمساتقیم بارای تخماین و
احتمال حضور علافهاای هارز در مازارع رو باه فزونای اسات (.)29
دراین ارتباط نمونهبرداری مهمترین مرحلاه تهیاه فلاور و نقشاههاای
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پراکنش علفهای هرز و نیز محالعه پویایی جوامع علفهاای هارز در
مزارع میباشد ( .)17تقریباً از هر داده مکاندار ،امکان تهیه نقشاه باا
استفاده از تکنیکهای مختلاف وجاود دارد ،ولای قحعااً کیفیات ایان
نقشهها بستگی به میزان دقت نقشه دارد ( .)28برای این مهم گرایش
به استفاده از روشهای دقیقتر که هم صرفه اقتصادی داشته باشاد و
هاام در بعااد جغرافیااایی وساایع کارآمااد باشااند بوجااود آمااده اساات.
سیستمهای موقعیتیاب جهانی ( )GPS1یکی از روشهای تهیه نقشه
و فنون کنترل در مدیریت علفهای هرز را ارائه مایدهاد ( 28و .)26
سیسااتمهااای اطالعااات جغرافیااایی ( )GIS2از اواساا دهااه 1980
به صورت تکنولوژی رایج و مرساوم در محاسابه و مادیریت خحارات
طبیعی به کار گرفته شد ( )15و بارای مادیریت و تلفیاق اطالعاات
کشاورزی و تجزیه و تحلیل آنهاا در علام علافهاای هارز کااربرد
وسیعی یافته است (.)36
در دنیا حدود  60گونه علف هرز در مزارع نخود گزارششده است
( .)34موسااوی و همکاااران ( ،)22علااف هفااتبنااد ( Polygonum
 ،)aviculare L.پیچاک صاحرایی )،(Convolvolus arvensis L.
جغجغاااک ) ،(Vacaria pyramidata Medico.شااایرینبیاااان
( ،)Glycyrrhiza glabra L.تلخاه ( )Acroptilon repens (L.
 ،)DC.ازمااااک ( ،)Cardaria draba L.گلرنااااگ وحشاااای
) (Carthamus oxycantha M. B.و خاردل وحشای ( Sinapis
 )arvensis L.را بهعنوآنگونههای علفهاای هارز شاایع در مازارع
نخود در استان هاای مختلاف کشاور گازارش کردناد ( .)22حسان و
همکاران ( )9به محالعه و ترکی گیاهی علفهای هرز نخود در ناحیه
کارآک پاکستان پرداختند .نتایج آنهاا نشاان داد کاه در ایان منحقاه
باالترین تراکم و انبوهی و درجه اهمیت مربوط به علف هارز ساریش
( )Asphodelus tenuifolius L.بااود .در تحقیقاای دیگاار حساان و
همکاران ( )10به بررسی توزیع علفهاای هارز نخاود باا اساتفاده از
کوآدرات در ناحیه الکی ماروات پاکساتان پرداختناد .ایشاان گازارش
کردند که علفهای هارز گاون ( ،)Astraglaus sppیونجاه وحشای
( ،)Medicago denticulata Willd.گونهای شااهتاره ( Fumaria
 )indica L.و سریش دارای بیشترین فراوانی و اهمیت در مزارع نخود
بودند .نامبردگان همچنین گزارش کردند که در خاکهای شنی ،علف
هرز گلرنگ وحشی دارای بیشترین فراوانی بود .توما ( )32به مدت
چهار سال در کانادا ،نقشه پراکنش علفهاای هارز را در محصاوالت
زراعی مختلف تهیاه کارد .شارویدر و همکااران ( )30باا جماعآوری
اطالعاات از  26کشاور اروپاایی ،پراکنادگی و فراوانای مهامتارین
علفهای هرز را در محصوالت زراعی عمده مشخ نمودند .فریاک
و توما ( )8بیان نمودند که طی ساالهاای  ،1897-1960ظهاور و
1- Global Positioning System
2- Geographic Information System

غالبیت گونه های مختلف علفهای هارز باا تغییار عوامال و شارای
محیحی و نیز مدیریتهای زراعی بهشدت تحت تأثیر قرارگرفته است.
در محالعه دیگری توما و دوناگی ( )33به مدت سه سال پاراکنش
علفهای هرز محصوالت زراعی یکساله بهاره را در مرحله گیاهچاه
ای تعیین نمودند .در ایران نیز تحقیقات مختلفی بهمنظور تهیه نقشاه
پراکنش و تعیین گونههای غال مزارع گندم و جو ( )19صورت گرفته
است .در مزارع نخود دیم استان کرمانشاه چاله چالاه و همکااران ()5
گزارش نمودند که  61گونه علفهای هرز وجود دارد .پهن برگهاای
مزارع نخود استان کرمانشاه به ترتی غالبیت شامل کاسانی ،پیچاک
صاحرایی ،بای تای راخ ( ،)Galium aparine L.گلرناگ وحشای و
جغجغک و باریک برگهای غال به ترتیا غالبیات شاامل جاو دره
( ،)Hordeum spontaneum Koch.یااوالف وحشاای ( Avena
 )ludoviciana L.و پنجااه مرغاای ( )Cynodon dactylon (L.
 )Pers.بودند.
از آنجاکه بر اسا آمار موجود ،نخاود از مهامتارین محصاوالت
زراعی موجود در استان کردستان به شمار میرود و تاکنون محالعااتی
در ارتباط با عوامل محدودکنناده تولیاد ازجملاه وضاعیت پاراکنش و
گونههای خسارت زای علف های هارز نخاود دیام اساتان کردساتان
انجام نشده است ،این محالعه به منظور بررسی و شناخت فلاور و تهیاه
نقشه پراکنش علفهای هرز انجام شد.

مواد و روشها
استان کردستان باین  34درجاه و  44دقیقاه تاا  36درجاه و 30
دقیقه عرض شمالی و  45درجه و  31دقیقه تا  48درجاه و  16دقیقاه
طول شرقی قرار گرفته است و به سب وجود اختالف در توپوگرافی و
اثر فعالیت سامانههای جوی دارای اقلیمهای گوناگونی است ( .)1طی
سال زراعی  1391-92از مزارع نخود دیم شهرساتانهاای شااخ
استان کردستان (سنندج ،دهگالن ،کامیاران ،دیوانادره و ساقز) تعاداد
 33مزرعه ،جهت نمونهبرداری انتخاب شدند (شکل .)1
ازآنجاییکه علفهای هارز باهصاورت لکاهای در کناار یکادیگر
حضور مییابند ،لذا نمونهبارداری باا اساتفاده از روش سیساتمیک W
ارائهشده توس توما ( )32و مک کولی و همکاران ( )17باا انادکی
تغییر (روش سیساتمیک تصاادفی  Wبجاای روش سیساتمیک ،)W
انجام شد .انتخاب مزارع ،به طاور تصاادفی و بار اساا خصوصایات
توپوگرافی و نمونه برداری از هر مزرعه بر اسا درصد فراوانی مازارع
با توجه به سه مقیا زیر بود .مزارع نوع  :aمزارع یک تا  5هکتاری،
مزارع نوع  :bمزارع  6تا  15هکتاری و مزارع نوع  :cمزارع  16هکتاار
به باال که به ترتی با پرتاب  9 ،5و  13عدد ( 10و  )19کاادر چاوبی
 0/50/5متری ( 0/25متر مربع) ( )24در مزارع انتخاابی اقادام باه
نمونهبرداری شد .بهطوریکه اسا نمونهبرداری بهصورت سیستمیک

تهیه نقشه پراكنش علفهاي هرز مزارع نخود دیم استان كردستان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی...

بود ولی بعد از تعیین نقاط اصلی نمونهبرداری باا فواصال  20قادم در
روی سیستم  Wبهعنوان نقاط اصلی نمونهبرداری ،برای افزایش دقت
نمونهبرداری و اینکه هیچگونه علف هرزی نادیده گرفته نشاود ،نقااط
دیگری به عنوان نقاط فرعی نمونهبرداری در شعاع  5تاا  10متاری از
نقاط اصلی نمونهبرداری ،بهصورت تصادفی انتخاب شد تا نمونههاای
تهیه شده گویای واقعی جامعه علف هرزی آن مزرعه باشند (شکل .)2
پس از پرتاب هر کادر ،ابتدا علفهای هرز هر کادر به تفکیک جنس و
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گونه دقیقاً شناسایی و شمارش شد و در مواردی که نیاز به تشاخی
گیاهان در حد گونه و جانس باود پاس از بارش آنهاا و انتقاال باه
آزمایشگاه ،گیاهان مذکور کلید شد .زماان نموناهبارداری در منااطق
مختلف استان طی مرحله غالفبندی نخاود باود .بارای ایان منظاور
ضاامن نمونااهباارداری از ماازارع ،مختصات هر مزرعه از قبیل طول و
عرض جغرافیایی و ارتفاع از سح دریا توس دستگاه  GPSثبت شد
( 10و .)19

شکل  -1موقعیت جغرافیايي منطقه مورد مطالعه و نقاط نمونهبرداری شده از مزارع نخود ديم در استان کردستان
Figure 1- Geographical situation of surveyed area and sampled points of dry chickpea farms in Kurdistan province

)(c

)(b

)(a

شکل  -2الگوی نمونهبرداری از علفهای هرز مزارع نخود 1-5 )a :هکتار 6-15 )b ،و  )cبیش از  16هکتار
Figure 2- Sampling method in the surveyed fields. (a) 1–5 ha, (b) 6–15 ha, and (c) >15 ha. The numbers represent the
place in which each 0.25 m2 quadrat was taken

بهمنظور بررسی پاسخ گونههای مختلف علفهای هرز به شارای
ریز اقلیم خاک ،ضمن نمونهگیری از علفهای هرز ،از سح موردنظر
نمونههای خاک از عمق  15-30سانتیمتری خاک مازارع برداشات و
باارای اناادازهگیااری پارامترهااای نیتااروژن ،فساافر ،پتاساایم ،هاادایت
الکتریکی ،اسیدیته ،درصد ماده آلی ،درصد اشباع ،درصد شن ،سیلت و
ر به آزمایشگاه خاکشناسی منتقل شدند .با توجه به آنکه ،نمونههاا
از ماازارع مختلااف شهرسااتانهااای مختلااف جمااعآوری شاادند ،آمااار
هواشناسی این شهرستان ها نیز ازجملاه میاانگین بارنادگی ،میاانگین
حداقل و حداکثر دما و نیز بهعنوان عوامال جداگاناه از ایساتگاههاای
سینوپتیک و بارانسنجی (جدول  )1گرفته و اطالعات مربوط به فصل
رویش نخود دیم بهاره استخراج و رابحه آنها با فلور علفهاای هارز
موردبررسی قرار گرفت.
یکی از شااخ هاای ارزیاابی ترکیا و تناوع گوناهای جامعاه

علف های هرز ،شاخ فراوانی )AI( 1است .این شاخ با استفاده از
سه معیار ارزیابی محاسبه شد که شامل فراوانای ،یکناواختی (ضاری
همسانی) و میانگین تراکم مازارع مایباشاد ( 12 ،19و  .)13در ایان
آزمایش ،بر اسا معادالت ارائهشاده ( 1تاا  )5فراوانای ،یکناواختی،
تراکم ،میانگین تراکم و شاخ غالبیت گوناههاای مختلاف در هار
شهرستان محاسبه شد.
فراوانی )F( 2شامل درصدی از مزارع که گوناه گیااهی ماوردنظر
(علف هارز) حضاور دارد و درواقاع تخمینای از وساعت و یاا گساتره
جغرافیایی تزاحم علف هرز موردنظر در منحقه میباشد .برای محاسبه
فراوانی گونههای مختلف از معادله  1استفاده شد:

1- Abundance Index
2- Frequency
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جدول  -1خصوصیات فیزيکوشیمیايي خاک و آب و هوا در استان کردستان
Table 1- Characteristic of physicochemistry of soils and climate type in 5 townships of Kurdistan province
میانگین

میانگین

حداقل دما
Average
minimum
temperature
)(oC

حداکثر دما

میانگین
بارندگي

کربن آلي

درصد

درصد

Organic
carbon
)(%

سیلت

شن

Silt
)(%

Sand
)(%

)Clay (%

22

20.6

13.4

0.77

52.6

62.6

35.4

1.14

Average
maximum
temperature
)(oC

Average
rainfall
)(mm

3.84

16.8

31.84

0.16

8.28

24.77

59.6

49.5

()1

هدايت
درصد رس

Fk=∑Yi/n100

که در آن :Fk ،فراوانی گونه ( kتاواتر یاا فرکاانس)  :Yiحضاور
(یک) و یا عدم حضور (صفر) گونه  Kدر مزرعه شماره  iام  :nتعداد
مزارع مورد بازدید میباشد .یکنواختی مزرعه بارای گوناه ( kضاری
همسانی) )Uk( 1عبارت از درصاد کاوادرات هاایی کاه گوناه گیااهی
موردنظر (علف هرز) حضور دارد و تخمینی از سح تزاحم گونه را باه
دست میدهد (معادله .)2
n
m
Uk=∑ 1n∑ 1mXij/mn
()2
در معادله فوق :Uk ،یکنواختی مزرعه برای گونه  :Xij kحضاور
(یک) و یا عدم حضور (صفر) گوناه  Kدر کاادر شاماره  iدر مزرعاه
شماره  :n iتعداد مزارع ماورد بازدیاد  :mتعاداد کاادر پرتاابشاده
تراکم )D( 2تعداد بوته هر گونه را در متر مرباع در هار مزرعاه نشاان
میدهد که از معادله زیر بدست میآید (معادله .)3
Dki=∑Zj/m4
()3
که در آن :Dki ،تراکم (تعداد بوته در مترمربع) بارای گوناه  kدر
مزرعه شماره  :Zj iتعداد گیاهان در کادر  :mتعداد کادر پرتاابشاده
میباشند.
3
میانگین تراکم مزارع ( )MFDkiکه برحسا تعاداد در مترمرباع
محرح می شود و برای نشان دادن میزان بزرگی (بزرگنمایی) تزاحم در
تمام مزارع پایش میشود ،به کار میرود (معادله .)4
n
MFDki=∑ 1Dki/n
()4
که در آن :MFDki ،میانگین تراکم گوناه  :Dki kتاراکم (تعاداد
بوته در مترمربع) برای گونه  kدر مزرعه شماره  :n iتعداد مزارع مورد
محالعه میباشند.
AIk=Fk+Uk+MFDk
() 5
که در این معادله :AIk ،شاخ غالبیت گونه  kمیباشد.
1- Uniformity
2- Density
3- Mean Field Density

الکتريکي
Electical
conductivity
)(dS/m

نیتروژن

پتاسیم قابل

فسفر قابل

جذب

جذب

Absorbable
potassium
)(p.p.m.

Absorbable
phosphorus
)(p.p.m.

7.26

117.8

3.5

0.15

7.96

429.5

17.85

1.35

اسیديته
Acidity
(H2O,
)1:2

کل
Total
nitrogen
)(%

حداقل
()Minimum
حداکثر
()Maximum

برای پردازش اولیه دادهها و نیز محاسابه شااخ هاای مختلاف
ارزیابی پوشش گیااهی ازجملاه فراوانای ،تاراکم ،یکناواختی و تناوع
علفهای هرز از نرمافزار  Excelاستفاده شد .پس از انجام محاسبات
الزم و تعیاین شااخ هاای جمعیتای علافهاای هارز ،مختصاات
جغرافیایی مزارع مورد ارزیابی در مناطق موردبررسای در قالا یاک
بانک اطالعاتی (در محی  )Excelبه این اطالعاات مارتب گردیاد.
این بانک اطالعاتی الیه اصلی دادهها را در محی سامانه اطالعاات
جغرافیایی تشکیل داد .در نخستین گام ،اطالعات ذکرشده در نرمافزار
 ArcMapاز مجموعه نرمافزارهای  )7( ArcGISبار اساا طاول و
عرض جغرافیایی ثبت شد و بهصورت یکالیه اطالعات نقحهای تهیه
گردید و بدین ترتی الیه اطالعاتی اصلی گونههای مختلف علفهای
هرز تهیه گردید .در مرحله بعادی باا اساتفاده از تکنیاک تلفیاق 4در
محی  ArcGISاین اطالعاات باه نقشاه ژئاورفرنس شاده اساتان
کردستان متصل گردید و درنهایت نقشه پراکنش گونههاای مختلاف
علفهای هرز مزارع نخود دیم استان کردستان تولید گردید.

نتايج و بحث
در تمامی خاکهای موردبررسی ،عناصر نیتروژن ،فسفر و پتاسایم
مقدار کاافی وجاود داشات .آناالیز خااک نشاان داد کاه خااکهاای
موردبررسی دارای بافت سنگین تا متوس بودند .اسیدیته نموناههاا از
 7/26تا  7/96در عمق ذکرشده متغیار باوده و در دامناه خنثای قارار
داشتند .همچنین خاکهای موردبررسی از فقر ماده آلی رنج میبردناد
(جدول .)1
بر اسا نتایج حاصل از این بررسیها 61 ،گونه علف هارز از 22
خانواده گیاهی در هار دو مرحلاه ساه برگای و غاالف بنادی نخاود
شناسایی شد .در مرحله سه برگی نخود دیم استان کردستان 51 ،گونه
از  24خانواده شناسایی شد که خانوادههای کاسنی ،گندمیان ،چتریاان
و میخک به ترتی با  11 ،11 ،20و  9درصد از کل گونههاای علاف
4- Overlay
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هرز را به خود اختصاص دادند (شکل  -3الف) .در مرحله غالف بندی
نخود دیم استان کردستان 58 ،گونه از  23خانواده شناسایی شدند کاه
خانوادههای کاسنی ،گندمیان ،ش بو ،چتریان و میخک به ترتیا باا
 11،11 ،12 ،24و  10درصد از کل گونههای علاف هارز را باه خاود
اختصاص دادند (شکل  -3ب) که در تحابق با نتایج بررسی چاله چاله
و همکاران ( )5است .خانواده کاسنی باا  11گوناه گیااهی ،بیشاترین
تعداد گونه علف هرز (در مرحله سه برگی و غالفبندی نخود بهترتی
 20و  24درصد) را در بین خانوادههای مختلف گیاهی داشات (شاکل
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 .)3بااین وجود خانواده پیچک و رونا با دارا باودن تنهاا یاک گوناه
گیاهی یعنی پیچک صحرایی و بی تی راخ (به دلیل تراکم باالی ایان
دو گونه در واحد سح در هر دو مرحله نمونهبرداری) جزء خانوادههای
غال مزارع نخود موردبررسی بود (جدول  .)2ازاینرو تنها بااال باودن
تنوع گونه ای در یک خانواده گیاهی نمیتواند نشاندهنده اهمیت زیاد
آن خانواده گیاهی در آلودگی مازارع یاک منحقاه باشاد .ایان نتاایج
برخالف یافتههای موری و همکاران ( )21است.

شکل  –3خانوادههای مختلف گیاهي و درصد گونههای علف هرزی متعلق به اين خانوادهها در مزارع نخود ديم استان کردستان در طي
نمونهبرداری در (الف) مرحله سه برگي و (ب) مرحله غالفبندی
)Figure 3- Plant families and percentage of weeds in these families in dryland chickpea fields of Kurdistan province a
three leaves and b) podding stages of chickpea

ازنظر چرخه زندگی مشاهده شد که در مرحله ساه برگای نخاود،
علفهای هرز یکساله با  31گونه ( 60/8درصد گونهها) ،از بیشاترین
تنوع گونهای و دوسالهها با  3گونه ( 6درصد گونهها) از کمترین تناوع
گونه ای برخوردار بودند و چندسالهها با  17گونه 33 ،درصد گونههاا را
به خود اختصاص داده بودند (شکل  -4الف) .از سوی دیگار ،در باین
گونههای شناساییشده 84 ،درصد گوناههاا ،پهانبارگ و  16درصاد

گونه ها ،باریک بارگ ( 12درصاد از خاانواده گنادمیان و  4درصاد از
خانواده پیازداران) بودند (شکل  -5الف) .در مرحله غالف بندی نخاود
دیم استان کردستان ،گونههای یکساله ،چندساله و دوساله به ترتیا
شامل  18 ،37و  3گونه علاف هارز بودناد (شاکل  -4ب) و در باین
گونههای شناساییشده 89 ،درصد گونههای علفهای هرز پهنبرگ و
 11درصد گونه باریک برگ بودند (شکل  -5الف).

شکل  –4علفهای هرز مزارع نخود ديم استان کردستان ازنظر چرخه زندگي در (الف) مرحله سه برگي و (ب) غالفبندی
Figure 4- Weeds in dryland chickpea fields of Kurdistan province (Life cycle) in a) three leaves and b) podding stages
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شکل  –5علفهای هرز مزارع نخود ديم استان کردستان ازنظر شکل برگ در (الف) مرحله سه برگي و (ب) غالفبندی
Figure 5- Weeds in dryland chickpea fields of Kurdistan province (Plant-type) in a) three leaves and b) podding stages

شکل  -6علفهای هرز مزارع نخود ديم استان کردستان ازنظر چرخه فتوسنتزی در (الف) مرحله سه برگي و (ب) غالفبندی
Figure 6- Weeds in dryland chickpea fields of Kurdistan province (Photosyntetic cycle) in a) three leaves and b) podding
stages

با توجه به نتایج حاصل از این محالعه ،به نظر میرساد در مازارع
نخود استان کردستان ،درصد باالی حضور علفهای هرز یکساله (در
مرحله سه برگی و غاالفبنادی نخاود باه ترتیا  66و  60درصاد)
میتواند ناشی از عوامل مختلف آب و هوایی ،اقلیم منحقه ،نوع خااک
و روش های مدیریتی کشاورزان باشد .عملیات خاکورزی مکرر باعث
غالبیت علفهای هرز یک ساله شده ،که در تحابق با راهبارد تکااملی
این گیاهان (فرار کننده-رقابات کنناده) مایباشاد ( .)25ازآنجاکاه در
مزارع نخود استان کردستان نیز شاخم مکارر و اجارای تنااوب رایاج
منحقه (گندم-نخود) ،معمول بوده ،به نظر میرسد این مهم با توجه به
سازگاری گیاهان یکساله با راهبارد تکااملی ماذکور ،باعاث غالبیات
علفهای هرز یکساله شده باشد .عالوه بر این در کشت بومها ،غال
گیاهان زراعی از نوع یکساله میباشند و طبیعی است علفهای هارز
یک ساله که از احتیاجات رشادی مشاابه باا گیااه زراعای برخوردارناد
فراوانتر از علفهای هرز چندساله باشند ( .)16از سوی دیگر با توجاه
به اطالعات موجود ،تنها روش کنترل علفهاای هارز نخاود در ایان
استان ،وجین دستی در مرحله غالفبندی نخود میباشد کاه در رفاع

اثرات سوء علفهای هرز بر نخود تأثیرگاذار نباوده و فقا از ریازش
بذور جدید به بانک بذر خاک جلوگیری میکند .همچنین این روش در
کنترل علف های هرز به دلیال عادم تواناایی آن در کنتارل برخای از
علفهای هارز خااردار مانناد شاکر تیغاال ( Echinops oreintalis
 ،)Trautv.گلرناااگ وحشااای و کنگااار خاااوراکی ( Gundelia
 )tournefortii L.و چندسااله باا ریشاههاای عمیاق مانناد پیچاک
صحرایی ،شنگ و پنجه مرغای و تغییار شارای رشاد آنهاا ،باعاث
مشکلساز شدن آنها و کنترل علفهای هرز با ریشاههاای ساححی
شده و از تنوع گونهای کاسته است .همچنین نتاایج نشاان داد کاه در
مزارع نخود دیم استان کردستان ،غالبیت با علفهای هرز پهانبارگ
میباشد .البته با حذف گونههای حسا و کااهش تناوع گوناهای در
یک منحقه میتوان انتظار حضور گونههای مشاکلسااز و متحمال را
داشت ولی با مدیریت صحی میتوان تراکم گونههای مشاکلسااز را
کاهش داده و در زیر آستانه خسارت نگه داشت .در غیر ایان صاورت
کنترل علفهای هرز در مزارع با تنوع پایین ،مشکلتر و پرهزینهتار از
کنترل علفهای هرز در یک مزرعه با تنوع باالی علف هرزی خواهاد
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 گلرنااگ وحشاای و کنگاار،)Tragopogon graminifolius DC.(
.خوراکی فراهمشده است

 با کنترل گونههاای حساا زمیناه بارای، در مزارع نخود استان.بود
 شانگ،ظهور برخی گونه های مشکل ساز همچون پیچاک صاحرایی

 میانگین تراکم در مزارع مشاهدهشده و شاخص غالبیت علفهای هرز مزارع نخود ديم استان کردستان در، يکنواختي، فراواني،– نام علمي2 جدول
) غالف بندی نخود به ترتیب بر اساس غالبیتb ) سه برگي وa مراحل
Table 2- Weed species of dryland chickpea fields of Kurdistan province in a) three pinate leaves and b) podding stages of
chickpea respectively based on Abundance Index
میانگین تراکم
فراواني

يکنواختي

F (%)

U (%)

مزرعه
MFD
(Plant m-2)

شاخص غالبیت

B

A

b

A

b

0.5

0.3

16

8.95

99

58.41

88.86

0.5

0.52

4

6.57

81

95.95

65

55.45

0.3

0.25

5

3.17

71

58.87

Astraceae

66

72.19

0.3

0.35

4

4.48

70

77.02

Triticum aestivum L.

Poaceae

54

49.54

0.2

0.06

2

0.66

56

20.72

شمعدانی وحشی

Geranium molle L.

Geraniaceae

49

9.47

0.2

0.03

3

0.58

51

10.08

هندوانه ابوجهل

Citrolus colocynthis L.

Cucurbitacea

48

49.17

0.2

0.2

1

2.3

49

51.67

فرفیون تخممرغی

Euphorbia helioscopia L.

Euphorbiaceae

46

58.86

0.1

0.19

1

2.47

47

61.52

ماستونک بنفش

Turgenia latifolia (L.) Hoffm

Apiaceae

42

43.71

0.2

0.19

3

1.87

45

45.77

جغجغک

Vaccaria pyramidata Medico.

Caryophyllaceae

42

44.77

0.2

0.19

1

1.35

43

46.31

گاوچاق کن

Lactuca serriola L.

Astraceae

34

30.45

0.1

0.1

1

0.98

35

31.54

قلیانک

Silene conoidea L.

Caryophyllaceae

32

43.33

0.1

0.11

1

0.77

33

44.21

گوشفیلی

Conringia orientalis (L.) Andrz.

Brassicaceae

31

35.3

0.1

0.12

1

0.77

32

36.19

پنجه مرغی

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Poaceae

23

27.5

0.1

0.12

1

3.1

24

30.72

گوش بره

Chrozophora tinctoria (L.) Juss.

Euphorbiaceae

18

45.91

0.1

0.23

4

6.62

23

52.76

گلرنگ وحشی

Carthamus oxyacantha M. B.

Astraceae

16.97

31.97

0.05

0.12

0.28

0.79

17.3

32.88

یونجه باغی

Lotus corniculatus L.

Fabaceae

15.83

15.15

0.05

0.05

0.25

0.58

16.13

15.79

ترب کوهی

Polygonaceae

15

17.5

0.1

0.08

1

0.8

16

15.88

ازمک

Emex spinosus mpd.C
Cardaria draba L. Desv. Subsp.
Chalepensis (L.) O. E. Schulz.

Brassicaceae

15.3

23.64

0.04

0.06

0.38

0.87

15.7

24.56

سرشکافته

Cephalaris syriaca (L) Schrad.

Astraceae

15.3

39.01

0.05

0.16

0.33

1.11

15.68

32.78

سلمه تره

Chenopodium album L.

Chenopodiacae

14

38.1

0.1

0.09

1

1.69

16

22.38

جو وحشی

Hordeum morinum L.

Poaceae

15

11.67

0.06

0.04

0.44

0.36

15.5

12.07

علف هفتبند

Polygonaceae

10

21.74

0.1

0.08

1

1.02

10

22.84

-

Polygonum aviculare L.
Bellevalia wendelboi Maassoumi
& Jafari 1

Liliaceae

10

10

0.03

0.04

0.12

0.16

10.15

10.2

خاکشیر بدل

Erysimum repandum L.

Brassicaceae

8.33

-

0.04

-

0.39

-

8.76

-

تلخه

Acroptilon repens (L.) DC.

Astraceae

7.5

15

0.02

0.04

0.24

0.52

7.76

18.06

نام فارسي

نام علمي

خانواده

Persian name

Scientific name

Weed family

a

b

a

بی تی راخ

Galium aparine L.

Rubiaceae

83

49.17

پیچک صحرایی

Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

77

سوزن چوپان

Scandix pecten veneris L.

Apiaceae

شنگ

Tragopogon graminifolius DC.

گندم خودرو

AI
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Gundelia tournefortii L.

Astraceae

6.82

6.82

0.03

0.04

0.13

0.15

7

7

اسپرک

Reseda lutea L.

Resedaceae

6.82

6.82

0.01

0.01

0.05

0.05

6.9

6.89

ماشک گل خوشهای

Vicia villosa Roth.

Fabaceae

6.7

33.33

0.03

0.06

0.13

0.38

6.8

15.44

شیرینبیان

Glycyrrhiza glabra L.

Fabaceae

6.7

6.67

0.01

0.02

0.05

0.08

6.7

6.77

علف پشمکی

Bromus tectorum L.

Poaceae

6.14

2.5

0.01

0.01

0.06

0.02

6.2

2.53

گاوزبان بدل

Anchusa italica Retz.

Boraginaceae

6.14

6.14

0.01

0.01

0.05

0.03

6.2

6.18

شاهتره

Fumaria vaillantii Lois.

Fumariaceae

5.15

5.15

0.02

0.018

0.31

0.04

5.47

5.47

پا اردکی

Falcaria vulgaris Bernh.

Apiaceae

6.82

18.33

0.01

0.04

0.13

0.33

6.97

18.7

شکر تیغال

Echinops oreintalis Trautv.

Astraceae

5

5

0.01

0.01

0.04

0.04

5.05

5.05

خلرپهن

Lathyrus blephariacarpus L.

Fabaceae

5

22.5

0.01

0.1

0.04

0.5

5.05

23.11

گاوزبان

Borago officinalis L.

Boraginaceae

5

5

0.01

0.01

0.04

0.04

5.05

5.05

گندم نیای استوانهای

Aegilops cylindrica Host.

Poaceae

5

10

0.01

0.02

0.04

0.08

5.05

10.1

هویج وحشی

Daucus carota L.

Apiaceae

3.64

1.82

0.01

0.004

0.07

0.06

3.72

1.88

بومادران زرد

Achillea Biebersteinii Afan

Astraceae

3.33

8.33

0.01

0.02

0.19

0.27

3.53

8.62

گوش موشی

Cerastium glomeratum Thuill.

Caryophyllaceae

3.33

2.5

0.01

0.01

0.53

0.02

3.39

2.53

جو دره

Hordeum spontaneum Koch

Poaceae

3.33

3.33

0.01

0.01

0.05

0.05

3.39

3.39

آفتابگردان

Helianthus annuus L.

Astraceae

3.33

3.33

0.01

0.03

0.03

0.13

3.36

3.5

غربیلک

Lamium amplexicaule L.

Lamiaceae

3.33

3.33

0.01

0.01

0.03

0.03

3.37

3.37

خلر

Lathyrus latifolius L.

Fabaceae

3.33

-

0.01

-

0.03

-

3.36

-

پیرگیاه

Senecio vulgaris L.

Astraceae

3.33

-

0.01

-

0.03

-

3.36

-

خشخاش هرز

Papaver dubium L.

Papaveraceae

3.33

6.67

0.01

0.02

0.02

0.07

3.35

6.75

کاسنی

Cichorium inthybus L.

Astraceae

2.5

6.82

0.01

0.01

0.14

0.19

2.65

7.02

قیاق

Poaceae

2.5

5.83

0.01

0.03

0.06

0.13

2.57

3.5

Brassicaceae

2.5

25

0.01

0.07

0.06

0.49

2.57

18.06

ناخنک

Sorghum halepense (L.) Pers.
Neslia apriculata Fisch., C. A.
Mey & Ave-Lall.
Goldbachia laevigata (M. B.)
DC.

Brassicaceae

1.82

6.14

0.01

0.02

0.15

0.25

1.97

6.41

گچدوست

Gypsophila paniculata L.

Caryophyllaceae

-

10

-

0.02

-

0.16

-

10.18

بابونه

Anthemis cotula L.

Astraceae

-

7.5

-

0.02

-

0.12

-

7.64

یوالف وحشی

Avena ludoviciana L.

Poaceae

-

6.67

-

0.02

-

0.11

-

6.79

Amaranthus retroflexus L.

Amaranthaceae

-

5

-

0.02

-

0.12

-

5.14

خردل مصری

Euclidium syriacum (L.) R. Br.

Brassicaceae

-

3.33

-

0.01

-

0.05

-

3.39

پنیرک

Malva neglecta Wallr.

Malvaceae

-

3.33

-

0.004

-

0.03

-

3.37

خردل وحشی

Sinapis arvensis L.

Brassicaceae

-

2.5

-

0.01

-

0.04

-

2.55

2.5

-

0.01

-

0.02

-

2.53

آجیل مزرعه

ایستاده

تاجخرو

مریمگلی

Salvia verticillata L.

Lamiaceae

-

سنگدانه وحشی

Lithospermum arvense L.

Boraginaceae

-

1.82

-

0.004

-

0.03

-

1.85

گل جالیز

Orobanch ramosa L.

Orobanchaceae

-

1.82

-

0.004

-

0.03

-

1.85

 نتایج حاصل از محاسبه این شاخ نشان داد کاه علاف.استفاده شد
 غال تارین، درصد83/18  و فراوانی99/36 هرز بی تی راخ با غالبیت

برای رتبهبندی علافهاای هارز مسائلهسااز در ساح اساتان از
)19( ) ارائه شده توسا ماین باشای و همکاارانAI( شاخ غالبیت

تهیه نقشه پراكنش علفهاي هرز مزارع نخود دیم استان كردستان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی...

علف هرز مزارع نخود دیم استان کردستان در مرحله سه برگی بوده و
پیچک صحرایی ،ساوزن چوپاان ،شانگ ،گنادم خاودرو و شامعدانی
وحشی در رتبههای بعدی قرار دارند (جدول  )2و همچناین در مرحلاه
غالفبندی ،علف هرز پیچک صحرایی باا شااخ غالبیات ،95/95
غال ترین علف هرز مزارع نخود دیم استان کردستان در ایان مرحلاه
بود و علفهای هرز شنگ ،فرفیون ،سوزن چوپان ،بی تی راخ ،گاوش
بره و هندوانه ابوجهل در رتبههای بعدی قرار دارند (جدول .)2
در مرحله سه برگی نخود دیم استان کردستان ،علف هرز بی تای
راخ با حضور در  45درصد کوآدرات های نمونه برداری در سح مزارع
نخود از بیشاترین میازان یکناواختی برخاوردار باوده ،درعاینحاال از
بیشترین میزان تراکم ( 15/72بوته در مترمربع) نیز برخوردار میباشاد
(جدول  .)2در مرحله غالف بندی نخود دیم اساتان کردساتان ،علاف
هاارز پیچااک صااحرایی بااا حضااور در  52درصااد کااوآدرات هااای
نمونه برداری در سح مزارع نخود از بیشترین میزان یکنواختی در امر
پراکنش برخوردار بوده ،بااینوجود ،علف هرز بی تی راخ در این مرحله
نیز از بیشترین میزان تراکم ( 8/95بوته در مترمربع) برخوردار میباشد
(جدول  .)2چاله چاله و همکاران ( )5نیز گزارش نمودند که علفهاای
هرز پهن برگ غال مزارع نخود استان کرمانشاه شامل بای تای راخ و
پیچک صحرایی می باشد که در تحابق باا نتاایج ایان بررسای اسات.
استان کردستان که جز نواحی سرد و معتدل ایران میباشد ،باه دلیال
کمبود رطوبت ،کشتها محدود بوده و در برخی از آنها ،مازارع یاک
سال در میان بهصورت آیش رها میشوند که طبیعتااً خااکورزی نیاز
کمتر انجام میشود .در چنین مناطقی ،افزون بر گوناگونی علافهاای
هرز ،علف های هرز چندساله مانناد پیچاک صاحرایی ،شانگ ،مار ،
ازمک و تلخه بیشتر استقراریافتهاند (.)20
علف هرز پیچک صحرایی به دلیال ساازگاری بااال باه تغییارات
اقلیمی و خاکی و همچنین دایمی بودن ( )31و بومی باودن در تماام
مزارع نخود موردبررسی حضور داشت .استقرار و گسترش علاف هارز
پیچک صحرایی به علت تولید بذر فراوان و سیستم ریشهای وسایعی
است که با داشتن تعداد زیادی جوانه میتواند ساقههای جدیدی ایجاد
کند ( .)27این ریشهها با پیشرفت زمستان سخت شده و در دماای -8
درجه سانتیگراد از بین میروند ولی در دمای  -6درجاه ساانتیگاراد
تقریباً  30درصد ریشهها زنده میمانند ( .)6عامل اصالی انتشاار باذور
علف هرز شنگ ،باد است و بنابراین وجود کاه و کلش و بقایای گندم
در سح خاک سب به دام افتادن بذور و افزایش تراکم این علف هرز
در نخود میشود ( .)23خصوصیات فیزیکای خااک ،اثار زیاادی روی
اکولاوژی باذور ماادفونشاده و درنتیجاه روی پویااایی باناک بااذر در
سیستمهای زراعی دارد ( .)3در ایان تحقیاق بافات خااکهاای ایان
مناطق دامنهای از بافتهای سنگین تا متوس را شامل شد ولی دامنه
سازگاری باالی علف های هرز نسبت باه عوامال محیحای در تعیاین
حضور گیاهان موردبررسی ،مؤثر بوده است .علفهای هارز باه خااطر
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توان فوق العاده تکثیر و رشد سریع اولیه از یکسو و تحمل انواع تنش
(خشکی ،عناصر غذایی ،سرما و  )...اغل بار گیاهاان زراعای پیشای
می گیرند ( .)2بذر فرفیون در گستره وسیعی از شرای متنوع قاادر باه
جوانهزنی است و این موضوع بیانگر گسترش فزاینده این علاف هارز
سمج در مزارع ماورد محالعاه در ایان بررسای اسات .مهار آفارین و
همکاران ( )18گزارش کردند که با بررسی جوانهزنای باذرهای علاف
هرز فرفیون در گستره دمایی  20تا  40درجه سانتیگاراد روشان شاد
که حداکثر جوانهزنی ( 95درصد) در دمای  35درجه سانتیگاراد باوده
است .فرفیون در  3 pHتا  ،9/5به سهولت جوانه میزند .جوانهزنی بذر
فرفیون با گستره وسیعی از سحوح تنش خشکی سازش یافتاه اسات.
این مکانیسم باعث میشود بذر در سح خاک نیز همانند اعماق خاک
جوانه بزند ( .)4این توانایی باعث برتری فرفیون هنگام رقابت با نخود
شد .در مورد علف هرز سوزن چوپان باید ذکر کرد که این علاف هارز
مناطق گرم و زمینهاى لومى آهکی ،خاکهاى خشک رسى و سرشار
از مواد غذائى را ترجی میدهد ( .)27از سوی دیگر ،فراوانی علفهای
هرز یک ساله سوزن چوپان و بای تای راخ باه دلیال تاوان بازیاابی و
قابلیت تکثیر سریع آنها بعاد از تخریا هاای ماداوم در محصاوالت
یک ساله منحقه (گندم و نخود) به دلیل تولید بذر فراوان ،دور از انتظار
نیست.
زیادتر بودن شاخ غالبیت نشاندهنده کااهش تناوع و محادود
شدن جامعه گیاهی به چندین گونه غال میباشد .بااینوجاود ،چناین
شاخ هایی فق قادر به بازتااب بخشای از پیچیادگیهاای جواماع
هستند بدون این که اطالعاتی در خصوص تغییارات ترکیا گوناهای
ارائه دهند .البته باید توجه داشت که باا اساتفاده از شااخ غالبیات
بهتنهایی نمای تاوان باه قادرت تهااجمی برخای گوناههاا پای بارد.
بهعنوانمثال وقتی برای علف هرزی که در یک منحقه خاص با ترکم
باالیی شایع شده و از قابلیت تهاجمی باالیی در آن منحقاه برخاوردار
است ،شاخ غالبیت محاسبه میشود ،فراوانی ،یکنواختی و میاانگین
تراکم آن گونه برای کل استان در نظر گرفته شده ،لذا شاخ بدسات
آمده کوچکتر شده و اهمیات آنگوناه چنادان مشاخ نمایشاود،
حالآنکه آنگونه میتواند در یک منحقه خاص علف هرز مشکلسازی
باشااد ( .)11در ایاان بررساای ماایتااوان بااه علااف هاارز ساالمه تااره
( )Chenopodium album L.اشاره نماود کاه در مازارع شهرساتان
دیواندره با میانگین تراکم  23/85بوته در مترمربع وجود داشت (نتاایج
گزارش نشده است) اما میانگین تراکم ایانگوناه بارای کلیاه مازارع
موردبررسی استان برابر با  1/69بود (جدول .)2
نتایج بررسیها از مشکالت سالهای قبل زارعین حااکی از ایان
بود که علفهای هرز ذکرشده از ساالهاای گذشاته باهعناوان پهان
برگهای مهم مزارع نخود محرح بودهاند و به نظر میرساد عملیاات
مدیریتی اعمالشده نتوانسته است طی این سالهاا ایان گوناههاا را
کنترل نماید .باریک برگهای غال مزارع نخود اساتان کردساتان را
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نیز به ترتی اهمیت میتوان گونههای گنادم خاودرو ،پنجاه مرغای،
جوی وحشای ،جاو درهBellevalia wendelboi Maassoumi & ،
 ،Jafariگندم نیای استوانه ای ،علف پشمکی و یوالف وحشی دانست.
گندم خودرو در تمام شهرستانهای موردبررسی استان کردستان بهجز
شهرستان کامیاران ،مشاهده شد (اشکال  7و  .)8این در حاالی اسات
که گندم خودرو ،غال ترین علف هرز تکلپهای در مرحله ساه برگای
نخود ،با شاخ غالبیت ( 55/97در رتبه پنجم استان کردستان) قارار
گرفت (جدول  .)2به نظر میرسد عدم حضور علف هرز گنادم خاودرو
در شهرستان کامیاران ،به دلیل تفاوت تناوب زراعی در این شهرستان
باشد.

علفهای هرز مزارع نخود دیم شهرستان سنندج

بر اسا نتایج آزمایش ،در شهرستان سنندج در مرحله سه برگی
و غالف بندی نخود ،به ترتی  18و  22گونه علف هرز شناسایی شد.
علفهای هرز پهن برگ غال این مزارع در مرحله ساه برگای نخاود
شامل بی تی راخ ،شمعدانی وحشی ،هندوانه ابوجهل ،فرفیون و سوزن
چوپان و گندم خودرو بودند و باریک برگ غال مزارع نخود دیم این
شهرستان ،گندم خودرو میباشد .همچنین بیشاترین میاانگین تاراکم
مربوط به علف هرز بی تی راخ بود (جدول  .)3مهمتارین علافهاای
هرز در مرحله غالف بندی نخود ،گوش بره ،فرفیون ،هندوانه ابوجهل،
پیچک صحرایی ،سوزن چوپان و گندم خودرو به ترتیا باا شااخ
غالبیت  77/1 ،77/8 ،104/8 ،106/1 ،106/45و  76/4بودناد .علاف
هرز ماستونک که از علفهای هارز مهام اساتان مایباشاد ،در ایان
شهرستان مشاهده نشد (شکل .)8

جدول  –3نام علمي ،فراواني ،يکنواختي ،میانگین تراکم در مزارع مشاهدهشده و شاخص غالبیت علفهای هرز مزارع نخود ديم شهرستان سنندج
طي مراحل ( )aسه برگي و ( )bغالفبندی نخود
Table 3– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed
species of dryland chickpea fields of Sanandaj county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively based
on Abundance Index

شاخص غالبیت
AI
B
54.15

104.8
106.1
77.1
76.4
77.8
52.1
50.9
50.9
106.45
25.75
25.5

25.25
25.25
25.4
50.5
50.9
50.9
25.65
25.45
25.45
25.45

a
110.75
101.65
78.05
76.6
76.45
76.4
52.1
51.9
51.15
50.95
26.7
25.75
25.5
25.25
25.25
25.25
25.25
25.25

-

میانگین تراکم مزرعه
)MFD (Plant m-2
a
b
10.2
3.8
1.4
2.8
4.4
1.4
5.8
1.2
1.8
1.2
1.2
2
2.6
1.8
2
1
0.8
0.8
0.8
1.6
6
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.35
0.2
0.4
0.8
0.8
0.6
0.4
0.4
0.4

-

يکنواختي

فراواني

)U (%

)F (%

b
0.35

0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.45
0.15
0.1

0.05
0.05
0.05
0.1
0.1
0.1
0.05
0.05
0.05
0.05

علفهای هرز مزارع نخود دیم شهرستان دهگالن

در این شهرستان ،در مراحل سه برگی و غالف بنادی نخاود باه

a
0.55
0.25
0.25
0.2
0.25
0.2
0.1
0.1
0.15
0.15
0.1
0.15
0.1
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

-

b
50

100
100
75
75
75
50
50
50
100
25
25

25
25
25
50
50
50
25
25
25
25

نام علمي
a
100
100
75
75
75
75
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25

-

Scientific name
Galium aparine L.
Geranium molle L.
Citrolus colocynthis L.
Euphorbia helioscopia L.
Scandix pecten veneris L.
Triticum aestivum L.
Convolvulus arvensis L.
Tragopogon graminifolius DC.
Silene conoidea L.
Vaccaria pyramidata Medico.
Chrozophora tinctoria (L.) Juss.
Gundelia tournefortii L.
Lotus corniculatus L.
Carthamus oxyacantha M. B.
Echinops oreintalis Trautv.
Hordeum morinum L.
Conringia orientalis (L.) Andrz.
Aegilops cylindrica Host.
Falcaria vulgaris Bernh.
Gypsophila paniculata L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Achillea wilhelmsii C. Koch
Acroptilon repens (L.) DC.
Vicia villosa Roth.

ترتی  16 ،و  19گونه علف هرز مشاهده شد بر اسا نتاایج حاصال،
علف هرز هندوانه ابوجهل که یکی از علفهای هرز مهم استان باوده

تهیه نقشه پراكنش علفهاي هرز مزارع نخود دیم استان كردستان با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی...

در این شهرستان مشاهده نشد .در مرحله سه برگای نخاود ،بااالترین
درصد فراوانی مربوط به علف هرز شنگ و بیشاترین میاانگین تاراکم
مزارع این شهرستان مربوط به علفهاای هارز بای تای راخ ،پیچاک
صحرایی و شامعدانی وحشای باود .در مرحلاه غاالف بنادی نخاود،
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بیشترین میزان آلودگی به علفهای هرز بی تی راخ ،پیچک صحرایی
و شنگ به ترتی به میزان  12 ،21/6و  8/2بوته در مترمرباع ،دیاده
شد (جدول .)4

جدول  4نام علمي ،فراواني ،يکنواختي ،میانگین تراکم در مزارع مشاهدهشده و شاخص غالبیت علفهای هرز مزارع نخود ديم شهرستان دهگالن
طي مراحل ( )aسه برگي و ( )bغالفبندی نخود
Table 4– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed
species of dryland chickpea fields of Dehgolan county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively based
on Abundance Index
فراواني
يکنواختي
میانگین تراکم در مزارع
شاخص غالبیت
نام علمي
-2
AI

) MFD (Plant m
A
b
5.2
8.2
6.2
12
1.6
2.6
6.8
21.6
6.2
2
2
0.6
0.8
0.4
0.2
1.6
2.6
1.4
0.6
0.4
1
0.2
1.6
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1.2
0.8
1.4
0.6

B
108.95
112.7
77.9
71.9
52.15
51
25.25
52.75
51.15
26.75
25.25
25.25
25.25
51.35
50.95
26.5
25.7

a
105.8
81.85
76.85
57.1
56.7
52.15
50.75
50.5
26.7
26.55
25.65
25.45
25.25
25.25
25.25
25.25
-

25.45

-

0.4

25.25

-

0.2

b
0.75
0.7
0.3
0.3
0.15
0.2
0.05
0.15
0.15
0.15
0.05
0.05
0.05
0.15
0.15
0.1
0.1

)U (%
a
0.6
0.65
0.25
0.3
0.5
0.15
0.15
0.1
0.1
0.15
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
-

)F (%

b
100
100
75
50
50
50
25
50
50
25
25
25
25
50
50
25
25

a
100
75
75
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
-

-

0.05

-

25

-

-

0.05

-

25

-

علفهای هرز مزارع نخود دیم شهرستان کامیاران

در شهرستان کامیاران ،در مراحل سه برگای و غاالف بنادی باه
ترتی  31 ،و  35گونه علف هرز مشاهده شاد .در مرحلاه ساه برگای
نخود ،علف های هرز بی تی راخ ،پیچک صحرایی و هندوانه ابوجهال
دارای باالترین شاخ غالبیت بودناد .بیشاترین و کمتارین میاانگین
تراکم به ترتی مربوط به علفهای هرز بی تی راخ و شنگ در مزارع
این شهرستان بود .در مرحله غالفبندی نخود ،علف هرز غالا ایان
شهرستان ،پیچک صحرایی بود .بیشترین میانگین تاراکم مرباوط باه
علفهای هار ز بای تای راخ ،پیچاک و پنجاه مرغای در مازارع ایان
شهرستان بود (جدول  .)5علفهای هرز گندم خودرو و فرفیون کاه از
علفهای هرز مهم استان بودند ،در این شهرستان مشاهده نشدند.
علفهای هرز مزارع نخود دیم شهرستان دیواندره

در شهرستان دیواندره در هر دو مرحلاه نموناهبارداری 26 ،گوناه
علف هرز مشاهده شد .باالترین درصد فراوانی در مراحل سه برگای و
غالف بندی نخود به ترتی مربوط به علفهای هارز بای تای راخ و

Scientific name
Tragopogon graminifolius DC.
Convolvulus arvensis L.
Euphorbia helioscopia L.
Galium aparine L.
Geranium molle L.
Triticum aestivum L.
Bellevalia wendelboi Maassoumi & Jafari
Lactuca serriola L.
Scandix pecten veneris L.
Erysimum repandum L.
Chenopodium album L.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm
Vaccaria pyramidata L.
Lathyrus blephariacarpus L.
Emex spinosus mpd.C
Reseda lutea L.
Silene conoidea L.
Carthamus oxyacantha M. B.
Polygonum aviculare L.
Amaranthus retroflexus L.
)Cardaria draba L. Desv. Subsp. Chalepensis (L.
O. E. Schulz.
Acroptilon repens (L.) DC.

سرشکافته بود .در مرحله سه برگی نخاود ،بیشاترین میاانگین تاراکم
علفهای هرز در مزارع این شهرستان مربوط به علفهای هرز بی تی
راخ و گوش بره بودند ،درحالیکه در مرحله غالف بندی ،علف هرز بی
تی راخ مشاهده نشد .همچناین علاف هارز هندواناه ابوجهال کاه از
علف های هرز مهم استان بود ،در مزارع این شهرستان مشااهده نشاد
(شکل  .)8بیشترین میانگین تراکم علفهاای هارز در مرحلاه غاالف
بندی مربوط به علف هرز گوش بره بود (جدول .)6
علفهای هرز مزارع نخود دیم شهرستان سقز

در مزارع شهرستان سقز در مراحل سه برگی و غاالف بنادی باه
ترتیا  30 ،و  36گونااه علااف هاارز مشاااهده شااد .علاافهااای هاارز
سوزنچوپان و پیچک صحرایی در مرحله سه برگی و علفهاای هارز
سلمه تره و پیچکصحرایی در مرحلاه غاالف بنادی دارای بااالترین
درصد فراوانی در این شهرستان بودند .در مراحل سه برگای و غاالف
بندی به ترتی بیشترین میانگین تراکم مربوط به علف هرز بیتیراخ
و سلمهتره بود (جدول .)7

1400  بهار،1  شماره،35  جلد،)نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي
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 میانگین تراکم در مزارع مشاهدهشده و شاخص غالبیت علفهای هرز مزارع نخود ديم شهرستان کامیاران، يکنواختي، فراواني،– نام علمي5 جدول
) غالف بندی نخودb( ) سه برگي وa( طي مراحل
Table 5– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed
species of dryland chickpea fields of Kamyaran county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively
based on Abundance Index
فراواني
يکنواختي
میانگین تراکم در مزارع
شاخص غالبیت
نام علمي
F (%)
U (%)
MFD (Plant m-2)
AI
Scientific name
a
b
a
b
A
b
a
B
Galium aparine L.
100
83.33
0.52
0.4
21.85
8.76
122.37
92.49
Convolvulus arvensis L.
100
100
0.63
0.7
3.27
8.16
103.9
108.86
Citrolus colocynthis L.
100
83.33
0.29
0.39
1.7
3.2
101.99
86.92
Scandix pecten veneris L.
66.66
50
0.32
0.22
2.74
2.34
69.72
52.56
Cynodon dactylon L.
50
50
0.24
0.24
3.78
6.79
54.02
57.03
Lactuca serriola L.
50
50
0.23
0.23
3.33
3.2
53.57
53.43
Geranium molle L.
50
16.66
0.21
0.03
2.82
0.4
53.03
17.09
Hordeum morinum L.
50
33.33
0.23
0.17
2
1.6
52.23
35.1
Turgenia latifolia DC.
50
33.33
0.17
0.12
1.99
2.18
52.16
35.63
Silene conoidea L.
50
66.66
0.13
0.13
0.93
0.93
51.07
67.73
Vicia villosa L.
33.33
66.66
0.13
0.34
0.67
1.48
34.13
68.48
Cardaria draba L. Desv. Subsp.
33.33
50
0.1
0.13
1.2
2.8
34.63
52.93
Chalepensis (L.) O. E. Schulz.
Cephalaris syriaca (L) Schrad.
33.33
66.66
0.13
0.33
0.93
2
34.4
68.99
Tragopogon graminifolius
33.33
66.66
0.1
0.3
0.8
2
34.23
68.96
Glycyrrhiza glabra L.
33.33
0.07
0.27
33.66
Conringia orientalis (L.) Andrz.
33.33
83.33
0.07
0.34
0.27
1.76
33.66
85.43
Fumaria vaillantii Lois.
16.66
16.66
0.07
0.07
1.47
1.47
18.19
18.19
Achillea wilhelmsii C. Koch
16.66
16.66
0.03
0.03
0.93
0.93
17.63
17.63
Chrozophora tinctoria (L.) Juss.
16.66
50
0.17
0.23
0.67
1.73
17.49
51.97
Erysimum repandum L.
16.66
0.03
0.53
17.23
Cerastium glomeratum Thuill.
16.66
0.07
0.27
16.99
Carthamus oxyacantha M. B.
16.66
66.66
0.07
0.32
0.27
2.22
16.99
69.2
Chenopodium album L.
16.66
66.66
0.03
0.23
0.27
1.39
16.96
68.28
Vaccaria pyramidata Medico.
16.66
50
0.03
0.25
0.27
1.42
16.96
51.67
Hordeum spontaneum Koch
16.66
16.66
0.03
0.03
0.27
0.27
16.96
16.96
Lamium amplexicaule L.
16.66
16.66
0.03
0.03
0.13
0.13
16.83
16.83
Helianthus annuus L.
16.66
16.66
0.03
0.17
0.13
0.67
16.83
17.49
Lathyrus latifolius L.
16.66
0.03
0.13
16.83
Lotus corniculatus L.
16.66
16.66
0.03
0.03
0.13
0.13
16.83
16.83
Senecio vulgaris L.
16.66
0.03
0.13
16.83
Papaver rhoeas L.
16.66
33.33
0.02
0.09
0.07
0.34
16.75
33.76
Neslia apriculata Fisch., C. A. Mey
50
0.27
1.73
52
& Ave-Lall.
Lathyrus blephariacarpus L.
50
0.26
1.02
51.28
Avena ludoviciana Dur.
33.33
0.09
0.53
33.95
Glycyrrhiza glabra L.
33.33
0.1
0.4
33.83
Sorghum halepense (L.) Pers.
16.66
0.17
0.67
17.49
Polygonum aviculare L.
16.66
0.03
0.27
16.96
Euclidium syriacum (L.) R. Br.
16.66
0.03
0.27
16.96
Falcaria vulgaris Bernh.
16.66
0.03
0.27
16.96
Malva neglecta Wallr.
16.66
0.02
0.15
16.83
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 میانگین تراکم در مزارع مشاهدهشده و شاخص غالبیت علفهای هرز مزارع نخود ديم شهرستان ديواندره، يکنواختي، فراواني،– نام علمي6 جدول
) غالف بندی نخودb( ) سه برگي وa( طي مراحل
Table 6– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed
species of dryland chickpea fields of Divandareh county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively
based on Abundance Index
فراواني
يکنواختي
میانگین تراکم در مزارع
شاخص غالبیت
F (%)

نام علمي

MFD (Plant m-2)

U (%)

AI

Scientific name

a

b

a

b

a

b

a

B

Galium aparine L.

90.91

-

0.51

-

20.87

-

112.29

-

Tragopogon graminifolius DC.

81.81

81.81

0.49

0.4

8.58

7.49

90.88

89.7

Triticum aestivum L.

81.81

72.72

0.35

0.327

5.09

2.76

87.25

75.81

Turgenia latifolia (L.) Hoffm

72.72

72.72

0.51

0.45

11.56

4.36

84.79

77.53

Scandix pecten veneris L.

72.72

27.27

0.42

0.11

10.76

0.6

83.9

27.98

Convolvulus arvensis L.

72.72

81.81

0.36

0.38

1.98

4

75.06

86.19

Vaccaria pyramidata Medico.

54.54

36.36

0.22

0.145

3.42

1.24

58.18

37.74

Euphorbia helioscopia L.

54.54

81.81

0.16

0.236

2.33

3.27

57.03

85.32

Chrozophora tinctoria (L.) Juss.

36.36

54.54

0.2

0.38

18.33

23.85

54.89

78.77

Polygonum aviculare L.

36.36

54.54

0.22

0.254

2.4

2.91

38.98

57.7

Conringia orientalis (L.) Andrz.

36.36

18.18

0.13

0.054

0.58

0.22

37.07

18.45

Chenopodium album L.

18.18

36.36

0.15

0.218

4.58

7.05

22.91

43.63

Geranium molle L.
Cardaria draba L. Desv. Subsp. Chalepensis
(L.) O. E. Schulz.

18.18

18.18

0.11

0.091

1.96

2.4

20.25

20.67

18.18

18.18

0.04

0.054

0.51

0.73

18.73

18.96

Lactuca serriola L.

18.18

27.27

0.07

0.091

0.36

0.51

18.61

27.87

Daucus carota L.

18.18

9.09

0.04

0.018

0.36

0.29

18.58

9.4

Cephalaris syriaca (L) Schrad.

18.18

90.91

0.04

0.45

0.22

3.53

18.44

94.89

Bromus tectorum L.

18.18

-

0.04

-

0.22

-

18.44

-

Anchusa italica Retz.

18.18

18.18

0.04

0.036

0.15

0.07

18.37

18.29

Carthamus oxyacantha M. B.

18.18

18.18

0.04

0.036

0.15

0.15

18.37

18.36

Goldbachia laevigata (M. B.) DC.

9.09

18.18

0.04

0.073

0.73

1.16

9.86

19.42

Silene conoidea L.

9.09

-

0.04

-

0.22

-

9.35

-

Fumaria vaillantii Lois.

9.09

9.09

0.02

0.018

0.07

0.07

9.18

9.18

Falcaria vulgaris Bernh.

9.09

-

0.02

-

0.07

-

9.18

-

Gundelia tournefortii L.

9.09

9.09

0.02

0.036

0.07

0.15

9.18

9.27

Reseda lutea L.

9.09

9.09

0.02

0.018

0.07

0.07

9.18

9.18

Lotus corniculatus L.

-

9.09

-

0.054

-

1.38

-

10.53

Lithospermum arvense L.

-

9.09

-

0.018

-

0.15

-

9.25

Orobanch ramosa L.

-

9.09

-

0.018

-

0.15

-

9.25

Cichorium inthybus L.

-

9.09

-

0.018

-

0.15

-

9.25
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جدول  –7نام علمي ،فراواني ،يکنواختي ،میانگین تراکم در مزارع مشاهدهشده و شاخص غالبیت علفهای هرز مزارع نخود ديم شهرستان سقز طي
مراحل ( )aسه برگي و ( )bغالفبندی نخود
Table 7– Scientific name, Frequency (F), Uniformity (U), Mean Field Density (MFD) and Abundance Index (AI) of Weed
species of dryland chickpea fields of Saqez county during a) three pinnate leaves and b) podding stages respectively based on
Abundance Index
فراواني
يکنواختي
میانگین تراکم در مزارع
شاخص غالبیت
نام علمي
-2
B
83.95
73.53
94.20
70.90
66.63
65.40
64.55
64.50
51.68
51.43
54.13
51.15
51.08
39.60
26.08
25.90
25.65
38.43
38.30
12.63
25.25

a
96
94.28
92.39
65.88
65.53
65.13
64.55
64.5
64.2
64.05
53.93
51.15
51.08
38.8
38.3
25.9
25.65
25.58
25.48
25.45
25.25

) MFD (Plant m
A
b
8
8.5
18.9
10.6
4.29
6.1
3.1
8.1
2.8
3.9
2.4
2.7
1.8
1.8
1.7
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
3.6
3.8
1
1
0.9
0.9
1.2
2
0.7
1
0.8
0.8
0.6
0.6
0.5
0.8
0.4
0.7
0.4
0.1
0.2
0.2

b
0.45
0.43
0.60
0.30
0.23
0.20
0.25
0.30
0.18
0.13
0.33
0.15
0.18
0.10
0.08
0.10
0.05
0.13
0.10
0.03
0.05

)U (%
a
0.5
0.38
0.6
0.28
0.23
0.23
0.25
0.3
0.2
0.15
0.33
0.15
0.18
0.1
0.1
0.1
0.05
0.08
0.08
0.05
0.05

AI

)F (%

b
75
62.5
87.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
50
50
50
50
50
37.5
25
25
25
37.5
37.5
12.5
25

a
87.5
75
87.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
62.5
50
50
50
37.5
37.5
25
25
25
25
25
25

25.45

25.25

0.4

0.2

0.05

0.05

25

25

25.85
13.03
12.83

13.95
13.23
13.03
12.83

0.8
0.5
0.3

1.4
0.7
0.5
0.3

0.05
0.03
0.03

0.05
0.03
0.03
0.03

25
12.5
12.5

12.5
12.5
12.5
12.5

38.30

12.83

0.7

0.3

0.10

0.03

37.5

12.5

106.03
12.63
12.63
77.18
39.00
38.20
26.60
12.75
12.63
12.63
12.63

12.83
12.63
12.63
-

18
0.1
0.1
1.9
1.3
0.6
1.5
0.2
0.1
0.1
0.1

0.3
0.1
0.1
-

0.53
0.03
0.03
0.28
0.20
0.10
0.10
0.05
0.03
0.03
0.03

0.03
0.03
0.03
-

87.5
12.5
12.5
75
37.5
37.5
25
12.5
12.5
12.5
12.5

12.5
12.5
12.5
-

پراکنش علفف هفای هفرز لا فز مفزارع نخفود دیفم اسفتان
کردستان

شکل  7پراکنش گونههای غال را در مرحله ساه برگای مازارع
نخود دیم استان کردستان نشان میدهد .همانگونه که در نقشههاای
پراکنش مشاهده میگردد باالترین انتشار جغرافیایی را علفهای هارز
بیتیراخ ،پیچکصحرایی ،شنگ و سوزنچوپان ،در مزارع نخود دیام
تمامی اقلیم های منااطق موردبررسای در اساتان کردساتان باه خاود
اختصاص دادند که در بین علفهای هرز غال مناطق ماورد محالعاه،
کمترین تأثیر را نسبت به تغییر اقلیم از خود نشاان دادناد .همچناین،
غالبیت این گونهها در شهرستانهای موردبررسی را میتوان به دلیال

Scientific name
Scandix pecten veneris L.
Galium aparine L.
Convolvulus arvensis L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Citrolus colocynthis L.
Tragopogon graminifolius DC.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm
Vaccaria pyramidata Medico.
Conringia orientalis (L.) Andrz.
Triticum aestivum L.
Emex spinosa Campd.
Lactuca serriola L.
Silene conoidea L.
Acroptilon repens (L.) DC.
Lotus corniculatus L.
Carthamus oxyacantha M. B.
Falcaria vulgaris Bernh.
Cephalaris syriaca (L) Schrad.
Euphorbia helioscopia L.
Geranium molle L.
Borago officinalis L.
Cardaria draba L. Desv. Subsp.
Chalepensis (L.) O. E. Schulz.
Chrozophora tinctoria (L.) Juss.
Cichorium inthybus L.
Polygonum aviculare L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
& Neslia apriculata Fisch., C. A. Mey
Ave-Lall.
Chenopodium album L.
Anchusa italica Retz.
Bromus tectorum L.
Vicia villosa Roth.
Lathyrus blephariacarpus L.
Anthemis cotula L.
Chrozophora tinctoria (L.) Juss.
Sinapis arvensis L.
Cerastium glomeratum Thuill.
Salvia verticillata L.
Goldbachia laevigata (M. B.) DC.

تشابهات اکولوژیکی علفهای هرز مزارع نخاود دیام در ایان منااطق
دانست .فرفیون و گندم خودرو در شهرستان کامیاران ،هندوانه ابوجهل
در شهرسااتانهااای دهگااالن و دیواناادره و ماسااتونک در ساانندج و
بیتیراخ و شمعدانی به ترتی در دیواندره و دهگالن مشاهده نشدند.
شکل  8پراکنش گونههای غال را در مرحله غالفبندی مزارع نخود
دیم استان کردستان نشان میدهد .علفهای هرز بیتیراخ ،پیچاک،
شنگ و سوزن چوپان ،در کلیاه شهرساتان هاای موردبررسای حضاور
داشتند .فرفیون و گندمخاودرو در شهرساتان کامیااران و علاف هارز
هندوانهابوجهل در شهرستانهای دهگالن و دیواندره مشاهده نشدند.
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)b( )(ب

)a( )(الف

)d( )(د

)c( )(ج

)f( )(و
)e( )(ه
 (ه) گندم خودرو و (و) شمعداني وحشي در مرحله سه برگي در مزارع نخود، (د) سوزن چوپان، (ج) شنگ، (ب) پیچک،– پراکنش (الف) بي تي راخ7 شکل
ديم استان کردستان
Figure 7- Dispersal of a) Catchweed bedstraw (Galium aparine L.), b) Field bindweed (Convolvulus arvensis L.), c) Shepherd,s
needle (Scandix pecten veneris L.), d) Salsify (Tragopogon graminifolius DC.) e) Volunteer wheat (Triticum aestivum L.( and f)
Dove-foot geranium (Geranium molle L.) during three pinnate leaves stage in dryland chickpea fields of Kurdistan province
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(الف) ()a

(ب) ()b

(ج) ()c

(د) ()d

(ه) ()e

(و) ()f
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(ز) ()g
شکل  –8پراکنش (الف) پیچک( ،ب) شنگ( ،ج) فرفیون و (د) سوزن چوپان( ،ه) بي تي راخ( ،و) گوش بره و (ز) هندوانه ابوجهل در مرحله غالف بندی در مزارع نخود
ديم استان کردستان
Figure 8- Dispersal of a) Field bindweed (Convolvulus arvensis L.), b) Salsify (Tragopogon graminifolius DC.), c) Sun spurge (Euphorbia
helioscopia L.), d) Shepherd,s needle (Scandix pecten veneris L.) e) Catchweed bedstraw (Galium aparine L.), f) Official coroton (Chrozophora
tinctoria L.) Juss.(, and g) Smellmelon (Citrolus colocynthis (L.) Schra( during podding stage in dryland chickpea fields of Kurdistan province

نتیجهگیری
نتایج ارائه شاده در ایان محالعاه نشاان مایدهناد کاه مادیریت
علفهای هرز مزارع نخود دیم استان کردساتان در وضاعیت محلاوبی
قرار ندارد .به طورکلی نتایج محالعه حاضر بر این نکته تأکیاد دارد کاه
در کشت بومهای نخود با فشرده شدن مدیریت زراعی بهویاهه وجاین
علفهایهرز با ریشههای سححی ،نهتنهاا از تناوع و غناای گوناهای
علفهای هرز کاسته می شود بلکه ترکی جامعه گیاهی نیز دستخوش
تغییر شده و به چیره شدن چند گونه غال از علفهایهارز چندسااله
با ریشههای عمیق و علفهایهرز خاردار و مهاجم میانجاماد .پیاماد
کاهش تنوع در این نوع نظامها وابستگی بیشاتر باه وجاین دساتی و
شخم مکرر است که از تبعات آن تهدید پایداری کشاورزی و فرسایش
خاک زراعی خواهد بود.
به نظر میرسد که آلودگی اولیه علفهای هرز خاانواده گنادمیان
ازجمله گندمخودرو ،جو دره ،جو وحشی و پنجاهمرغای از طریاق باذر
گندم آلوده به این علفهایهرز صورت گرفته و به دلیل عادم کااربرد
باریکبرگ کاش هاای انتخاابی گنادم در تنااوب باا نخاود بار ایان
علفهایهرز جمعیت آنها طی سالهای گذشته بهتدریج زیااد شاده
است.
جمع بندی مشکالت موجود در خصوص مبارزه با علافهاایهارز
مزارع نخود دیم استان کردستان و گیاهان زراعی در تناوب باا نخاود،

نشان میدهد که میتوان با بهینهسازی کاربرد علفکاشهاا ازلحاا
زمان مصرف ،نحوه کاربرد و نوع علفکش مصرفی با توجاه باه فلاور
علفهاای هارز ،مباارزه مکاانیکی در زماان مناسا  ،هدفمناد شادن
تحقیقات علفهاای هارز نخاود باا توجاه باه مشاکالت منحقاهای و
همچنین دیدهبانی منظم علفهایهرز این وضعیت را بهباود بخشاید.
درمجمااوع بااا توجااه بااه شااناخت علاافهااایهاارز موجااود در ماازارع
موردبررسی ،تراکم و پراکندگی آنها و با استفاده از روشهای صحی
مدیریتی می توان از میزان تداخل گونههاای مشاکلسااز کاساته و از
ورود علفهایهرز بهویهه گونههای مسئلهساز از یک منحقه به منحقه
مستعد دیگر جلوگیری نمود .شناسایی علفهایهرز و آگاهی از تراکم
آنهااا در ماازارع ،گااام مهماای در موفقیاات برنامااههااای ماادیریت
علفهایهرز و افزایش عملکرد گیاه زراعی میباشد .با شناخت عوامل
مؤثر بر رشد و توسعه علفهایهرز و اجرای مدیریتهای پیشاگیرانه،
میتوان از پراکنش آنها از مناطق آلوده به مناطق عاری از ایان ناوع
علفهای هرز جلوگیری نمود و بر اساا شاباهتهاا و تفااوتهاای
بهدستآمده از جامعه علفهایهرز مزارع نخود شهرستانهای مختلف
می توان برای شهرستانهای مشاابه ازلحاا شااخ هاای جمعیتای
دستورالعمل یکسانی را برای مدیریت علفهایهرز مزارع نخود تدوین
و اجرا نمود.
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Weed Mapping for Dryland Chickpea (Cicer arietinum L.) Fields in Kurdistan
Province using Geographic Information System
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Introduction: Weeds on dryland chickpea fields are the main yield loss factor. Therefore, weed
identification is the most important operation for weed management. Chickpea is one of the most important
crops in Kurdistan province of Iran. Kurdistan province ranked forth and first in area under cultivation of
chickpea and its production in Iran, respectively. This study was carried out in order to identify weed species,
determine the dominant weeds, and develop the distribution maps of dryland chickpea fields in Kurdistan
province.
Materials and Methods: Based on cultivation area of chickpea and the topographic condition of Kurdistan
province, 33 fields were randomly selected in 2013 and weed species were determined in 5 counties, e.i.,
Dehgolan, Kamyaran, Divandareh and Saqez. The selection of the fields in each county was done based on
acreage of chickpea in the county. Weed identification were done at each region, during three leaf and podding
stages of chickpea. These periods were chosen because of easiness identification of weed species at these stages
and the possible recording of weed control practices applied on fields. Demographic indices of weed species
were calculated, and then the dominant weeds were determined. Also the latitude, longitude and altitude of each
sampling point using GPS were recorded. By using these data, the distribution maps of the dominant weed
species in ArcGIS area were produced.
Results and Discussion: The number of weeds observed in this study during period of three leaf stage of
chickpea were 52 species mostly from Astraceae, Poaceae, Apiaceae and Caryophyllaceae families and the most
important weeds in surveyed area based on abundance index were catchweed bedstraw (Galium aparine L.),
field bindweed (Convolvulus arvensis L.), shepherd,s needle (Scandix pecten veneris L.), salsify (Tragopogon
graminifolius DC.), volunteer winter wheat (Triticum aestivum L.), dove-foot geranium (Geranium molle L.) and
great bur parsley (Turgenia latifolia (L.) Hoffm). The number of weeds observed at podding stage were 58
species with most abundant families of Astraceae, Poaceae, Brasicaceae, Apiaceae and Caryophyllaceae and
the most important weeds based on abundance index were field bindweed, salsify, sun spurge (Euphorbia
helioscopia L.), shepherd’s needle, catchweed bedstraw, dyer’s croton (Chrozophora tinctoria (L.) Juss.) and
smell melon (Citrolus colocynthis L.). The most dominant grass weed species was volunteer winter wheat
(Triticum aestivum L.) because of the common crop rotation (Chickpea-Winter wheat). The distribution map of
the dominant weeds showed that field bindweed, salsify, sun spurge, shepherd ’s needle and catchweed bedstraw
were seen in all surveyed counties but great bur parsley in Sanandaj, volunteer wheat and sun spurge in
Kamyaran and smell melon in Divandareh and Dehgolan were not seen. The time of tillage for preparing of
chickpea seedbed is spring in Kurdistan province and narrow leaf weeds emerge often in fall but they produce
numerous seeds. The annual weeds had the highest population on chickpea fields because of the annual soil
disturbance, having similar requirements with the annual crop and abundant seed production. Although,
perennial weeds, i.e., field bindweed and salsify caused more problem for the farmers because of herbicides
limitation for this crop and tremendous energy required for hand weeding of this crop for weed control in this
province. It is not easy to control weeds with rhizome and thorn. To determine the abundance index, frequency
and uniformity had a higher values than the mean field density. Higher values for these three parameters for a
particular species indicated that these species were well-suited with the soil and climate conditions in which it
was growing, while higher rates of the mean field density for certain species indicated that they had a higher
competitive or reproductive ability than other species.
Conclusion: The management of weeds on dryland chickpea fields in Kurdistan province is not satisfactory.
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The results showed that field bindweed and salsify were dominant weeds in this study area with high density due
to particular weed management approaches. Therefore, farmers should change their weed management strategies
in these regions. We will be able to make decision based on previously developed weed distribution maps. Better
knowledge of the past and present is a key component for the improvement of the planning that will effect Iran’s
agricultural division in the years ahead. Findings from this study and similar studies are helpful to establish new
ways for the sustainable economic development in Iran’s agriculture.
Keywords: Abundance index, Frequency, Mean field density, Uniformity
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اثر دگرآسیبی دو رقم جو زراعی ) (Hordeum vulgare L.بر رشد و ویژگیهای فیزیولوژیکی
ریزوم پیچک )(Convolvulus arvensis L.
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چکیده
به منظور بررسی اثر دگرآسیبی بقایای دو رقم بومی و اصالح شده جو بر رشد ریزوم علفهرز پیچک این تحقیق در سال  1392در آزمایشگااه بگ ر
دانشااه آزاد اسالمی واحد شوشتر و در محیط کشت گلدان انجام شد .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کگامال تاگادفی بگا ر گار ت گرار بگود.
فاکتورهای آزمایش شامل دو رقم جو (توده بومی و  10سراسری) و تیمار بقایای جو مخلوط شده با خاک شامل  30 ،20 ،10و  40گرم در هگر کیلگوگرم
خاک بودند .همچنین یک تیمار شاهد بدون بقایا نیز در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که اثر رقم ،مقدار بقایا و برهم نش آن گا بگر فلالیگت پراکیگیداز،
گالیتیتون ردکتاز ،کاتاالز ،آلفا آمیالز ،درصد اسیدهای ررب ،غلظت مالون دی آلدهید و هورمونهای جیبرلین و آبییزیک اسید در سگح احتمگال یگک
درصد ملنیدار بود .افزایش مقدار بقایا باعث کاهش فلالیت آنزیمهای آلفا آمیالز و کاتاالز شد .اثر بقایای توده بومی بر فلالیت آلفاآمیالز بیشتر از رقم جو
 10سراسری بود ،به نحویکه اختالط  40گرم بقایای توده بومی و رقم  10سراسری در کیلوگرم خاک ،به ترتیب فلالیت این آنزیم را  38و  79/5درصد
نیبت به شاهد بدون بقایا کاهش داد .افزایش مقدار بقایا باعث کاهش غلظت هورمون جیبرلین و افزایش هورمون آبییزیک اسید شگد .شگیب تیییگرات
کاهش غلظت هورمون جیبرلین و افزایش آبییزیک اسید در رقم توده بومی بیشتر از رقم  10سراسری بود .فلالیت آنزیمهای آنتی اکییدان در واکگنش
به افزایش مقدار بقایا تا حدود  20گرم در کیلوگرم خاک افزایش و سپس به طور ملنیدار کاهش یافتند .کاهش فلالیت آنزیمهای آنتیاکییدان در مقادیر
باالی بقایا جو باعث افزایش مقدار اسیدهای ررب و مالوندیآلدهید شد که بر پراکییداسیون غشای سلولی داللت داشت .بحور کلی ،بقایای رقم بگومی
در مقاییه با رقم  10سراسری از اثر زیانبار بیشتر در تمامی صفات مورد محالله ریزوم و گیاهچه پیچک برخوردار بوده و به نظر میرسد در مناطقی کگه
علفهرز پیچک غالب میباشد میتوان از این بقایای این رقم برای کاهش خیارتهای این علفهرز استفاده نمود.
واژههای کلیدی :آلفا آمیالز ،آنزیمهای آنتیاکییدان ،جوانهزنی ،مواد آللوشیمیایی ،هورمون گیاهی

مقدمه

32 1

تداخل علفهای هرز با گیگاه زراعگی ی گی از م متگرین عوامگل
محدود کننده تولید گیاهان زراعی است .مارف روز افزون و بیرویگه
علفکشها برای کنترل علفهای هرز اثر نامحلوبی بر زییت بگومهگا
بگگه دنبگگال داشگگته و موجگگب افگگزایش مقاومگگت علگگفهگگای هگگرز بگگه
علفکشها شده است .استفاده از روشهای زییتی سازگار بگا محگیط
زییت برای کنترل علگف هگای هگرز باعگث کگاهش میگزان ماگرف
 2 ،1و  -3به ترتیب دانشیاران و دانش آموخته کارشناسگی ارشگد گگروه شناسگایی و
مبارزه با علفهای هرز ،واحد شوشتر ،دانشااه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران
)Email: adelmodhej2006@yahoo.com
(* -نویینده میئول:
DOI: 10.22067/JPP.2021.32347.0

علفکشها و کاهش اثگر نگامحلوب ناشگی از آن مگیشگود .برخگی از
گیاهان دارای ویژگیهگای دگرآسگیبی (آللوپگاتی) هیگتند کگه از ایگن
ویژگی می توان برای کاهش و یا توقف رشد سگایر گیاهگان بگه ویگژه
علفهای هرز استفاده نمود ( 14و .)29
جگگو زراعگگی 4گیگگاهی اسگگت کگگه ویژگگگیهگگای دگرآسگگیبی آن در
تحقیقات متلددی به اثبات رسگیده اسگت ( 10و  .)12در ایگن ارتبگاط
گزارش شده که بقایای این گیگاه دارای سگازوکارهای مختلگف بگرای
رهاسازی مواد دگرآسیب است .ترکیبات دگرآسیب جو از طریق تجزیه
بقایای اندامها در خاک ( ،)21تراوش از ریشه )7( 5و شیتشگوی مگواد
4- Hordum vulgare L.
5- Root exudates
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آلی فرار 1از اندامهای هوایی و زیرزمینی ( )19در محیط رها شده و بر
رشد سایر گیاهان در تناوب اثر بازدارنده دارند .تجزیه بقایای گیاه جگو
در خگگاک ،ترکیبگگات متلگگدد دگرآسگگیب را نظیگگر ترکیبگگات فنولیگگک،2
فالونوئیدها ،3ساینوگالی وزیدها ،4ترکیبات آل الوییدی 5و پلگی آمگین6
برجای می گ ارد ( 15و  .)22بحور کلی تا کنون  44ترکیب با ویژگگی
دگرآسیبی از گیاه جو استخراج شده است ( .)26کرمر و بن حمود ()26
گزارش دادنگد کگه مگواد دگرآسگیب انگدامهگای جگو زراعگی از قبیگل
آل الوئیدها ،اسیدهای فنلی و فالونوئیدها باعث کگاهش جوانگهزنگی و
رشد گیاهچه سلمه تره ،7خردل وحشی 8و دم روباهی 9شگد .همچنگین
در یک تحقیق ،رشد رقمهای مختلف جو بگه همگراه گیاهچگه رچگم
دائمی 10باعث کاهش رشد این علف هگرز شگده اسگت ( .)5اشگرفی و
هم اران ( )3از طریق اختالط بقایای اندامهای هوایی و ریشه جگو در
خاک ،اثر دگرآسیبی بقایا بر رشگد گیاهچگه علگفهگرز بیگد گیگاه 11را
محالله کرده و نتیجه گرفتند ،درصد جوانه زنی ،رشد گیاهچه و ارتفگا
بوته علفهرز به طور ملنیدار کاهش یافت .در این پگژوهش ،عاگاره
آبی جو نیز دارای ویژگیهای دگرآسگیبی بگر جوانگهزنگی بگ ر و رشگد
گیاهچه علف هرز م کور بود .جلفرزاده ( )22نتیجه گرفت که بقایگای
جو به میزان  4/8تن در ه تار اثر ملنیداری ملنیداری روی تلگداد و
وزن تر علفهای هرز ی یاله گوش خرگوش 12و علگف هفگت بنگد13
داشت .از سوی دیار به نظر میرسد ارقام مختلف جگو دارای توانگایی
دگرآسیبی متفاوتی بر علفهای هرز دارند ،به نحوی که یک تحقیگق
با بررسی توان دگرآسیبی ارقام جو کاشته شده در ایران گزارش دادنگد
که ارقام قدیمی جو از ویژگی بازدارندگی بیشتری بر جوانهزنگی بگ ر و
رشد گیاهچه خردل وحشی در مقاییه بگا ارقگام اصگالح شگده جدیگد
برخوردار بودن ( .)31در تحقیقی دیاگر نیگز بگا محاللگه ویژگگیهگای
دگرآسیبی ارقام قدیم و جدید جو در تونس نتیجه گرفتند کگه واکگنش
رشد گیاهچه علفهرز پشگم ی 14بگه ارقگام قگدیمی بیشگتر بگود (.)7
گگگزارش شگگده اسگگت کگگه ترکیبگگات دگرآسگگیب قادرنگگد فرآینگگدهای
فیزیولوِژیک گوناگونی نظیر غلظت درونگی تنظگیم کننگدههگای رشگد
گیاهی ،سالمت غشاهای سلولی و فلالیت آنزیم ها را تحت تاثیر قگرار
1- Volatile organic compounds
2- Phenolic
3- Flavonoids
4- Cyanoglucosides
5- Alkaloids
6- Polyamines
7- Chenopodium album L.
8- Sinapis arvensis L.
9- Alopecurus myosuroides L.
10- Lolium perenne L.
11- Agropyon repens L.
12- Conringia orientalis L.
13- Polygonum aviculare L.
14- Bromus diandrus Roth

دهند (.)27
ی ی از عوامل اصلی خیارتزای ترکیبات دگرآسیب بر گیاهگان،
تولید انوا رادی الهای آزاد اکییژن و بروز تنش اکییداتیو است (.)17
حضور گونههگای فلگال اکیگیژن در محگیط سگلولی ،سگبب تخریگب
ماکرومل ولهای عمده سگلولی نظیگر  DNAو  RNAو آنگزیمهگای
حیاتی نظیر آلفا آمیالز و رابیی و میشود ( .)29فرهگودی و م گیزاده
( )15با بررسی اثر عااره جو بر جوانهزنگی و رشگد گیاهچگه یگوالف
وحشی 15و رچم 16بیان نمودند ترکیبات دگرآسیب جو با تخریب غشا
سلولی سبب کاهش فلالیت آنزیم آلفا آمیالز و رشد گیاهچگه گیاهگان
هدف شد .فرهودی و لی ( )14گزارش نمودند ترکیبات دگرآسیب جگو
زراعی موجب تخریب غشا سلولی گیاهچه یوالف وحشی شد در حالی
کگگه فلالیگگت آنگگزیمهگگای آنتگگیاکیگگیدان کاتگگاالز و پراکیگگیداز در
گیاهچه های یوالف وحشی افزایش یافت و ایگن افگزایش فلالیگت در
واکنش به ترکیبات دگرآسگیب جگو بیگانار بگروز تگنش اکیگیداتیو در
گیاهچه یگوالف وحشگی اسگت .ترکیبگات دگرآسگیب نظیگر فنگلهگا،
فالنوییدها و آل الوییدها قادرند با اثر منفی بر ساختار آنزیم آلفا آمیالز،
فلالیگگت ایگگن آنگگزیم را کگگاهش دهنگگد ( .)25ترکیبگگات دگرآسگگیب
آفتاباردان 17سبب تیییر در فلالیت آنزیمهای آنتیاکیگیدان گیاهچگه
خردل وحشی شد ( .)29ترکیبات دگرآسیب می توانند بر غلظت درونی
تنظیم کنندگان رشد گیاهی اثرگگ ار بگوده و از ایگن طریگق بگر رشگد
گیاهان را تحت اثر قرار دهند .بگه عنگوان ملگال ترکیبگات آللوپاتیگک
آفتاباردان با اثر منفی بگر غلظگت درونگی اسگید جیبرلیگک و اکیگین
موجب کاهش جوانهزنی و رشد گیاهچه گندم میشگوند در حگالیکگه
غلظت درونی اسید آبیزیک در این حالت افزایش یافت (.)23
پیچک ی ی از  10علف هرز خحرناک ج ان به شمار میآیگد کگه
در غالت عمل رد را تا  60درصد و در کشتهای ردیفی تا  80درصگد
کاهش میدهد ( .)32این علف با پیچش بگه دور بوتگه غالتگی نظیگر
گندم ،جو و ذرت 18باعث خیارت در هناام برداشت می شود .از سوی
دیار ،این گیاه دارای رقابت غیر میتقیم برای منبع محیحی و غگ ایی
و همچنین اثر دگرآسیبی بر برخی غالت زمیتانه نظیگر گنگدم اسگت
( .)32بنابراین کنترل این علفهرز برای کاهش خیارتهای احتمگالی
ضروری به نظر میرسد .این پژوهش به منظور بررسی اثر دگرآسگیبی
بقایای دو رقم بومی و اصالح شده جو بر رشد گیاهچه و ویژگیهگای
فیزیولوژی ی علفهرز پیچک به مرحله اجرا درآمد.

15- Avena fatua L.
16- Lolium temulentum L.
17- Helianthus annuus L.
18- Zea mays L.

اثر دگرآسیبی دو رقم جو زراعی...

مواد و روشها
این تحقیق در سال  1392در آزمایشااه ب ر دانشااه آزاد اسالمی
واحد شوشتر و در محیط کشت گلدان انجام شد .آزمایش بگه صگورت
فاکتوریل در قالب طرح کامال تاادفی با ر ار ت رار بگود .فاکتورهگای
آزمایش شامل دو رقم جو (توده بومی و  10سراسری) و تیمار بقایگای
جو مخلوط شده با خاک شامل 30 ،20 ،10و  40گرم در هر کیلگوگرم
خاک بودند .بقایا به صورت سححی تا عمق حدود ر ار سانتیمتگر بگا
خاک گلدانها مخلوط شدند .همچنین یک تیمار شاهد بدون بقایا نیگز
در نظر گرفته شد .بقایای دو رقم م کور از دو مزرعه مختلف با شرایط
کشت فاریاب در ش رستان شوش ت یه شد .بافت خاک مگزار جگو از
نو لومیرسی ،با اسیدیته  7/4و تاریخ کاشت ارقام اواسگط آبگان مگاه
بود .در مرحله برداشت بوتههای جو در اواسط اردیب شت ماه از سگح
زمین کفبر شده و اندامهای هوایی پس از ح ف سنبلهها سگایر بقایگا
شامل ساقه و برگها در دمگای  60درجگه سگانتیگگراد بگه مگدت 48
ساعت در آون خشک شدند.
برای ت یه ریزوم پیچک از عمق  30سانتیمتر خاک با استفاده از
بیل از سح مزار ش رستان شوش برداشت شده و در گلدانهای بگه
ارتفا  40و قحر  30سانتیمتگر بگا محگیط کشگت خگاک رو و کگود
پوسیده حیوانی به نیبت دو به یک کشت گردید .گلدانهای در طول
دوره رشد گیاه در فضای آزاد قرار داده شگدند .بگه منظگور ی نگواختی
ژنتی ی نمونهها ،ریزوم هگای یگک بوتگه پیچگک مگورد اسگتفاده قگرار
گرفتند .در هر گلدان حاوی سه قحله ریزوم به طول شش سانتیمتر و
قحر حدود  2-3میلیمتر با حداقل  3-4گره در عمق سه سانتیمتگری
قرار داده شد .آبیاری بر اساو نیاز گیاه و شرایط رطوبت خاک گلگدان
انجام شد 30 .روز پس از رویش پیچک در گلدانها نیبت به بررسگی
صگگفات مرفولگگوژی ی (وزن تگگر و طگگول گیاهچگگه) و فیزیولگگوژی ی
(آنزیمهای آنتیاکییدان) اقدام شد .صفات مورد محالله شگامل وزن و
طول گیاهچه ،غلظت مالون دیآلدهید ،درصگد اسگید رگرب ،فلالیگت
آنزیمهای کاتاالز ،پراکییداز ،آلفا آمگیالز ،گالتیگون ردکتگاز و غلظگت
هورمونهای اسید جیبرلیک و آبییزیک اسید بافت ریزوم بودنگد .وزن
تر گیاهچه با ترازوی حیاو با دقت میلیگرم برای هر بوته در گلدان
تلیین شد .طول گیاهچه نیز توسط خح ش مدرج با دقت سگانتیمتگر
اندازهگیری شد.
برای بررسی گالتیتیون ردکتاز ابتدا پروتئین ریزوم استخراج شگد
( 50 .)1می رولیتر محلول پروتئینی استخراج شده از ریزومها بگا بگافر
فیگگفات  10میلگگیمگگوالر ،محلگگول  10 ،2-NADPHمیلگگیمگگوالر
گالتیتیون و سه میلیمول کلرید منیزیم با هم ترکیگب شگدند .میگزان
فلالیت آنزیم گالتیتیون ردکتاز به مدت شگش دقیقگه و هگر  30ثانیگه
ی بار در طول موج  340نانومتر بررسی شد ( .)29برای بررسی فلالیت
آنزیم کاتاالز  50می رو مگول از محلگول پروتئینگی اسگتخراج شگده از
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ریزوم به  100میلیمول بافر فیفات اضگافه و سگپس 30می گرو لیتگر
پراکیید هیدروژن نیز به مخلوط افزوده شد .در ن ایت این مخلگوط در
کورت اسپ توفتومتر ریخته شد و در طول مگوج  240نگانومتر فلالیگت
آنزیمی بر اساو تیییرات ج ب قرائت شد ( .)9برای بررسگی فلالیگت
آنزیم پراکییداز مخلوط واکنش شامل بافر فیفات  10میلگیمگوالر8 ،
میلیموالر گویاکول 2/75 ،میلیموالر پراکیید هیدروژن و  50می گرو
لیتر محلول پروتئینی استخراج شده در ابتگدای آزمگایش بگود .پگس از
اضافه کردن پراکیید هیدروژن بالفاصله افزایش ج ب در طول مگوج
 470نانومتر به مدت  60ثانیه خوانده شد (.)9
برای ت یه محلول استخراج آنزیم آلفا آمیالز ابتدا پنج میلگیلیتگر
محلول  60میلیموالر بافر فیفات ( (pH 6.8به ریزومها اضافه شد و
سپس گیاهچه به مدت  15دقیقه با  12000دور در دقیقگه سگانترفیوژ
گردید .ج ت اندازهگیری آنزیم  -αآمیالز ابتدا  0/5میلیلیتر محلگول
نشاسته به داخل لوله آزمگایش منتقگل شگد سگپس  0/5میلگیلیتگر از
عاگاره ت یگه شگده در بگاال بگه آن اضگافه شگده و بلگد از  30دقیقگه
ان وباسیون در  37درجه سگانتیگگراد بوسگیله یگک میلگیلیتگر اسگید
هیدروکلریدریک  0/1نرمال واکنش را متوقف کگرده و در ادامگه یگک
میلیلیتر از ملرف ید به آن اضافه شد .پس از آن حجم محتوی لوله را
با آب مقحر به حدود  10میلیلیتر رسانده و میگزان جگ ب رنگ را بگا
استفاده از اسپ تروفتومتر در طول موج  620نانومتر خوانده و با نمونگه
شاهد مورد مقاییه قرار گرفت (.)34
ج ت بررسی درصد اسید ررب آزاد بافت ریگزوم علگفهگرز ،نگیم
گرم از نمونه ریزوم تازه درون ارلن مایر قرار داده شد و  10میلگیلیتگر
ال ل اتانول  70درصد به آن اضافه شگد و بگا افگزودن  2قحگره فنگل
فتالئین آن را با سود  0/1درصد تیتر کرده تا رن صورتی کگم رنگ
حاصل شود و این رن حداقل  30ثانیه باید پایدار باشد و بگر اسگاو
فرمولهای مربوط درصد اسید ررب آزاد بررسی شد ( .)33بگه منظگور
تلیین غلظت مالون دی آلدهید گیاهچه ،ابتدا نیم گرم بافت ریگزوم را
در محلول  20درصد تیگوکلرو اسگتیک اسگید کگه حگاوی  0/5درصگد
تیوباربیتوریک اسید بود کامالً پودر کرده و آنااه این مخلوط به مگدت
 25دقیقه در دمای  95درجه سانتیگراد در حمام بنماری حرارت داده
شد .سپس این مخلوط در حمام یخ سرد شد غلظت مالون دی آلدئیگد
در طول موج  532نانومتر انگدازهگیگری گردیگد ( .)33غلظگت درونگی
هورمونهای آبیزیک اسید و جیبرلیک اسید بگر اسگاو روش کمگال
( )23بررسی شدند.
تجزیه واریانس دادهها با اسگتفاده از نگرمافگزار  SPSS Ver.13و
مقاییهی میاناین دادهها با استفاده از آزمون  LSDدر سح احتمگال
پنج درصد انجام شد .نمودارها با استفاده از  Excelرسم شدند.
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نتایج و بحث
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر مقدار بقایگای جگو و
برهم نش مقدار بقایا و نو جو بر وزن تر گیاهچگه و طگول گیاهچگه
پیچک در سح احتمال یک درصد ملنیدار بود در حالیکه اثگر رقگم
ملنیدار نشد (جدول  .)1بیشترین وزن تر گیاهچه پیچک در تیمار 10
گرم بقایای رقم  10سراسری مشاهده شد .افزایش میزان بقایا در رقم
بومی ،کاهش ملنی دار وزن تر گیاهچه را به دنبگال داشگت .کمتگرین
وزن تر گیاهچه پیچک در تیمار  40گرم بقایگای رقگم بگومی بگود بگه
نحوی که این صفت در تیمار م کور  73/6درصگد نیگبت بگه شگاهد
بدون بقایا کاهش یافت (جدول  .)2نتایج نشان داد ،بین میاناین وزن
تر دو رقم جو تفاوت ملنیداری مشاهده نشد .جلفرزاده ( )22با بررسی
اثر بقایای جو در خاک بر علفهای هگرز ی یگاله و رندسگاله نتیجگه
گرفت که پیماندهای جو به مقدار  4/8تن در ه تگار باعگث کگاهش
ملنی دار وزن تر گیاهچه علف هرز هفت بند شد .فرهودی و هم اران
( )16با بررسی اثر ترکیبات آللوشیمیایی جو گزارش دادند که ترکیبات
آل الوئیگدی آتگروپین و اسگتری نین باعگث کگاهش ملنگیدار وزن تگر
گیاهچه سلمهتره شد.
افزایش مقدار بقایای جو بگومی و  10سراسگری در خگاک باعگث
کاهش ملنگیدار طگول گیاهچگه پیچگک شگد (جگدول  .)2اشگرفی و
هم اران ( )2گزارش دادند کگه بقایگای جگو در خگاک باعگث کگاهش
ملنیدار طور گیاهچه در دمروباهی 1شد .اگررگه اثگر بقایگای جگو 10
سراسری بر این صفت تا مقدار  30گرم در کیلوگرم خگاک گلگدان بگر
طول گیاهچه ملنیدار نبود ،اما مارف  40گرم پیمان جو توده بومی
طول گیاهچه را  50درصد نیبت به شاهد کاهش داد .در یک تحقیق،
ارقام قدیمی جو از ویژگی بازدارندگی بیشتری بر رشد گیاهچه خگردل
وحشی در مقاییه با ارقام اصالح شده جدید برخوردار بودنگد ( .)31در
تحقیقی دیار نیز با محالله ویژگیهای دگرآسیبی ارقام قدیم و جدیگد
جو در تونس نتیجه گرفتند که واکنش رشد گیاهچه علف هرز به ارقام
قدیمی بیشتر بود (.)7
نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مورد محالله و برهم نش آن ا بر
غلظت مالوندی آلدهید ریزوم پیچک در سگح احتمگال یگک درصگد
ملنیدار بود (جدول  .)1افزایش مقدار بقایای جو در هر دو رقم بگومی
و اصالح شده باعث افزایش مالودی آلدهید شد (جگدول  .)2بگه نظگر
میرسد که آسیب ایجاد شده توسط ترکیبات آللوشیمیایی رها شگده در
خاک باعث تولید رادی الهای آزاد و تخریب دیواره سلولی و در نتیجه
افزایش غلظت مالوندیآلدهید شد ( .)27فرهودی و لی ( )14گزارش
دادند که افزایش غلظت عاگاره جگو زراعگی باعگث افگزایش غلظگت
مالوندیآلدهید در گیاهچه یوالف وحشی و رچم شگد .اثگر ترکیبگات
1- Setaria viridis L.

آللوشیمیایی بر افگزایش غلظگت مگالوندیآلدهیگد و تخریگب غشگای
سلولی در برخی آزمایشها گزارش شده است ( 15 ،14و  .)16بررسی
روند تیییرات رگرسیونی اثر بقایای در دو رقم بر این ترکیب نشان داد
که شیب تیییرات افزایش در واکنش به بقایای جو بومی بیشتر از رقم
جو اصالح شده بود (ش ل  )1که مم ن است به دلیل برخورداری این
رقم از ترکیبات آللوشیمیایی بازدارنده رشد در مقاییه بگا رقگم اصگالح
شده باشد.
افگگزایش درصگگد اسگگیدهای رگگرب بگگه مگگوازات افگگزایش غلظگگت
مالوندی آلدهید در واکنش به افزایش مقدار بقایای جگو در گلگدانهگا
صورت گرفت (جدول  .)2به نظر مگیرسگد غلظگت بگاالی اسگیدهای
ررب و مالوندیآدهید به دلیل افزایش پراکییداسیون اسیدهای ررب
غشای سلولی و در واکنش به ترکیبات آللوشیمیایی و تنش اکیگیداتیو
ناشی از بقایای جو بود .افزایش این دو ترکیگب در واکگنش بگه تولیگد
رادی ال های آزاد ناشی از مواد آللوشیمیایی و ایجاد تگنش اکیگیداتیو،
توسط برخی محققان گزارش شده است ( 13و .)20
با توجه به نتایج جدول  ،2اثر مخرب بقایای جو بومی بگر دیگواره
سلولی و تولید اسید ررب بیشتر از جو اصالح شده بود کگه شگاید بگه
غلظت و نیبت ترکیبگات آللوشگیمیایی موجگود در ایگن رقگم مربگوط
میشود ( .)23فرهگودی و هم گاران ( )16گگزارش دادنگد کگه برخگی
ترکیبات موجود در جو نظیگر آتگروپین و اسگتری نین و فنگل بیشگتر از
کونیئین بود .این ترکیبات سبب تخریب غشاهای سگلولی در گیاهچگه
علف های هرز شدند و میان تخریب غشای سلولی تحت اثگر کگاربرد
آن ا افزایش یافت.
اثر تیمارهای آزمایشی و برهم نش آن ا بر فلالیت آنزیم آلفاآمیالز
در سح احتمال یک درصد ملنیدار بود (جدول  .)1با افگزایش مقگدار
بقایا جو فلالیت آنزیم آلفا آمیالز به طور ملنیدار کاهش یافت (جدول
 .)2اثر بقایای توده بومی بر آلفاآمیالز بیشتر از رقم جگو  10سراسگری
بود ،به نحویکه  40گرم بقایای توده بومی و رقگم  10سراسگری بگه
ترتیب این آنزیم را  38و  79/5درصگد نیگبت بگه شگاهد کگاهش داد
(جدول  .)2تفاوت بین تیمارهای  10و  20گگرم و همچنگین  30و 40
گرم بقایا در جو  10سراسری از نظر میزان فلالیت آلفاآمیالز ملنگیدار
نبود .آلفاآمیالز آنزیمی کلیدی است که مول گولهگای نشاسگته را بگه
مول ول های کور تر نظیر گلوگز تجزیگه کگرده و انگرژی الزم بگرای
جوانه زنی رشد گیاهچه را فراهم میکند .تخریب این آنزیم در واکنش
به حضور ترکیبات آللوشگیمیایی ،جوانگه زنگی ،رشگد گیاهچگه و تولیگد
زییتتوده گیاهان را کاهش میدهد ( .)16فرهودی و م گیزاده ()15
گزارش نمودند عااره گیاه جو موجب کاهش فلالیت آنزیم آلفگاآمیالز
و کاهش جوانهزنی یوالف وحشی و رچم شد .نتایج یک تحقیق نشان
داد ترکیبات آللوشیمیایی اثر منفی بر فلالیت آلفاآمیالز سگبب کگاهش
کاهش جوانهزنی و رشد گیاهچه لوبیا ،ذرت و گوجه فرنای شد (.)11

اثر دگرآسیبی دو رقم جو زراعی...
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جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر دگرآسیبی بقایای جو بر برخی ویژگیهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه و ریزوم پیچک
Table 1- Analysis of variance of (mean of squares) the effect of a barley residual on some morphological and physiological
attributes of field bindweed seedling and rhizome

فعالیت آلفا-آمیالز

درصد اسید چرب

غلظت مالون دی آلدهید ریزوم

ریزوم

ریزوم

Rhizome αamylase activity

Rhizome Fatty
acid percent

Rhizome
Malondialdehyde
concentration

Seedling
length

2.1ns

801.5 ns

**0.001

**101.1

0.12ns

**41.0

**10022.1

**0.0001

**328.0

**1.9

3

**24.5

**8272.5

**0.0001

**381.5

0.95ns

1

**38.1

**5128.9

**0.0001

**221.1

**0.99

3

3.7

85.81

0.00001

18.1

0.17

21

2.8

7.0

3.10000

12.1

8.90

طول گیاهچه

وزن تر گیاهچه

درجه

Seedling
fresh weight

آزادی
Df.

S.OV

3

بلوک

منابع تغییرات

Block

مقدار بقایای جو
Barley residual
)amount (BRA

رقم
)Genotype (G

رقم×مقدار بقایا
G×BRA

خحا
Error
ضریب تیییرات CV
)(%

 n.sو * و ** :به ترتیب عدم تفاوت ملنیدار ،تفاوت ملنیدار در سح آماری پنج و یک درصد هیتند.
indicate an insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level respectively.

ns, * and**:

جدول  -2مقایسه میانگین اثر مقدار یقایای دو رقم جو بر برخی ویژگیهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه و ریزوم پیچک
Table 2- Comparison effect of barley genotype residual amount on some morphological and physiological attributes
bindweed rhizome

فعالیت آلفا-
آمیالز

درصد اسید
چرب

Α-amylase
activity
() nmol min-1

Fatty acid
percent

7.4
7.3
4.6
4.8
6.8
3.2
2.4
1.6
7.8
1.3

9.7
8.5
14.0
28.6
6.1
11.0
26.0
33.8
4.3
6.5

مقدار بقایا
غلظت مالون دی آلدهید

طول گیاهچه

وزن تر گیاهچه

Malondialdehyde
)concentration (nmol g-1

Seedling
)length (cm

Seedling fresh
)weight (mg

0.12
0.32
0.55
0.48
0.32
0.62
0.63
0.87
0.004
0.002

3.0
2.7
3.1
2.2
3.0
2.9
1.7
1.0
4.2
3.0

0.050
0.035
0.040
0.040
0.040
0.040
0.030
0.029
0.11
0.29

اثر مقدار بقایا ،رقم و برهم نش آن ا بر فلالیت آنگزیمهگای آنتگی
اکییدان گلوتاتیون ردکتاز ،کاتاالز و پراکییداز ملنگیدار بگود (جگدول
 .)3فلالیت آنزیمهای آنتی اکییدان در ابتدا تحت اثگر افگزایش مقگدار
بقایای جو افزایش و سپس کاهش یافت (جدول  .)4به نظر مگیرسگد
در مقگادیر پگگایین بقایگگای جگگو ،ایگگن آنتگیاکیگگیدانهگگا باعگگث حگ ف
رادی ال های آزاد اکییژن و کاهش اثگر تگنش اکیگیداتیو شگدند ،امگا
افزایش مقدار مواد آللوشیمیایی موجب کاهش فلالیگت ایگن آنگزیمهگا

Residual
amount
(g per kg
)soil
10
20
30
40
10
20
30
40

رقم
Genotypes

 10سراسری
10 Sarasari

توده بومی
Local
ecotype
شاهد Control
)LSD (0.05

گردید .بیشترین میزان فلالیت آنزیم پراکیگیداز در رقگمهگای جگو 10
سراسری و توده بومی به ترتیب در تیمارهای  30و  20گگرم مشگاهده
شد (جدول  .)4همچنین محققگان گگزارش دادنگد کگه محلگولپاشگی
یوالف وحشی و جودره توسگط عاگاره جگو باعگث تحریگک فلالیگت
آنزیمهای کاتاالز و پراکییداز شدند اما افزایش عاگاره جگو ،کگاهش
ملنی دار فلالیت این دو آنگزیم را بگه دنبگال داشگت زیگرا آنگزیمهگای
آنتی اکییدان دارای ساختار پروتیینی بوده و این ساختار میتواند تحت
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فلالیت این آنزیم نیز در کاربرد  40گرم بقایای تگوده بگومی بگود .اثگر
بقایای توده بومی بگر فلالیگت آنگزیم گالیتیتگون ردکتگاز بگیش از 10
سراسری بود .در یک تحقیق مشخص شد که تخریب غشای سگلولی
در گیاهچههای خردل وحشی تحت اثر بقایای آفتاباردان عامل اصلی
کاهش رشد گیاهچه خردل وحشگی بگود .فلالیگت آنگزیم هگای آنتگی
اکییدان پراکییداز وکاتاالز تحت تاثیر ترکیبات دگرآسیب آفتاباردان
در گیاهچه خردل وحشی کاهش یافگت کگه منجگر بگه عگدم توانگایی
گیاهچه در دفع رادی ال های آزاد اکییژن و در نتیجه تخریب غشگای
سلولی شد (.)29

تاثیر ترکیبات آللوپاتیک قرار گیگرد ( .)14بگن حمگودا و هم گاران ()4
نتیجه گرفتند رقمهای بومی جگو در تگونس بگه دلیگل برخگورداری از
نیبتهای مختلف ترکیبات آللوشیمیایی به ویژه مواد فنلی ،دارای اثگر
دگرآسیبی متفاوتی بر گیاهان هدف بودنگد .فلالیگت آنگزیم گالتیتگون
ردکتاز با افزایش مقدار بقایای هر دو رقم در تیمارهای  30و  40گگرم
کاهش داشت (جدول  .)4فرهودی و هم اران ( )18گزارش دادند کگه
افزایش غلظت عااره آبی گلرن تا  20درصد باعث افزایش فلالیگت
گالیتیتون ردکتاز شد اما در غلظتهای باالتر ،میزان فلالیت این آنزیم
به طور ملنی دار کاهش یافت .بیشترین فلالیت گالیتیتگون ردکتگاز در
ترکیب تیماری  20گرم بقایای جو  10سراسری مشاهده شد ،کمترین

غلظت مالون
دی آلدهید
Malondiald
ehyde
concentrati
on
)(nmol g-1

مقدار بقایا
)Residual amount (g kg-1

شکل  -1روند تغییرات رگرسیونی غلظت مالوندیآلدهید در واکنش به مقادیر مختلف بقایای دو رقم جو
Figure 1- Regression trend of Malondialdehyde concentration under different amount of residual of barley genotypes

جدول  -3تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر دگرآسیبی جو بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی ریزوم پیچک
Table 3- Analysis of variance (mean of squares) of the effect of a barley residual on some attributes of field bindweed rhizome

غلظت هورمون

غلظت هورمون اسید

فعالیت گالیتیتون

فعالیت

فعالیت

آبسیزیک اسید

جیبرلیک

ردوکتاز

پراکسیداز

کاتاالز

ABA
concentration
109.2ns

GA
concentration
221.6ns

Glutathione
reductase activity
**2.1

Peroxidase
activity
2.5ns

درجه

منابع تغییرات

Catalase
activity
*0.97

آزادی

S.OV

3

بلوک Block

**2228.1

**2158.6

**5.2

**108.8

**2.8

3

**2711.2

**2342.0

**3.9

**71.7

**1.5

1

**2318.5

**1725.1

**3.7

**29.0

**1.8

3

رقم×مقدار بقایا G×BRA

185.0

241.3

0.18

5.1

0.34

21

خحا Error

11.7

8.1

1.70

5.3

1.50

Df.

 nsو * و** :به ترتیب عدم تفاوت ملنیدار ،تفاوت ملنیدار در سح آماری پنج و یک درصد هیتند.
indicate an insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level respectively.

مقدار بقایای جو Barley
)residual amount(BRA
رقم )Genotype (G

ضریب تیییرات )CV (%
ns, * and**:
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جدول  -4مقایسه میانگینهای اثر مقدار یقایای دو رقم جو بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاهچه و ریزوم پیچک
Table 4- Comparison effect of barley genotype residual amount on some physiological attributes of field bindweed rhizome

غلظت هورمون

غلظت هورمون

فعالیت گالیتیتون

مقدار بقایا

فعالیت پراکسیداز

فعالیت کاتاالز

Peroxidase
activity (mg
)min-1

Catalase
activity (nmol
)mg pro-1 min-2

Residual
amount
(g per kg
)soil

7.1

10
20
30
40

آبسیزیک اسید

اسید جیبرلیک

ردوکتاز

ABA
concentration
)(Mmol g-1

GA
concentration
)(Mmol g-1

Glutathione
reductase activity
)(NADPH mg pro-1

34

81

7.0

12.5

44
50
65

62
62
43

12.1
10.3
5.6

22.5
25.1
15.0

13.7
13.3
9.0

42

79

11.5

14.0

5.0

10

52
52
75

59
58
38

12.3
4.0
3.8

23.7
8.0
8.6

12.8
3.3
2.8

20
30
40

32

82

7.0

12.5

7.3

9.6

10.9

0.3

1.59

0.41

رقم
Genotypes

 10سراسری
10 Sarasari

توده بومی

غلظت هورمونهای آبییزیک اسید و جیبرلین بگه طگور ملنگیدار
تحت اثر تیمارهای آزمایشی قگرار گرفگت (جگدول  )3بگه طگوریکگه
افزایش مقدار بقایای جگو باعگث افگزایش غلظگت آبیگیزیک اسگید و
کاهش هورمون جیبرلین شد (جدول  4و ش لهای  2و  .)3این نتایج
با گزارش فرهودی و هم گاران ( )18مبنگی بگر اثگر زیانبگار ترکیبگات
آللوشیمیایی جو و ایجگاد شگرایط تگنش اکیگیداتیو در ریگزوم پیچگک
محابقت داشت ( .)8بیشترین و کمترین مقدار جیبرلین در هر دو رقگم
جو به ترتیب در تیمارهای  10و  40گگرم در کیلگوگرم خگاک گلگدان
بدست آمد .به طوری که مقدار جیبرلین در تیمارهگای  20و  30گگرم
بقایای جو ( 10سراسری) نیبت بگه شگاهد بگه ترتیگب  24 ،24و 47
درصد و در رقم توده بگومی بگه ترتیگب  29 ،28و  53درصگد کگاهش
یافت (جدول  .)4شیب تیییرات منحنی کگاهش هورمگون جیبگرلین و
افزایش آبییزیک اسید تحت تاثیر بقایای رقم توده بومی بیشتر از رقم
 10سراسری بود (ش لهای  2و  .)3تنظیم کنندههای رشد گیاه نظیر
جیبرلین ،آبیگزیک اسگید و اینگدول اسگتیک اسگید نقگش م مگی در
فرآیندهای فیزیولوژی ی گیاهگان و پاسگخ آن گا بگه شگرایط پیرامگون
گیاهان دارند ( .)23به طوریکه ترکیبات دگرآسیب مانند سایر عوامگل
محیحی بر غلظت درونی این تنظیم کننگده هگای گیگاهی در گیاهگان
هدف اثر می گ راند و سبب بروز تیییراتی نظیر کاهش فلالیگت آنگزیم
آلفا آمیالز ،کاهش جوانهزنی ،تیییر در فلالیت آنزیمهای آنتی اکییدان
و تشدید تخریب غشاهای سلولی گیاهان پیرامون گیگاه تولیگد کننگده
ترکیبات دگرآسیب میشوند ( .)6پاسخ گیاهان به تنشهگای محیحگی
نظیر دگرآسیبی با تلادل میان هورمونهگای گیگاهی ارتبگاط میگتقیم
دارد .هورمون جیبرلین در فرآینگد جوانگه زنگی ،تقیگیم میتگوز و رشگد

Local
ecotype

شاهد
Control
)LSD (0.05

گیاهچه نقس اساسی دارد .بنابراین کاهش غلظت این هورمون موجب
کاهش جوانهزنی و رشگد گیاهچگه مگیشگود کگه بگا آزمگایش حاضگر
همخوانی دارد .گزارش شده است که ترکیبات دگرآسیب با اثگر منفگی
بر غلظت درونی هورمون جیبرلین باعگث کگاهش جوانگهزنگی و رشگد
گیاهچه میشود ( )23که با نتایج این تحقیق محابقت داشت.
هورمون آبیزیک اسید یک هورمون کلیگدی در تنظگیم واکگنش
گیاهان به تنش های محیحی اسگت لگ ا هورمگون تگنش نیگز نامیگده
میشود (.)28
ترکیبات دگرآسیب سبب افزایش غلظگت درونگی آبیگزیک اسگید
گیاهچه گندم شد .افزایش غلظت آبیزیک اسید نیز منجر به کگاهش
جوانهزنی و رشد گیاهچه گندم شد ( .)23ترکیبات آللوشیمیایی گیاهان
قادرند مانند سایر تنش های محیحی با اثر بر محتوای درونی آبیزیک
اسید گیاهان هدف سبب کاهش رشد گیاهچه شوند ( .)24عااره آبی
آفتاباردان سبب کاهش شدید جوانگهزنگی و رشگد ریشگه رگه خگردل
وحشی شد زیرا غلظت درونی آبیزیک اسید گیاهچه خردل وحشی در
واکنش به ترکیبات دگرآسیب افزایش یافت (.)6

نتیجهگیری
بحور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بقایای جو در خاک اثگر
دگرآسیبی بر رشد ریزوم و گیاهچه پیچک دارد به نحوی که ماگرف
بقایای کاه و کلش جو در خاک باعث کاهش فلالیت آنزیمهگای رشگد
نظیر آلفا آمیالز شده و زییت توده و طول گیاهچه پیچک کاهش داد.
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غلظت هورمون
آبییزیک اسید
ABA
concentrati
on
)(Mmol g-1

مقدار بقایا
)Residual amount (g kg-1

شکل  -2روند تغییرات رگرسیونی غلظت آبسیزیک اسید در واکنش به مقادیر مختلف بقایای دو رقم جو
Figure 2- Regression trend of ABA under different amount of residual of barley genotypes

غلظت هورمون
جیبرلین
GA
concentrati
on
)(Mmol g-1

مقدار بقایا
)Residual amount (g kg-1

شکل  -3روند تغییرات رگرسیونی غلظت جیبرلین در واکنش به مقادیر مختلف بقایای دو رقم جو
Figure 3- Regression trend of GA under different amount of residual of barley genotypes

افگگزایش مقگگدار بقایگگا کگگاه و کلگگش جگگو فلالیگگت آنگگزیمهگگای
آنتیاکییدان نظیر پراکییداز ،کاتاالز و گالیتیتون ردکتگاز را تگا تیمگار
 20گرم در هر کیلوگرم خاک افزایش داد اما در مقادیر باالتر بقایا جگو
در خاک ،اثر بازدارندگی مواد آللوشیمیایی بر این ترکیبات باعگث شگد
که ریزوم قادر به مقابله بگا تگنش اکیگیداتیو نبگوده و رشگد آن درگار
اختالل گردید .کاهش فلالیت آنزیمهای آنتیاکییدان در واکگنش بگه

بقایای جو باعث ایجاد شرایط تنش اکییداتیو ،پراکییداسیون غشگای
سگگلولی و در نتیجگگه افگگزایش درصگگد اسگگیدهای رگگرب و غلظگگت
مالوندیآلدهید شد .از سوی دیار غلظت هورمون رشگد جیبگرلین در
واکنش به مارف بقایای جو کاهش یافته و مقدار هورمون آبیگیزیک
اسید به عنوان هورمون تگنش ،افگزایش یافگت .نتگایج ایگن پگژوهش
همچنین نشگان داد کگه بقایگای رقگم بگومی در مقاییگه بگا رقگم 10
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 بررسی اثر، به هر حال.کاهش خیارتهای این علفهرز استفاده نمود
بقایای جو بر گیاه زراعی کاشته شده در تناوب پس از آن نیز ضروری
.است

سراسری از اثر بازدارندگی بیشگتری در تمگامی صگفات مگورد محاللگه
ریزوم و گیاهچه برخوردار بوده و بگه نظگر مگیرسگد در مزارعگی کگه
علفهرز پیچک غالب است میتوان از ایگن بقایگای ایگن رقگم بگرای
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The Allelopathic Effect of Two Barley Cultivars (Hordeum vulgare) on Growth
and Physiological Attributes of Bindweed (Convolvulus arvensis) Rhizome
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Introduction: Barley is known to be an allelopathic plant and its allelopathic potential on weeds, and some
other crops has been proven. Increasing use of herbicides has an adverse environmental impact and increases the
weed resistance to herbicides. Eco-friendly methods for controlling weeds reduce the amount of herbicide use
and reduce the damage caused by it. Some plants have alternate properties (allelopathies) that can be used to
reduce or stop the growth of other plants, especially weeds. Allelopathy is an interference mechanism based on
any direct or indirect effect (primarily inhibitory) by one plant on another through the release of chemicals that
escape into the environment. Barley (Hordeum vulgare L. ssp. vulgare) is well known for its allelopathic
compounds. The decomposition of barley plant residues in the soil, release numerous allelochemical compounds
such as phenolic compounds, flavonoids, synoglycosides, alkaloids and polyamines. Till now 44 chemicals have
been identified as potential allelochemicals that contribute to its allelopathic activity in Hordeum vulgare. The
present work aimed to study the allelopathy potentials expressed by residues as straw among two barley
genotypes on rhizome growth and physiological attribute of bindweed (Convolvulus arvensis L.).
Materials and Methods: This experiment was conducted in 2013 at Islamic Azad University, Shoushtar
Branch. The experiment was factorial based on completely randomized design (CRD) with four replications.
Four different amounts (10, 20, 30 and 40 g per one kg soil) of two barley cultivars (local ecotype and Sarasary
10) residual were prepared. Rhizomes were harvested from a depth of 30 cm soil and cultivated in the pot. The
culture medium included plastic pots of 30 cm in diameter. The traits included seedling weight and length,
malondialdehyde concentration, fatty acid percent, α-amylase activity, catalase activity, peroxidase activity,
glutathione reductase activity, GA and ABA concentration of bindweed rhizome. The concentration of GA and
ABA hormones was investigated based on the Kamal method. Statistical analysis was made using the SPSS
Ver.13 statistical program. Significantly different means were separated at the 0.05 probability level (p = 0.05)
by the least significant difference (LSD) test. Pearson’s correlation analysis was also conducted among different
variables.
Results and Discussion: Results indicated the effect of genotype, residual amount and their interaction on
rhizome malondialdehyde concentration, fatty acid percent, α-amylase activity, catalase activity, peroxidase
activity, Glutathione reductase activity, GA and ABA concentration. Increasing the amount of residues for the
local genotype caused a significant decrease in seedling fresh weight. The lowest fresh weight of bindweed was
40 g residues of local genotypes, in which was 73.6% lower than the control without residues. Increasing the
amount of local and Sarasary 10 residues in the soil caused a significant reduction in the length of the bindweed
seedlings. The negative effect of local ecotype residual on α-amylase activity was more than modern genotype.
The mixing of 40 g residues of local ecotype and Sarasary10 genotype with soil decreased this enzyme by 38%
and 79.5%, respectively, compared to the control without residues. Increasing the amount of residuals, reduces
gibberellin hormone and increased rhizome the ABA content. The slope of the changes in gibberellin hormone
and the increase of ABA in the local ecotype was higher than the modern genotype. Antioxidant enzymes
increased in response to an increase in the amount of residues up to about 20 grams in the pot and then decreased
significantly. Reducing antioxidant enzymes at high levels of barley residues led to an increase in the amount of
fatty acids and Malondialdehyde, indicating the peroxidation of the cell membrane. In general, the residuals of
local genotype compared to cultivar Sarasary 10 had a more harmful effect on all studied traits of bindweed
rhizome and seedling. It seems that in areas where bindweed is dominant, it is possible to use local barley
residuals to reduce the damages.
Keywords: α-amylase, Allelochemicals, Antioxidant enzymes, Germination, Hormones
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بررسی تأثیر علفکشهای ایمازاتاپیر ،پندیمتالین و اکسیفلورفن در کنترل علفهایهرز سویا
در استان گلستان
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چکیده
به منظور کنترل علفهایهرز مزارع سویا ،آزمایشی در سال زراعی  1395در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان ،در قالب طرح بلوک کامل تصادفی
با  18تیمار و  3تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش عبارت بودند از 5 :تیمار (استفاده از علفکش تریفلورالین  2/5لیتر در هکتار ،متریبوزین  0/5کیلوگرم
در هکتار ،متریبوزین  0/5کیلوگرم در هکتار +تریفلورالین  2/5لیتر در هکتار ،ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار ،ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار) بصوورت اواک
مصرف 6 ،تیمار (استفاده از اکسیفلورفن  0/75لیتر در هکتار ،پندیمتالین  3لیتر در هکتار ،ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار ،ایمازاتاپیر  0/8لیتور در هکتوار،
متریبوزین  0/3کیلوگرم در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار ،پندیمتالین  2/5لیتر در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار) بعود از کشوو و قبول از
سبز شدن و  6تیمار (کاربرد علفکشهای اکسیفلورفن  0/5لیتر در هکتار ،بنتازون  1/5لیتر در هکتار ،ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار ،ایمازاتاپیر  0/8لیتر
در هکتار ،ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار +بنتازون  1لیتر ،ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار +کلتودیم  1لیتر در هکتار) بعد از سبز شدن در مرحلوه  4-6برگوی
علفهایهرز و یک تیمار شاهد بدون علفهرز (وجین دستی) .نتایج نشان داد کلیه تیمارها سبب کاهش درصد تراکم علفهایهرز نسبو به تیمار شاهد
گردیدند گرچه تیمار ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک بیشترین کاهش را در تراکم علفهورز نسوبو بوه شواهد سوبب گردیود
بطوریکه با تیمار وجین در یک گروه آماری قرار گرفو و تیمار پندیمتالین  2/5لیتر در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو و قبل
از سبز شدن محصول و تیمار متریبوزین  0/3کیلوگرم در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو و قبل از سوبز شودن محصوول در
رتبه های بعدی قرار گرفتند .بیشترین درصد افزایش عملکرد نسبو به شاهد بعد از تیمار وجین در تیمارهای ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار قبول از کشوو
مخلوط با ااک ،تیمار پندیمتالین  2/5لیتر در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول و تیمار ایمازاتاپیر
 0/8لیتر در هکتار بال فاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول مشاهده شد .بنابراین با توجه به نتایج این بررسی استفاده از علفکوش ایمازاتواپیر
 0/8لیتر در هکتار قبل از کشو یا بصورت پیشرویشی یکی از تیمارهای موفق در کنترل علفهایهرز مزارع سویا میباشد و ااتالط این علفکوش بوا
پندیمتالین جهو افزایش طیف علفکشی بالمانع اسو.
واژههای کلیدی :ایمیدازولینون ،دی نیتروآنیلین ،دی فنیل اتر ،گیاهسوزی ،گل ،مبارزه شیمیایی
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4321

 -1استادیار پوووهش ،بخوش تحقیقوات گیواهپزشوکی ،مرکوز تحقیقوات و آمووز
کشاورزی و منوابع طبیعوی اسوتان گلسوتان ،سوازمان تحقیقوات ،آمووز و تورویج
کشاورزی ،گرگان ،ایران
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کشاورزی ،ساری ،ایران

سووویا بووا نووام علمووی ) (Glycine max (L.) Merrیکووی از
محصوالت استراتویک جهانی و بخشی از غواای جمعیوو  43کشوور
جهان اسو .سطح زیرکشو و تولید سویا در سوال  2018در دنیوا بوه
 -3کارشناس ارشد علوم علفهایهرز ،بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات
و آموز کشاورزی و منابع طبیعی اسوتان گلسوتان ،سوازمان تحقیقوات ،آمووز و
ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران
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کشاورزی و منوابع طبیعوی اسوتان گلسوتان ،سوازمان تحقیقوات ،آمووز و تورویج
کشاورزی ،گرگان ،ایران
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ترتیب حدود  124921956هکتار و  348712311تن بوده اسوو (.)9
در سال  1392در ایران سطح زیرکشو سویا حدود  746هوزار هکتوار
بوووده اسووو .اسووتانهووای مازنوودران ،گلسووتان و گویالن مهوومتوورین
تولیدکنندگان لوبیا روغنی در ایران بشمار میروند .استان گلسوتان بوا
سطح زیرکشو ( 53.405هکتار و  90.000تن) مقام اول تولید سویا را
در کشور به اود ااتصاص داده اسو .گیاه سویا به دلیل سرعو رشود
و نمّو کنود در اوایول فصول رشود توانوایی رقوابتی انودکی در مقابول
علووفهووایهوورز دارد و همووین اموور سووبب موویشووود کووه از تووداال
علفهایهرز آسیب فراوانی ببیند .از آنجایی که حضور طوالنی مودت
علفهای هرز در سویا میتواند باعث کاهش کیفیو آن گردد ،بنابراین
کنترل زودهنگام علفهای هرز برای رسیدن به عملکورد قابول قبوول
اقتصادی ،امری بسیار ضروری اسو ( .)8گزارشی نشان میدهود کوه
علفهایهرز بهتنهایی سبب  37درصد کاهش عملکرد سویا میشوند
در حالیکه بیماریهای قارچی و آفوات کشواورزی رویهوم سوبب 22
درصد کاهش عملکرد میشوند ( .)17اسارت ناشی از علفهوایهورز
در محصول سویا بسیار جدی اسو به طوری که در تحقیقات به عمل
آمده میانگین افو عملکرد سویا در ازای تراکم یک بوته علفهورز در
مترمربع از صفر تا  30درصد گزار شدهاسو (()23اقتباس از ابطوالی
و همکاران  )1388و در بیشوترین سوطوح توراکم ممکون اسوو ایون
اسارت اقتصادی به  80درصد نیز برسود ( .)2اموروزه کشواورزان بوه
علو کمبود کارگر ،هزینههای باالی نیروی انسانی بیشوتر تمایول بوه
استفاده از رو های شیمیایی در کنترل علفهای هورز دارنود (پیور و
همکاران . )2013 ،در مزارع سویا امکان کاربرد علفکشها به صورت
پیشکاشو ،پیشرویشی و پسرویشی وجود دارد .بهعنوان مثال نتایج
مطالعات ساورینواد و همکاران ( )21نشان داد که مصرف علفکوش
اکسیفلورفن به میزان  0/48کیلوگرم در هکتار بهصورت پیشرویشی
1
موجب کاهش معنیدار تعداد و وزناشک علفهرز فرفیون اوابیوده
گردید .همچنین در بررسیهای عباسی و محمدعلیزاده ( )4نیز گرچوه
کمترین وزناشک درتیمار  1/25لیتر در هکتار اکسویفلوورفن پوس
رویشی (در مرحله  )V2بدسو آمد باالترین میزان عملکرد دانه سوویا
از مصرف  0/75لیتر در هکتار علفکش اکسیفلوورفن در مرحلوه V2
سویا بدسو آمد .این علفکش قادر به کنترل طیف وسیعی از علوف-
هایهرز از جمله سلمک ،2ارفوه ،3پنیورک ،4داتووره ،5توا اوروس،6
سوروف ،7دیجیتاریا ،8چسبک9و قیاق 10میباشد ( .)27در یک بررسی
1- Euphorbia maculata
2- Chenopodium album
3- Portulaca oleracea
4- Malva sp.
5- Datura stramonium
6- Amaranthus retroflexus
7- Echinochloa sp.

مشخص شده که آالکلر بهصورت پیشرویشی توانسته عملکرد سوویا
را نسبو به تیمار دارای علفهرز از  2069به  2691کیلوگرم در هکتار
افزایش دهد .مارشال ( )14نشان داد که آالکلور مویتوانود بوهصوورت
پیشرویشی یا پیشکاشو طیف وسیعی از علفهایهرز باریوکبور
یکساله و پهنبر دانهریز را در سویا کنترل نماید.
عباسی و همکاران ( )3در بررسی امکان کنترل تا اروسوحشوی
در سویا توسط دزهای کامل و اوردشوده و کواهشیافتوه علوفکوش
اکسیفلورفن نشان دادند که دز  1لیتر در هکتار در مرحله  4-6برگوی
علفهرز بیشترین درصد کنترل ( 90درصد) ایون علوفهورز را سوبب
گردید ولی باعث  % 50کواهش عملکورد و بیوومس شود .در بررسوی
ایشان موثرترین تیمار کاربرد اردشده اکسیفلورفن به میزان  0/3لیتر
در هکتار در دو مرتبه به فاصله زمانی  2هفته بود .این تیمار علیرغوم
کاهش  80درصدی وزن اشک تا اروس عملکرد سویا را  20درصد
کاهش داد.
نتایج مطالعات سالمی و همکاران ( )20نشان داد کوه تیموار %75
مقدار توصیه شده ایمازاتاپیر بیشترین کواهش فراوانوی و وزناشوک
علفهایهرز و باالترین درصود افوزایش عملکورد سوویا را بوهدنبوال
داشو .آنها نشان دادند که مصرف ایمازاتواپیر از طریوق افوزایش وزن
هزاردانه موجب بهبود نسبی عملکرد سویا شدهاسو .همچنین در ایون
مطالعه کاربرد اتالفلوورالین و متریبووزین بوه هموراه وجوین افوزایش
عملکردی حدود  %86/59را بهدنبال داشو .تریفلوورالین ،بوار بیشوتر
علفهایهرز را بههنگام جوانهزنی کنترل میکند .ایون حالوو شوامل
تقریبا بار همه علفهایهرز کشیدهبر و نیز تعوداد زیوادی از علوف
هایهرز پهنبر مانند تا اروس ،ارفه و غیره میشوود ولوی ایون
علفکش قادر به کنترل علفهای هورز اوانواده سوالناسوه از جملوه
تا ریزی ،11تاتوره و عروسکپشوپرده 12نمیباشود ( .)15متریبووزین
نیز یک علفکش دومنظوره اسو ولی میل پهنبر کشوی آن بیشوتر
اسو .بهعالوه یک علفکش مناسب برای کنتورل کلوزای اوودرو در
سویا میباشد .در مطالعه عباسی و همکواران ( ،)5تیمارهوای مووثر از
لحاظ کنترل مطلوب علوفهوای هورز و عملکورد بواال ،تریفلوورالین+
بنتازون و تریفلورالین +کولتیواسیون +دز کاهشیافته بنتازون بودنود.
نتایج مطالعات گریچار ( )12نشوان داد کوه مصورف علوفکوشهوای
ایمازاتاپیر و ایمازاپیک میتواند علفهرز تا اروس و اربزهوحشوی را
حداقل به میزان  70درصد در بادامزمینوی کنتورل نمایود .تامپسوون و
همکاران ( )26گزار نمودند کوه مصورف ایمازاپیوک بوا دز  0/07و
 0/14کیلوگرم در هکتار بهصورت پویشرویشوی ،پوسرویشوی ،پوس
8- Digitaria sp.
9- Setaria sp.
10- Sorghum halepense
11- Solanum nigrum
12- Physalis sp.

بررسی تأثیر علفكشهاي ایمازاتاپیر ،پنديمتالین و اكسیفلورفن در كنترل علفهايهرز سویا در استان گلستان

رویشی زودهنگام و یا در اواار جوانهزنوی اربوزهوحشوی ،1منجور بوه
کنترل بیش از  90درصد این ایمازاپیک علوفهورز در محصوول ررت
مقاوم به ایمیدازولینونها گردیود .تینگول و چنودلر ( )24نیوز گوزار
کردند که اربزهوحشی در سیستمهای کم ،متوسط و پرنهاده مصورف
علفکش و در تنواوب ررت -پنبوه -ررت حوداقل  93درصود کنتورل
گردید .همچنوین گریچوار ( )11نشوان داد کوه در سوویای مقواوم بوه
گلیفوسیو هنگامیکه پندیمتالین به تنهایی و بهصورت پیشرویشوی
مصرف گردید تقریباً منجر به کنترل  70درصد علفهرز اربزهوحشوی
گردید اما هنگام مصرف پنودیمتوالین بوه هموراه ایمازاتواپیر ،فلوومی
اکسازین و یا کلرانسوالم ،بهصورت پیشرویشوی ،تقریبواً  99درصود
کنترل این گیاه صورت گرفو .همچنین زمانیکه علفکش گالیفوزیو
بهتنهایی و بهصوورت پوسرویشوی در اوااور فصول مصورف گردیود،
توانسو به صورت  100درصد اربزهوحشی را کنترل نمایود .یوونس-
آبادی ( 29و  )30طی بررسیهایی نشان داد کومتورین توراکم علوف-
هایهرز پهنبر و باریک بر در سوویا درتیموار پنودیمتوالین 0/5
کیلوگرم در هکتار +ایمازاتاپیر  0/075کیلوگرم در هکتار مشاهده شود
ولی تراکم جگونهوا در تیموار متریبووزین  0/3کیلووگرم در هکتوار+
ایمازاتاپیر  0/075کیلوگرم در هکتار اندکی کمتر از تیموارهوای دیگور
بود .باغستانی و همکاران ( )7در بررسی طیف علفکشوی علوفکوش
های ثبو شده جهوو موزارع ررت نشوان دادنود کوه پنوودیمتووالین
می تواند علفهایهرز ارفه ،کنجدشیطانی ،2تا اروس اوابیده ،تا -
اروس ریشهقرمز و پیچکصحرایی 3بسویار عوالی و علوفهوایهورز
عروسکپشوپرده و سوروف را ایلی اوب کنتورل نمایود .ولوی ایون
علفکش تأثیری روی علفهایهرز باریکبر قیاق و مرغ 4نداشو.
ااکزاد و همکاران ( )13گزار کردند که ترکیوب اتوالفلوورالین بوه
میزان  3لیتر در هکتار بهصورت پیشکاشو به همراه سنکور به میزان
700گرم در هکتار چه بهصورت پیشکاشوو و چوه پویشرویشوی در
کنترل علفهرز اربزهوحشی در شرایط مازندران موفق عمول کردنود.
نتایج تحقیقی نشان داد که کاربرد علفکش اتالفلورالین و متریبوزین
در سویا ،علفهایهرز تا اروس ،سلمک و دمروبواهی 5را  88توا 99
درصد کنترل کردند .گریچوارد و همکواران ( )11گوزار کردنود کوه
کاربرد پندیمتالین بهصورت پیشرویشی حداکثر توا  %70یوا کلووران
سوالم با کاربرد پیشرویشی تقریبا بوهطوور کامول اربوزه وحشوی را
کنتوورل کردنوود .رزاقزاده ( )19درکنتوورل شوویمیایی کنجوودوحشووی
( )Cleome viscosa L.در مزارع سویای شهرستان کاللوه (از توابوع
1- Cucumis melo var. agrestis
2- Cleome viscosa
3- Convolvulus arvensis
4- Cynodon dactylon
5- Setaria sp.

105

استان گلستان) نشان داد که  15و  75روز پوس از سوبز شودن سوویا
تیمار ااتالط ترفالن و متریبوزین بیش از مصرف هر یک از آنها بوه
تنهووایی وزناشووک کنجوودوحشووی را کوواهش داده اسووو .همچنووین
بررسیهای ایشان نشان داد که تیمار پرسوئیو بهصورت پیشرویشی
یا پسرویشی عملکرد سویا را تا  25درصد افزایش داد .ولوی مصورف
این علفکش همرا با ترفالن یا متریبوزین بوه انودازه مصورف آن بوه
تنهایی موجب افزایش عملکرد سویا نشود .ناسووتی و همکواران ()16
نشان دادند که علفکش ایمازاتاپیر در کنترل علفهایهرز پهنبور
موفق عمل میکند ولی در کنترل علفهایهورز اویارسوالم 6و علوف
هایهرز چندساله کارآیی الزم را ندارد .برطبق بررسیهای ارمشی ()6
تیمار متریبوزین پیشرویشی ( 700گورم در هکتوار) +بنتوازون پوس-
رویشی ( 2/5لیتر درهکتار) و تیمار پرسوئیو  1لیتر در هکتوار پویش-
رویشی +بنتازون پوسرویشوی ( 2/5لیتور در هکتوار)  30روز پوس از
آارین سمپاشی بهترتیب بهترین تیمار در کنترل اربزهوحشی بودنود.
صادقلو ( )22در بررسی تاثیر رو های مدیریتی مختلوف بور کنتورل
علفهرز نیلوفرپیچ 7در مزارع سویای شرق استان گلسوتان نشوان داد
که تیمار پرسوئیو پیشرویشوی ( 2لیتور در هکتوار) +بنتوازون پوس-
رویشی ( 2/5لیتر درهکتار) و تیمار پرسوئیو پیشرویشوی ( 2لیتور در
هکتار) +کولتیواتر بهترتیب بهترین تیمار در کنترل علفهرز نیلوفر پیچ
بودند .نتایج بررسیهای ااکزاد و همکاران ( )13در مازندران نشان داد
که اتالفلورالین (سوناالن) بهتنهایی قادر به کنتورل علوفهوایهوورز
باریکبر میباشد ولی ترکیب سوناالن با سنکور (متریبووزین) چووه
بهصورت پیشکاشو و چه بهصورت پیشرویشی قووادر بووه کنتوورل
9
علفهایهرز پهنبر از جمله اربزهوحوشی ،گاوپنبوه ،8شوویرتیغی
و تا ریزی میباشود .فور پوور در بررسوی مشوابهی ( )10نووشان داد
کاربرد علفکشهای اتالفلورالین و متریبووزین بوهتنهوایی قوادر بووه
کنترل طیف وسیعی از علفهایهرز باریکبور مویباشوند و تعوداد
محدودی از پهنبرگان را کنترل میکنند ،اما ترکیب ایون علفکشها
با یکدیگر موجوب کنترل طیوف وسویعی از علفهایهورز پهونبور
همچوون گاوپنبوه ،توا اوروس ،توا ریوزی و سلمک نیز مویشووند.
هدف پووهش حاضر مقایسه دزهای مختلف علوفکوش ایمازاتواپیر و
زمانهای مختلف کاربرد آن و همچنین بررسی تاثیر علوفکوشهوای
پندیمتالین و اکسیفلورفن در کنترل علفهوایهورز موزارع سوویا در
استان گلستان میباشد.

6- Cyperus rotundus
7- Ipomoea spp.
8- Abutilon theophrasti
9- Sonchus sp.
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مواد و روشها
این تحقیق در سال  1395در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان،
واقع در  5کیلومتری شمال گرگان با عرض جغرافیایی  36درجه و 54
دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  54درجه و  25دقیقه شرقی ،با ارتفواع

 5متر از سطح دریا در قطعه زمینی که سابقه آلودگی کوافی بوه علوف
هایهرز منطقوه را داشوو بوه اجورا در آمود .مشخصوات فیزیکوی و
شیمیایی ااک محل انجام آزمایش در جدول  1ارائه شدهاسو.

جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاك در عمقهای مختلف
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil in different depths

عمق (سانتیمتر)
60-90

)Depth (cm
15-30 30-60

ویوگیهای ااک ((Soil characteristic

0-15

7.3

7.3

7.3

7.2

اسیدیته )(pH

1.41

1.42

1.27

1.35

درصد کاتیونهای قابل تبادل (دسیزیمنس بر متر) )CEC (dS m-1

0.4

0.6

1.1

1.5

درصد کربن آلی) )(Organic carbon (%

0.03

0.06

0.11

0.15

درصد نیتروژن کل ()(%)Total nitrogen
فسفر قابل دسترس (قسمو در میلیون) ()) Available Phosphorus (ppm
پتاسیم قابل دسترس (قسمو در میلیون) ()) Available potassium (ppm
وزن مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب) ()) Bulk density (g cm−3
بافو ااک ()Soil texture
درصد رس ()Clay %
درصد سیلو ()Silt %
درصد ماسه ()Sand %
محتوای آب ااک ()Water content
نقطه اشباع (درصد حجمی) ())Saturation point (%) (θm
ظرفیو زراعی (درصد حجمی) ()) Field capacity (%)(θm
نقطه پومردگی دایم (درصد حجمی) ()) Wilting point (%)(θm

1.01

2

4.8

8.6

70

108

220

333

1.4

1.4

1.41

1.44

33

34

30

28

52

52

52

54

15

14

18

18

60

51.9

52.2

49.9

7.27

6.27

27

27.7

9.8

9.8

12.3

13.1

آزمایش بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با  18تیمار در 3
تکرار انجام شد .تیمارهای مووردنظرعبوارت بودنود از .1 :تریفلوورالین
(ترفالن  2/5 )48% ECلیتر در هکتارقبل از کشو مخلوط با ااک،1
متریبوزین (سنکور 0/5 )WP%70کیلوگرم در هکتوار قبول از کشوو
مخلوط با ااک ،متریبوزین  0/5کیلوگرم در هکتوار +تریفلوورالین 2/5
لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ،ایمازاتاپیر (پرسوئیو %10
 0/6 )SLلیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ،ایمازاتواپیر 0/8
لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ،اکسیفلورفن (گول % 24
 0/75 )ECلیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبول از سوبز شودن
محصول ،2پندیمتالین (استامپ  3 )EC %33لیتر در هکتار بالفاصوله
بعد از کشو و قبل از سوبز شودن محصوول ،ایمازاتواپیر  0/6لیتور در
هکتار بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول ،ایمازاتواپیر
 0/8لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول،
متریبوزین  0/3کیلوو گورم در هکتوار +ایمازاتواپیر 0/6لیتور در هکتوار
)1- Pre-plant(PP
)2- Pre-emergence(PE

بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول ،پندیمتوالین 2/5
لیتر در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصوله بعود از کشوو
وقبل از سبز شدن محصول ،اکسیفلورفن  0/5لیتور در هکتوار بعود از
سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ،3بنتازون (بوازاگران %48
 1/5 )SLلیتر در هکتار بعد از سوبز محصوول در مرحلوه  4-6برگوی
علفهرز ،ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در مرحلوه
4-6برگی علفهرز ،ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار بعد از سبز محصوول
در مرحله 4-6برگی علفهرز ،ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار +بنتوازون
 1لیتر هکتار بعد از سوبز محصوول در مرحلوه 4-6برگوی علوفهورز،
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار +کلتودیم (سلکو سوپر  1 )EC% 12لیتر
در هکتار بعد از سبز محصول در مرحله  4-6برگی علفهورز و شواهد
بدون علفهرز (وجین دستی) .در بهوار پوس از انجوام عملیوات تهیوه
بستر ،نقشه کشو اجرا و تیمارهای قبل از کشو اعموال شود .جهوو
تیمارهای علفکش پیشازکاشو ،پس از نرم کوردن و صواف کوردن
ااک ،یک روز قبل از کاشو محصول زراعی ،علفکش بههمراه آبوی
)3- Post-emergence (PO
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معادل 300لیتر در هکتار توسط سمپا پشتی با نازل بادبزنی و فشار
 250کیلوپاسکال بهصورت یکنوااوو در سوطح مزرعوه پخوش و بوه
وسیله دیسک به عمق  10تا  12سانتیمتر با ااک مخلوط شد .ابعواد
هر کرت  2×10متر بود .در این بررسی از سویا رقم کتول استفاده شد.
مقدار بار مصرفی  60کیلوگرم در هکتار بوود و فاصولهردیوف نیوز 50
سانتی متردر نظر گرفته شد .در مواقع لوزوم آبیواری بصوورت غرقوابی
انجام شد .سایر عملیات کاشو ،داشو و برداشو طبق عورف منطقوه
صورت گرفو .هر کرت آزمایشی از نظر طولی به دو قسومو تقسویم
شد .قسمو باالیی هرکرت سمپاشی نشده و بهعنوان شاهد آن کورت
در نظر گرفته شود .و در قسومو پوایین آن تیموارهوا اعموال شود .در
تیمارهای شاهد یا کنترل کامل علفهرز ،از ابتدای جوانهزنی بهفاصله
هر  10روزیکبار علفهایهرز آنها با دسوو وجوین شوده و در طوول
دوره رشد گیاه زراعی عاری از هر گونه علفهرز نگهداشته شد و تیمار
بدون کنترل علفهرز نیز تحو هیچ شرایطی مورد وجوین یوا کنتورل
شیمیائی قرار نگرفو .جهوو بررسوی اثور تیمارهوا در هرکورت یوک
کوادرات ثابو  0/5×0/5متور نصوب گردیود (بوهطووریکوه نمایوانگر
علفهای هرز آن کرت باشد) سپس بهمنظور بررسی تاثیر تیموارهوای
کاربردی بر روی وزن اشک علفهایهرز ،قبل از برداشو محصوول
در مرحله دانه بندی سویا تمامی گونههای علفهایهرز این کووادرات
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های ثابو به تفکیک شناسایی ،شمار و در نهایوو کوف برشوده و
پس از قرار دادن در آون  75درجه به مدت  72ساعو وزناشک آنها
اندازهگیری شد .به هنگام برداشو  5بوته در هر کرت بطوور تصوادفی
انتخاب و اجزائ عملکرد اندازهگیری شد .برای عملکورد نیوز دو کوادر
 0/5مترمربعی در هر کرت برداشو وعملکرد دانه و بیومس آن تعیین
گردید .ارزیابی کیفی سویا که شامل گیاهسوزی و نکروز در بر اسو
در دو نوبو  20و  30روز پس از کشو در تیمارهای قبول از کشوو و
قبل از سبز شدن و  20و  30روز پس از سمپاشی در تیمارهای پس از
سبز شدن با رو استاندارد ( EWRCجودول  )2انجوام شود پوس از
اتمام یادداشوبرداریها ،تجزیه واریانس دادهها بوا کموک نورمافوزار
SASو مقایسه میانگینهوا بوا اسوتفاده از آزموون  LSDدر سوطح 5
درصد انجام شد .از آنجایی که داده های حاصل از مزرعه نرمال نبوود،
از تبدیل لگاریتمی برای نرمال کردن دادههای مربوط بوه علوفهوای
هرز و از تبدیل جاری بورای دادههوای مربووط بوه عملکورد و اجوزا
عملکرد استفاده شد .الزم بوه یواد آوری اسوو کوه کلیوه درصودهای
کنترل علف هرز و درصد افزایش محصول که در جوداول ریول نشوان
داده شده اسو ،درصد کاهش یا افزایش نسبو به شاهد تیموار نشوده
هر کرت میباشد.

جدول  -2جدول  EWRCجهت ارزیابی گیاهسوزی سویا و علفهرز
Table 2- EWRC scale to phytotoxicity evaluation of soybean and weed

واکنش علفهرز

واکنش سویا
Soybean phytotoxicity

توضیح
Description

بدون اسارت یا کاهش عملکرد گیاه زراعی
No effect

Weed control

 %خسارت به سویا
Soybean
phytotoxicity
0

اسارت ویا رنگ پریدگی بسیار کم ویا عالئم افیف مشابه
Very slight effect, some stunting and
yellowing just visible

1-2.5

اسارت کمی شدیدتر ولی ناپایدار بر گیاه
Slight effect, stunting and yellowing effect
reversible

2.5-7

Substantial chlorosis and or stunting most
effect probably reversible

7-12.5

اسارت متوسط وپایدارتر بر گیاه زراعی
اسارت متوسط وپایدار بر گیاه زراعی
Strong chlorosis/stunting, thinging of stand

اسارت سنگین بر گیاه زراعی
Increasing severity of damage

اسارت بسیار سنگین بر گیاه زراعی
Increasing severity of damage

اسارت در حد نابودی کامل گیاه زراعی
Increasing severity of damage

نابودی کامل گیاه زراعی
Total use of plants and yield

نمره

12.5-20
20-30
30-50
50-99
100

توضیح

 %مهار علفهرز

Description

Weed control%

نابودی کامل
Complete kill

100

ارزیابی
Score
1

مهاربسیار اوب

96.5-99

2

مهاراوب

93-96.5

3

87.5-93

4

80-87.5

5

مهارنامطلوب

70-80

6

مهارضعیف

50-70

7

مهاربسیار ضعیف

1-50

8

کامال بدون تاثیرNone

0

9

Excellent

Very good

مهارمطلوب
Good- acceptable
مهارکمی مطلوب Moderate but not
generally acceptable
Fair
Poor
Very poor
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نتایج و بحث
علفهای هرز پیچک صحرایی ،1آفتاب پرسو ،2اربزه وحشوی،3
ارفه ،4سوروف (وازمیول) ،5توا اوروس ریشوه قرموز ،6توا اوروس
اوابیده ،7فرفیون اوابیده ،8گاوپنبه ،9عروسک پشو پرده ،10نیلوفر،11
گو بره ،12تا ریزی ،13اویارسالم 14و شیرتیغی 15از علفهوای هورز
غالب در مزرعه تحقیقاتی بودند .نتایج تجزیه واریانس دادهها (جودول
 )3نشان داد که بین تیمارهای مختلف از نظر توراکم کول علوفهورز،
وزن تر علفهرز و وزن اشک علوفهورز در متور مربوع و همچنوین
درصد کاهش تراکم کل علفهرز ،وزن تور علوفهورز و وزن اشوک
علفهرز در متر مربع نسبو به تیمار شاهد در سطح  5درصد ااوتالف
معنی داری وجود دارد .همانگونوه نتوایج جودول مقایسوه میوانگینهوا
(جدول  )4نشان میدهد کمترین تعداد بوته علوف هورز بعود از تیموار
وجین ،در تیمار متریبوزین 0/3کیلو گرم در هکتار +ایمازاتاپیر 0/6لیتور
در هکتار بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصوول ( )PEو
بهدنبال آن در تیمار ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط
با ااک ( )PPمشاهده شد .بیشترین تعداد بوته علف هرز نیز در تیمار
بنتازون  1/5لیتر درهکتار بعد از سبز محصوول در مرحلوه  4-6برگوی
علفهرز ( )POمشاهده شد .مقایسه هر تیمار با شاهد اود (جودول
 )4نشان داد که کلیه تیمارها سبب کاهش درصد تراکم علفهایهورز
نسبو به تیموار شواهد گردیدنود گرچوه از بوین ایون تیمارهوا ،تیموار
ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار قبول از کشوو مخلووط بوا اواک ()PP
بیشترین کاهش را در تراکم علفهرز نسبو بوه شواهد سوبب گردیود
بطوریکه با تیمار وجوین در یوک گوروه آمواری قورار گرفوو و تیموار
پندیمتالین  2/5لیتر در هکتار +ایمازاتاپیر 0/6لیتر در هکتار بالفاصله
بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول ( )PEو تیمار متریبوزین0/3
کیلو گرم در هکتار +ایمازاتواپیر 0/6لیتور در هکتوار بالفاصوله بعود از
کشو و قبل از سبز شدن محصوول ( )PEدر رتبوههوای بعودی قورار
1- Convolvulus arvensis
2- Heliotropium sp.
3- Cucumis melo Var. agrestis
4- Portulaca oleraceae
5- Echinochloa colonum
6- Amaranthus retroflexus
7- Amaranthus blitoides
8- Euphorbia maculata
9- Abutilon theophrasti
10- Physalis sp.
11- Ipomoea sp.
12- Chrozophora sp.
13- Solanum nigrum
14- Cyperus rotundus
15- Sonchus sp.

گرفتنوود .یووونسآبووادی و همکوواران (29و  )30نیووز برتووری تیمووار
پوویشرویشووی ااووتالط پنوودیمتووالین بووا پرسوووئیو را در کنتوورل
علفهای هرز مزارع سویا در هندوستان نشان دادنود .ارمشوی ( )6نیوز
نشان داد که تیمارهای علف کش سنکور با دز  700گرم در هکتار بوه
همراه بنتازون بوا دز  2/5لیتور در هکتوار بصوورت پوس رویشوی ویوا
ایمازاتاپیر با دز  1لیتر در هکتار بصورت پس رویشی میتواند در مهوار
اربزه وحشی موفق عمل کند .بیشوترین وزن ترعلوف هورز در تیموار
متریبوزین  0/5کیلو گرم در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
و تیمار ایمازاتاپیر 0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعود از کشوو و قبول از
سبز شدن محصول ( )PEمشاهده شد و کمترین وزن تر علف هرز بعد
از تیمار وجین در تیمار ایمازاتاپیر  800سیسی در هکتار قبل از کشو
مخلوط با ااک ( )PPمشاهده شد (جدول  .)4ولی مقایسه هر تیمار با
شوواهد اووود نشووان داد کووه بیشووترین درصوود کوواهش در وزن توور
علفهای هرز نسبو به شاهد نیوز بعود از تیموار وجوین در تیمارهوای
متریبوزین 0/3کیلوو گورم در هکتوار +ایمازاتواپیر 0/6لیتور در هکتوار
بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول ( )PEو ایمازاتواپیر
 0/8لیتوور در هکتووار قبوول از کشووو مخلوووط بووا اوواک ( )PPو تیمووار
پنوودیمتووالین  2/5لیتوور در هکتووار +ایمازاتوواپیر  0/6لیتوور در هکتووار
بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شودن محصوول ( )PEمشواهده
شد .کارآیی موثر تیمار پندی متالین بعد از کشو و قبل از سوبز شودن
محصول توام با کاربرد علف کش پرسوئیو پس از سبز شدن محصول
در کنترل علفهایهرز مزارع سویا قبال توسط تیلور و همکواران ()25
گزار شده اسو .تیمارهوای ایمازاتواپیر  0/6لیتور در هکتوار قبول از
کشو مخلوط با اواک ( )PPو تیموار ایمازاتواپیر  0/6لیتور در هکتوار
بالفاصله بعد از کشو و قبل از سوبز شودن محصوول ( )PEکمتورین
درصد کاهش وزن تر علف هورز نسوبو بوه شواهد را ایجواد کردنود.
بیشترین وزن اشک علف هرز در تیمارهای متریبوزین  0/5کیلو گرم
در هکتار قبل از کشو مخلوط با اواک ( ،)PPتیموار ایمازاتواپیر 800
سوویسووی در هکتووار قبوول از کشووو مخلوووط بووا اوواک ( ،)PPتیمووار
ایمازاتاپیر 0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن
محصول ( )PEو تیمار اکسیفلورفن  0/5لیتور در هکتوار بعود از سوبز
محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ( )POمشاهده شود و کمتورین
وزن اشک علف هورز بعود از تیموار وجوین در تیموار متریبووزین0/3
کیلوگرم در هکتار +ایمازاتواپیر  0/6لیتور در هکتوار بالفاصوله بعود از
کشو وقبل از سبز شودن محصوول ( )PEمشواهده شود (جودول .)4
مقایسه هر تیمار بوا تیموار شواهد اوود (جودول  )4نشوان داد کوه
بیشترین درصد کاهش در وزن اشک علفهایهرز نسبو بوه شواهد
نیز بعد از تیمار وجین در تیمارهای متریبوزین 0/3کیلو گرم در هکتار+
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن
محصول ( )PEو تیمار پندیمتالین  2/5لیتر در هکتار +ایمازاتاپیر 0/6
لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشوو و قبول از سوبز شودن محصوول
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( )PEو ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار قبل از کشو مخلووط بوا اواک
( )PPمشاهده شد (جدول  .)4تیمارهای ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتوار
قبل از کشو مخلوط با اواک ( )PPو تیموار ایمازاتواپیر  0/6لیتور در
هکتار بعد از سبز شودن محصوول در مرحلوه  4-6برگوی علوفهورز
کمترین درصد کاهش وزن اشک علفهرز نسبو به شواهد را ایجواد
کردند .همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول )5نشوان داد کوه
ارتفاع بوته ،تعداد شااه ،تعداد گره ،تعداد غالف در هر بوته ،تعداد دانه
در غالف و وزن هزار دانه تحو تاثیر تیمارهای مورد بررسی واقع نشد
ولی تعداد بوته سویا در مترمربع ،وزن اشک سویا و عملکرد دانه سویا
بطور معنی داری تحو تاثیر تیمارهای مورد بررسی واقع شد .براساس
جدول مقایسه میانگینهوا (جودول )6بیشوترین تعوداد بوتوه سوویا در
تیمارهای ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک و
تیمار وجین وکمترین تعداد بوته در تیمار اکسیفلوورفن  0/75لیتور در
هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول مشاهده شد.
بیشترین بیومس سویا در تیمار وجین و به دنبال آن در تیموار اکسوی
فلورفن  0/5لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در مرحلوه  4-6برگوی
علفهرز مشاهده شد و کمترین بیومس در تیمار تریفلورالین  2/5لیتور
در هکتارقبل از کشو مخلوط با ااک بعود از آن در تیموار ایمازاتواپیر
 0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصوول
مشاهده شد .بیشترین عملکرد دانه در تیمارهای ایمازاتاپیر  0/8لیتر در
هکتووار بعوود از سووبز محصووول در مرحلووه  4-6برگووی علووفهوورز و
ایمازاتاپیر 0/6لیتر در هکتار +بنتازون 1لیتر هکتار بعد از سبز محصول
در مرحله  4-6برگی علفهرز مشاهده شد وکمترین عملکرد دانوه بوه
ترتیب در تیمارهای متریبوزین  0/5کیلوگرم در هکتار قبول از کشوو
مخلوط با ااک ،تریفلورالین  2/5لیتر در هکتارقبل از کشو مخلوط با
ااک و بنتازون  1/5لیتر درهکتار بعد از سبز محصول در مرحلوه 4-6
برگی علفهرز مشواهده شود .عودم موفقیوو متریبووزین در افوزایش
عملکرد می تواند به عدم ماندگاری طوالنی مدت آن در ااک و سوبز
مجدد علف های هرز در طول فصل رشد نسبو داده شود ( )6مقایسوه
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هر تیمار با شاهد اود نیز نشان داد کوه بیشوترین درصود افوزایش
عملکرد نسبو به شاهد نیز بعد از تیمار وجین در تیمارهای ایمازاتواپیر
 0/8لیتوور در هکتووار قبوول از کشووو مخلوووط بووا اوواک ( ،)%92تیمووار
پنوودیمتووالین  2/5لیتوور در هکتووار  +ایمازاتوواپیر 0/6لیتوور در هکتووار
بالفاصله بعد از کشو و قبل از سوبز شودن محصوول ( )%79و تیموار
ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار بالفاصوله بعود از کشوو و قبول از سوبز
شدن محصول ( )%76مشاهده شد .طبوق نتوایج گریچوار و همکواران
( )11این علو می تواند به ماندگاری طوالنی مودت علوفکوشهوای
گروه ایمیدازولینون در ااک مرتبط باشد .تیمارهای اکسیفلورفن 0/5
لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در مرحله  4-6برگی علفهرز ()%0
و تیمار ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بعود از سوبز شودن محصوول در
مرحله  4-6برگی علفهرز ( )% 1/5کمترین درصد افوزایش عملکورد
نسبو به شاهد را ایجاد کردند.
گیاهسوزی سویا

یکی از موارد مهم که در این آزمایش مورد بررسوی قورار گرفوو
میزان گیاهسوزی سویا در اثر مصرف علفکشهای مختلوف بوود .در
بررسی فوق گیاهسوزی  20و  30روز پوس از سمپاشوی ثبوو گردیود.
نتایج نشان داد کوه تیمارهوای مختلوف علوفکوش اواک مصورف و
پیشرویشی به استثنای تیمار اکسیفلورفن  0/75لیتور در هکتوار کوه
اندکی ارتفاع بوته سویا را کاهش داد بقیه تیمارها فاقود هرگونوه گیواه
سوزی بر روی سویا بودند .اما تیمارهای پس رویشی اندکی باعث گیاه
سوزی سویا گردیدند که بیشترین گیاهسوزی به ترتیب مربوط به تیمار
اکسی فلورفن 0/5لیتر در هکتار ( ،)%20بازاگران +پرسووئیو (،)% 15
کلتودیم  +پرسوئیو ( ،)% 10تیمار بوازاگران ( 5توا  10درصود) ،بوود.
تیمارهای پرسوئیو  0/8لیتر در هکتار نیز سبب زردی افیفی بر روی
بوتههای سویا گردید که در مراحل بعدی رفوع گردیود .الزم بوه رکور
اسو که گیاهسوزی تمامی تیمارها در مراحل بعدی رشد رفع گردید.

جدول  -3تجزیه واریانس میانگین مربعات تراکم ،وزن تر و وزن خشک علفهای هرز و درصد کاهش آنها نسبت به شاهد تحت تاثیر تیمارهای
مورد بررسی
Table 3- ANOVA of mean square of weed density, fresh weight and dry weight and their decrease percentage than control
treatment under examined treatments
درصد کاهش تعداد تعداد علف هرز
وزن تر علف
درصد کاهش وزن
وزن خشک علف
درصد کاهش وزن
منابع
درجه آزادی
در  0/25متر
علف هرز نسبت به
هرز در 0/25
تر علف هرز نسبت
هرز در 0/25
خشک علف هرز
تغییرات
مربع
شاهد
متر مربع
به شاهد
متر مربع
نسبت به شاهد
Decrease% of dry
weight than control

Weed dry weight in
0.25 m2

Decrease% of fresh
weight than control

Weed fresh
weight in 0.25 m2

Decrease% of Weed
density than control

Weed density in
0.25 m2

Degree of
freedom

Source of
variation

0.09ns

**0.37

0.23ns

**0.46

**0.65

0.024ns

2

*0.20

***0.28

*0.17

**0.21

*0.19

**0.099

17

0.10

0.070

0.08

0.060

0.10

0.040

34

19.40

12.55

17.58

9.32

19.96

20.42

بلوک
علفکش
اطا
ضریب تغییرات

* *** ،** ،ااتالفات در سطح احتمال 5درصد 1 ،درصد و  0/1و  nsااتالفات در سطح احتمال  %5غیر معنیدار هستند.
are standing for significant differences at 5, 1, 0.1% level and no significant differences, respectively.

ns

and

*** ** *
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جدول  -4مقایسه میانگین تاثیر تیمارهای مورد بررسی بر تراکم ،وزن تر و وزن خشک علف هرز ودرصد کاهش آنها نسبت به شاهد
Table 4- The effect of examined treatments on weed density, fresh weight, dry weight and their decrease percentage than
control treatment
خشک

کاهش وزن

تر

تراکم

علفهرز در

تر علفهرز

علفهرز

علفهرز

 0/25متر

نسبت به

در 0/25

نسبت به

مربع

شاهد

متر مربع

شاهد

Weed dry
weight in
0.25 m2

Decrease%
of fresh
weight than
control

Weed
fresh
weight in
0.25 m2

Decrease% of
Weed density
than control

Weed
density in
0.25 m2

38.26a-d

153.2 abc

33.04a-f

576.7 abc

30.69b-d

10.33 abc

33.50b-d

421.9 a

29.56b-f

1491.6 a

35.80a-d

7.67 abc

55.51a-c

116.4 abc

54.46a-d

417.4 abc

56.32ab

7.0 abc

8.71d

212.7 ab

13.35f

670.9 abc

39.77ab

9.33 abc

72.27ab

81.8 a

69.78ab

291.8 c

81.60a

8.0 bc

36.51a-d

172.7 abc

47.50a-e

626.2 abc

37.58a-d

9.33 abc

22.27a-d

149.0 abc

15.55c-f

510.4 abc

24.70cd

9.67 abc

19.80cd

297.8 a

16d-f

874.2 a

9.23d

11.67 abc

50.36a-c

157.8 abc

39.96a-f

595.1 abc

43.67a-d

8.33 abc

76.05ab

94.2 bc

72.69ab

341.9 bc

67.22a-c

6.33 c

74.06ab

150.8 abc

69.45ab

412.9 abc

71.56ab

21.0 abc

19.50cd

295.4 a

23.70c-f

837.0 ab

20.63d

16.33 ab

23.20b-d

161.2 abc

39.72a-f

494.4 abc

12.28d

16.0 a

10.78cd

139.0 abc

17.56ef

628.6 abc

24.63a-d

10.33 abc

48.74a-c

132.4 abc

57.80a-c

409.4 abc

20.63d

13.33 abc

29.63cd

168.1 abc

35.50a-f

530.8 abc

36.93a-d

10.0 abc

49.03a-c

179.6 abc

44.88a-e

605.4 abc

35.00a-d

7.0 abc

96.05a

10.1 d

94.86a

52.3 d

81.60a

1.67 d

خشک
علفهرز
نسبت به
شاهد
Decrease%
of dry
weight than
control

تیمارهای دارای حروف مشترک از نظر آماری در سطح  5درصد

تیمار

علفهرز
در 0/25

ردیف

درصد
کاهش وزن

گرم وزن

درصد

گرم وزن

درصد کاهش

تراکم

متر مربع

Treatment

تریفلورالین  2/5لیتر در هکتارقبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
متریبوزین  0/5کیلو گرم در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
متریبوزین  0/5کیلوگرم در هکتار +تریفلورالین  2/5لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک
()PP
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
اکسیفلورفن  0/75لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
پندیمتالین  3لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
متریبوزین  0/3کیلوگرم در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از
سبز شدن محصول ()PE
پندیمتالین  2/5لیتر در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز
شدن محصول ()PE
اکسیفلورفن  0/5لیتر در هکتاربعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
بنتازون  1/5لیتر درهکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار +بنتازون 1لیتر هکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی
علفهرز ()PO
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار +کلتودیم  1لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی
علفهرز ()PO
شاهد بدون علفهرز (وجین دستی)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18

معنیدار نیستند ( ))Means with the same letter are not significantly different from each other (P>0.05

جدول  -5تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مورد بررسی تحت تاثیر تیمارهای آزمایش

عملکرد
دانه

Seed
yield

236.70n
s

Table 5- ANOVA of mean square of increase percentage than control treatment for examined traits
تعداد
تعداد
وزن
درجه
تعداد بوته
ارتفاع
شاخه
تعداد گره در
غالف در
خشک
تعداد دانه
وزن هزار
منابع تغییرات
آزاد
سویا در 0/5
بوته سویا
در
هر بوته سویا
هر بوته
بیومس
در هر بوته
دانه سویا
ی
متر
هربوته
سویا
سویا
Soybean
thousand
seed
weight

Seed
number/
plant

936.20ns

8.30ns

1886.71n

*316.16

s

148.23

1739.71

4.54

30.95

23.43

30.32

Soybean
biomass

2654.11
**

Pod
number/
plant

Node
number/
plant

Branc
h
numbe
r/plant

6.31ns

12.33ns

1.43ns

Soybean
plant
height

1332.62
ns

305.74n

Soybean
plant/0.5
m

0.07ns
**0.21

17
34

اطا
ضریب تغییرات

8.08ns

*339.70

6.47ns

3.90ns

1.52ns

184.38

4.24

2.51

1.31

222.31

0.081

17.78

32.26

10.68

16.83

14.46

17.19

* *** ،** ،ااتالفات در سطح احتمال 5درصد 1 ،درصد و  0/1و

2

بلوک
علفکش

s

ns

Degree
of
freedom

Source of
variation

ااتالفات در سطح احتمال  %5غیر معنی دار هستند.

and ns are standing for significant differences at 5, 1, 0.1% level and no significant differences, respectively.

*** ** *

, ,

بررسی تأثیر علفكشهاي ایمازاتاپیر ،پنديمتالین و اكسیفلورفن در كنترل علفهايهرز سویا در استان گلستان
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جدول  -6بررسی تاثیر تیمارهای مورد بررسی بر درصد افزایش وزن هزار دانه و عملکرد و درصد کاهش ارتفاع بوته سویا نسبت به شاهد
Table 6- The effect of examined treatments on increase percentage of thousand seed weight and yield and decrease
percentage of soybean plant height than control treatments
تیمار
تعداد بوته سویا در
عملکرد دانه زیست توده
هکتار

در هکتار

Yield kg/ha

Soybean
biomass
kg/ha

760 d

 50سانتی متر

ردیف

کیلوگرم در

سویا کیلوگرم

Treatment

Soybean plant
number/50 cm

3535 f

3.33ab

659 d

5148 bcdef

2.33 abcde

1517 bcd

7828 abcd

2.0 bcde

1872 abcd

5229 bcdef

4.0 a

1769 abcd

6532 abcdef

3.0 abc

2141 abcd

4355 def

1.0 e

1348 bcd

5453 bcdef

1.67 cde

1177 bcd

3919 ef

1.67 cde

1178 cd

5755 bcdef

2.0 bcde

2110 abcd

5431 bcdef

2.33 abcde

2620 abc

7200 abcde

1.33 de

2381 abcd

8285 ab

1.33 de

673 d

7080 abcde

2.33 abcde

997 cd

4785 cdef

3.33 abc

3182 a

8731 abc

3.0 abc

2952 ab

5287 bcdef

2.67 abcd

1181 cd

6367 abcdef

1.33 de

2394 abc

9831 a

3.67 a

1609.3

2985.3

1.64

تریفلورالین  2/5لیتر در هکتارقبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
متریبوزین  0/5کیلوگرم در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
متریبوزین  0/5کیلوگرم در هکتار +تریفلورالین  2/5لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ()PP
اکسیفلورفن  0/75لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
پندیمتالین  3لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
متریبوزین  0/3کیلوگرم در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
پندیمتالین  2/5لیتر در هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول ()PE
اکسیفلورفن  0/5لیتر در هکتاربعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
بنتازون  1/5لیتر درهکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
ایمازاتاپیر 0/6لیتر در هکتار +بنتازون 1لیتر هکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
ایمازاتاپیر 0/6لیتر در هکتار +کلتودیم  1لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در مرحله 4-6برگی علفهرز ()PO
شاهد بدون علفهرز (وجین دستی)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LSD

تیمارهای دارای حروف مشترک از نظر آماری در سطح  5درصد معنیدار نیستند ( Means with the same letter are not significantly different from each

))other (P>0.05

نتیجهگیری
نتایج نشان می دهد کلیوه تیمارهوا سوبب کواهش درصود توراکم
علفهای هرز نسبو به تیمار شاهد گردیدند گرچوه ،تیموار ایمازاتواپیر
 0/8لیتر درهکتار قبل از کشو مخلوط با ااک ( )PPبیشترین کاهش
را در تراکم علف هرز نسبو به شاهد سبب گردید بطوریکه بوا تیموار
وجین در یک گروه آماری قرار گرفو و تیمار پندیمتالین  2/5لیتر در
هکتار +ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصله بعد از کشوو و قبول از
سبز شدن محصول ( )PEو تیمار متریبوزین  0/3کیلوگرم در هکتار+
ایمازاتاپیر  0/6لیتر در هکتار بالفاصوله بعود از کشوو و قبول از سوبز
شدن محصول ( )PEدر رتبه های بعدی قرار گرفتند .بیشترین عملکرد

دانه در تیمارهای ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار بعد از سبز محصول در
مرحله 4-6برگی علفهرز و ایمازاتواپیر 0/6لیتور در هکتوار +بنتوازون
1لیتر هکتار بعود از سوبز محصوول در مرحلوه  4-6برگوی علوفهورز
مشاهده شد .بنابراین با توجه به نتایج این بررسی استفاده از علفکش
ایمازاتاپیر  0/8لیتر در هکتار قبل از کشو یا بهصوورت پویشرویشوی
یکی از تیمارهای موفق در کنترل علفهایهرز مزارع سویا میباشد و
ااتالط این علفکش با پندیمتالین نیزجهو افزایش طیف علفکشی
بالمانع اسو همچنین می توان ان علف کش را بصورت پس رویشی
در مرحله  4-6برگی علف هرز جهو حصول به عملکرد بواالتر بکوار
برد
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Introduction: Soybean is one the strategic crops which contributes to provide a part of food in 43 countries.
Soybean planting area and production in the world are 102 million hectare and 261 million tonnes respectively.
Its planting area was 764000 ha in Iran in 2013. Mazandaran, Guilan and Golestan are the most soybean
producing province in Iran. Golestan with 53405 ha and 90000 tonnes production is the first soybean producer in
Iran. Weed competition is considered one of the most important inhibitor factors, which not only causes yield
losses but also, reduction in quality by interference in soybean growth and development. Yield reduction by
weeds was reported by 28% under the Caspian Sea climate. Mean yield loss for one plant/square meter, has been
reported up to 30% and it may reach to 80% in higher weed density. Therefore study of soybean weed control is
avoidable.
Materials and Methods: In order to control weeds in soybean fields, an experiment was conducted as
Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications in Gorgan agricultural research stations in
a field that had enough weed infection. The treatments were triflutalin (treflan 48% EC) 2.5 l/ha, metribuzin
(sencor 70 % wp) 0.5 l/ha, metribuzin 0.5 l/ha+ trifluralin 2.5 l/ha, imazethapyr (persuite 10% SL) 0.6 l/ha,
imazethapyr 0.8 l/ha as pre plant, oxyfluorfen (goal 24% EC)0.75 l/ha, pendimethalin (stomp 33% EC) 3 l/ha,
imazethapyr 0.6 l/ha, imazethapyr 0.8 l/ha, metribuzin 0.3+ imazethapyr 0.6 l/ha, pendimethalin 2.5 l/ha +
imazethapyr 0.6 l/ha as pre-emergence, oxyfluorfen 0.5 l/ha, bentazon (basagran 48% SL) 1.5 l/ha, imazethapyr
0.6 l/ha, imazethapyr 0.8 l/ha, bentazon+ imazethapyr 0.6 l/ha, cletodim (select super 12% EC) 1l/ha +
imazethapyr 0.6 l/ha as post-emergence at 4-6 leaf stage and weed free treatment as a control. Plot size was
1.4m×10m. Seed rate, row spacing, cultivar and other cultivation method was done by conventional method.
Each plot was divided to two parts, which one part was treated by herbicides and the other part was held
untreated and considered as control treatment. In weed free check treatments, weeding was done with 10 days
interval but in weedy check no weeding and no chemical weed control was done. To investigate the effect of
treatments on weed number, weed fresh and dry weight, a quadrate of 0.5 × 0.5 m was fixed in each plot (so that
it represents the weeds of whole plot). Before harvesting, all of the emerged weed species in fixed quadrates
were identified, counted and their dry weight was measured after drying in 75 celcius degree oven for 72 hours.
At harvest 5 plants per plot were randomly selected and yield components were measured. For yield, two 0.5 m2
quadrates were harvested in each plot and grain yield and biomass were determined. Qualitative evaluation of
soybean, which includes chlorosis and necrosis in leaves, was done based on EWRC standard method. Data
analysis of variance was performed using SAS software version 9.1 and the means were compared using LSD
test at 5% level. Since field data were not normal, a logarithmic and root square (
) transformation was
used to normalize data.
Results: The results showed that all treatments caused reduction in weed number percentage than control
treatment. The highest reduction was observed in imazethapyr 0.8 l/ha (pre plant) at par with hand weeding
treatment. Pendimethalin 2.5 l/ha + imazethapyr 0.6 l/ha, metribuzin 0.3+ imazethapyr 0.6 l/ha as pre emergence
had the next rank. The highest yield after hand weeding was obtained in imazethapyr 0.8 l/ha (pre plant)
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followed by pendimethalin 2.5 l/ha + imazethapyr 0.6 l/ha and imazethapyr 0.8 l/ha as pre emergence. Therefore
based on the results of this study using of imazethapyr 0.8 l/ha as pre plant or pre emergence are recommended
for weed control in soybean fields and mixing of this herbicide with pendimethalin is also conducive to
increasing the herbicide spectrum. Application of this herbicide (imazethapyr 0.8 l/ha) at 4-6 leaf stage of weeds,
to obtain higher yield is possible too. The results of this experiment showed that some of post-emergence
herbicides caused a little phytotoxicity on soybean (oxifluorfen 0.5 liters / ha (20%), Bazagaran + Persoite
(15%), Coltodium + Persoite (10%), Bazagaran (5 to 10%), Persuite 0.8 liters per hectare (lower than 5%)). It
should be noted that the phytotoxicity of all treatments was eliminated in the later stages of growth.
Keywords: Chemical control, Dinitroaniline, Diphenylether, Imidazolinones, Phytotoxicity
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مقاله پژوهشی

تأثیر پیشتیمار بذر آفتابگردان ) (Helianthus annuus L.با پالسمای سرد بر عملکرد و اجزای
عملکرد آن در رقابت با علفهای هرز
مژگان خاکیان –1حسن مکاریان –*2مهدی برادران فیروز آبادی –3مهدی مومنی –4حسین میرزایی مقدم
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تاریخ دریافت1399/02/10 :
تاریخ پذیرش1399/05/11 :

چکیده
پیش تیمار بذر گیاه زراعی با پالسمای سرد از طریق تسریع جوانهزنی بذر می تواند قابلیت رقابت آن را با علف های هرز افزایش دهد .بهمنظوور
ارزیابی تأثیر پیشتیمار بذر با پالسمای سرد بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در حضور علفهای هرز ،آزمایشی بهصورت فاکتوریو در قابو
طرح بلوکهای کام تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1394-95در مزرعهی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد .فاکتورهای آزموایش
شام  :پیش تیمار بذر در شش سطح ،شاهد (بدون پیشتیمار) ،خیساندن بذر در آب به مدت  10ساعت ،پیشتیمار بذور با پالسمای سرد به مدت 15
و  30ثانیه ،خیساندن بذر در آب مقطر به مدت  10ساعت  +پالسمای سرد به مدت  15و  30ثانیه و روش کنترل علفهای هرز در سه سطح :عودم
وجین ،وجین تمام فص و کاربرد تریفلورابین ( 1200گرم ماده مؤثره در هکتار) بودند .نتایج نشان داد که اثرمتقاب بین فاکتورهای آزمایشی بر تعداد
دانه در طبق ،عملکرد بیوبوژیک و دانه ،شاخص برداشت ،عملکرد روغن آفتابگردان و وزن خشک علفهایهرز معنیدار ( )p ≤ 0/01بود .در حضور
علفهای هرز ،روشهای مختلف پیشتیمار بذری سب افزایش معنی دار در تعداد دانه در طبوق و عملکورد بیوبوژیوک آفتوابگردان شود .هم،نوین،
پیشتیمار بذر با پالسمای سرد به مدت  30ثانیه عملکرد روغن و دانه را بهترتی به میزان  68/8و  58/5درصد در حضور علفهای هرز نسوبت بوه
تیمار شاهد (عدم پیش تیمار در حضور علفهای هرز) افزایش داد .براساس نتایج این پژوهش ،پیشتیمار بذر با پالسمای سرد میتواند صفات رشدی
و عملکرد آفتابگردان را از طریق بهبود قابلیت رقابت آن با علفهای هرز افزایش دهد.
واژههای کلیدی :تریفلورابین ،خیساندن بذر در آب ،کنترل غیرشیمیایی ،مدیریت تلفیقی علفهای هرز

مقدمه

1

آفتابگردان ) (Helianthus annuus L.یکی از گیاهان مهو در
توبید روغن خوراکی در جهان است و روغن آن به علوت خصوصویات
ویژه از جمله پایداری اکسیداسیونی باال و وجوود اسویدهای چورب بوا
پیوند دوگانه مانند بینوبئیک اسید ،نقش مهمی از نظر تغذیه دارد (.)23
آفتابگردان در اوای فص رشد توان رقابتی کمی با علفهای هرز دارد
 2 ،1و  -3بهترتی دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکوبووژی و دانشویاران گوروه
زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
)Email: h.makarian@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
 -4استادیار گروه فیزیک پالسمای دانشکده فیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 -5استادیار گروه مکانیک بیوسیست  ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
DOI: 10.22067/JPP.V35I1.85816

و به میزان قاب توجهی عملکرد آن بوسیله علوفهوای هورز کواهش
مییابد ،ازاینرو باید در برابر علفهای هرز بهطور کام حمایت شوود
( .)11در همین راسوتا در پژوهشوی گوزارش شوده اسوت کوه حضوور
علفهای هرز سب کاهش  31درصدی عملکرد آفتابگردان شد (.)33
استفاده از علفکشها روش اصلی کنترل علفهای هرز است ،با ایون
وجود استفاده نادرست از این تکنوبوژی ممکن است منجور بوه ایجواد
مشکالتی نظیر پسمان علفکوشهوا ،آبوودگی آبهوای زیرزمینوی و
مقاوم شدن علفهای هرز به علفکشها شود ( .)7بوه هموین خواطر
امروزه ،جامعهی کشاورزی برای کنتورل علوفهوای هورز تمایو بوه
استفاده از روشهای مدیریتی غیرشیمیایی ،نظیور روشهوای زراعوی
کنترل علفهای هرز پیدا کرده است ( .)12یکی از روشهوای زراعوی
برای افزایش رشد و قابلیت رقابت گیاهان زراعی با علوفهوای هورز،
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استفاده از پیش تیمار بذور با آب و سایر روشهای بهبود دهنوده بنیوه
بذر و استقرار آن در مزرعه است ( .)5پیش تیمار بذور با آب بوه مودت
معین ،یکی از راهکارهای مناس برای تقویت بنیه بذر و استقرار بهتر
گیاه،ه است که قب از کاشت انجام میشوود .مزیوت ایون روش در
گیاهانی که با بذر تکثیر میشوند ،افزایش سرعت جوانهزنی در شرایط
مختلف محیطی است .مزیت دیگر آن حصول یکسان رویش گیاه،ه
از بذر برای افزایش قدرت گیاه،ه و بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه
است ( .)27علت تسریع جوانهزنی در بذرهای آماده شده میتواند ناشی
از افزایش فعابیت آنزی های تجزیهکننوده مثو آبفوا آمویالز ،افوزایش
سطح شارژ انرژی زیستی در قاب افزایش تعداد و درعینحوال ارتقوا
عملکرد میتوکندریها ،افزایش سنتز  RNA ،DNAو  ATPباشد (.)3
در پژوهشی ،پیش تیمار بذور سویا ( )Glycine max (L.) MERRبا
آب سب افزایش معنیدار وزن هزار دانه ،عملکرد و هم،نوین درصود
پروتئین دانه نسبت به شاهد گردید ( .)6استقرار مطلوب گیاهان تحت
تأثیر روشهای پیش تیمار بوذری تواکنون بوهطوور موؤثر در کواهش
خسارت علفهای هرز بهکار گرفته شده اسوت .نصویری دهسورخی و
همکاران ( )24گزارش کردند که پیش تیمار بوذور بوبیوا چشو بلبلوی
( )Vigna sinensis (L.) Walpبا آب به مودت  7سواعت از طریوق
تسریع فرایندهای جوانهزنی و بهبود رشد گیاه زراعی ،بطور معنیداری
قابلیت رقابت آن را با علفهای هرز افزایش داد.
در سووالهووای اخی ور از فوونآوری پالسوومای سوورد در تحقیقووات
کشاورزی استفاده شده است و اثر مثبت آن در جوانهزنی بذور به اثبات
رسیده است ( .)31در فرایند توبید پالسمای سرد ،گازهوا تحوت تواثیر
میوودان ابکتریکووی یووک یووا چنوود ابکتوورون از دسووت داده و در اثوور
یونیزاسیون ،یونها و گونههای فعوال هیدروکسوی  ،اکسویژن ،اوزون،
پراکسیدهیدروژن و هم،نین نور ماورا بونفش بوجوود مویآینود (.)25
هنگامی که بذر تحت تاثیر این ات ها و رادیکالهای آزاد ایجواد شوده
قوورار گرفووت تغییراتووی در پوسووته بووذر ،خصوصوویات بیوشوویمیایی و
فیزیوبوژیکی آن ایجاد میگوردد ( .)18در فراینود پالسوما دهوی بوذر،
حمله رادیکال های اکسیژن و بمباران یونی سب ساییدگی پوسته بذر
می شود ( )30هم،نین خاصیت آبدوستی پوسته بوذر زیواد شوده و در
نهایت جذب آب توسط بذر افزایش موییابود ( .)18اعموال پالسومای
سرد روی بذر میتواند برخی از فرایندهای فیزیوبوژیکی را نیز در گیاه
از قبی فعابیت دهیدروژناز ،سوپراکسید دیسموتاز ،فعابیت پروکسویداز،
رنگدانههای فتوسنتزی ،کارایی فتوسنتزی و فعابیت نیترات ریدوکتاز را
نیز افزایش دهد ( .)21اثر مثبت پالسمای سرد در بهبوود خصوصویات
جوانهزنی بذر گیاهانی از قبی سولمهتوره ()Chenopodium album
( )29و سویا ( )18بوه اثبوات رسویده اسوت .بینو و همکواران ()18
هم،نین نشان دادند که شاخص درصد جوانهزنوی بوذور سوویا تحوت
تأثیر پالسمای سرد  16تا  66درصد افزایش داشت .هم،نین آنها ذکر
کردند که جذب آب در بذور تیمار شده  14درصد افزایش داشوت و در

نهایت وزن خشک ساقهچه و ریشهچه سویا بوه ترتیو  21/9و 27/5
درصد نسبت به بذور تیمار نشده افزایش نشوان داد .سورا و همکواران
( )28تایید نمودند که پالسمای سرد ممکن است اثرات مثبت و منفوی
بر روی بذر داشته باشد ،بطوریکه مدت زمان پالسمای سرد روی بذر
از این نظر دارای اهمیت زیادی است ،به عنوان مثال ،آنها مدت زمان
 3تا  10دقیقه پالسمادهی روی بذر گیاه گندم سویاه ( Fagopyrum
 )aesculentumرا خیلی زیاد و دارای اثر منفوی دانسوتند .حوسوین و
همکاران ( )13با کاربرد توابش گاموا روی بوذور آفتوابگردان گوزارش
کردند که این تکنیک میتواند سب افوزایش جوانوهزنوی ،رشود و در
نهایت بهبود عملکرد آفتوابگردان شوود .بنوابراین ایون روش را بورای
نواحی که شرایط نامناس برای جوانهزنی بذور این گیواه وجوود دارد،
توصیه کردند .تابش گاما از طریق تاثیر بر ات ها و موبکولهوای درون
سلولها بویژه آب سب توبید رادیکال آزاد شده و ایون رادیکوالهوای
آزاد میتوانند منجر به سنتزپروتئین ،پراکسیداسیون بیپیودها و فعابیوت
آنزیمی در بذر شوند ( .)15با توجه به نتایج پژوهشهوای انجوام شوده
بهنظر میرسد پیش تیمار بذر با آب و پالسمای سرد از طریوق بهبوود
استقرار گیاه،ه نقش مؤثری در قابلیوت رقابوت گیواه آفتوابگردان بوا
علفهای هرز داشته باشد .بنابراین این پژوهش بهمنظور ارزیابی تأثیر
پیشتیمار بذر با پالسمای سرد در مقایسه با خیساندن بذر در آب ،بور
رشد و عملکرد آفتابگردان در حضور علفهای هرز انجام شد.

مواد و روشها
ایوون پووژوهش بووه صووورت آزمووایش فاکتوری و در قاب و طوورح
بلوکهای کام تصادفی با سه تکرار در مزرعوه تحقیقواتی دانشوکده
کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود روی گیاه آفتابگردان رق هایسوان
 33در سووال زراعووی  1394-95اجوورا شوود .موقعیووت مزرعووه از نظوور
جغرافیایی در  5درجه و  4دقیقه طول شرقی و  36درجه و  29دقیقوه
عرض شمابی واقع شده است و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا 1420
متر است .فاکتور اول شام پویشتیموار بوذر در شوش سوطح :شواهد
(بدون پیشتیمار) ،خیساندن بذر در آب مقطور بوه مودت  10سواعت،
پیشتیمار بذور با پالسمای سرد به مدت  15ثانیه ،پیشتیمار بذور بوا
پالسمای سرد به مدت  30ثانیه ،خیساندن بذر در آب مقطر به مودت
 10ساعت  +پالسمای سرد به مدت  15ثانیوه ،خیسواندن بوذر در آب
مقطر به مدت  10ساعت  +پالسمای سرد به مدت  30ثانیه و فواکتور
دوم کنترل علفهای هرز در سه سطح :تریفلوورابین  2500میلویبیتور
( 1200گرم ماده مؤثره در هکتار) ،شاهد (عدم وجوین) و وجوین تموام
فص بود .مدت زمان خیساندن بذر در آب بر اساس پیش آزموایش در
آزمایشگاه  10ساعت تعیین گردید .زمین مورد استفاده در سال قب از
آزمایش تحت آیش بود ،پو از شوخ عمیوق در پواییز سوال قبو ،
عملیات آمادهسازی زموین بوا مسواعد شودن شورایط آب و هووایی و

تأثیر پیشتیمار بذر آفتابگردان...

رسیدن رطوبت به حد ظرفیت زراعی در اوای خرداد مواه سوال 1395
صورت گرفت .در ابتدا زمین موورد نظور توسوط گواوآهن برگورداندار
شخ زده شد .سپ با استفاده از دو دیسک عمود بر هو  ،اقودام بوه
عم تسطیح زمین گردید .عملیات کاشت در نیمه دوم خردادماه انجام
شد .مزرعه آزمایشی شام  54کورت و هور کورت دارای چهوار خوط
کاشت به طول چهار متر بوده و فاصله بین ردیفها در هور کورت 60
سانتیمتر و فاصله کاشت روی ردیفها  25سانتیمتر در نظور گرفتوه
شد .بین هر کرت تا کرت بعدی یک ردیف نکاشت در نظر گرفته شد.
براساس نتایج آزمایش خاک ،بافت خاک مزرعه آزمایشی بومی رسوی
بود .کنترل علفهای هرز به وسیله وجین دسوتی در کورتهوایی کوه
تیمار وجین داشتند ،اعمال گردید .پیش تیمار بذور با پالسمای سرد در
آزمایشووگاه پالسوومای دانشووگاه صوونعتی شوواهرود انجووام شوود .بوورای
پالسمادهی بذور از دستگاه جوت پالسومای سورد (Plasma Supply
مدل  ،BK 9401ساخت شرکت پالسما ط ) استفاده شد و گاز مورد
اسوتفاده در آن آرگوون بوود (شوک  .)1پالسومای سورد ،پالسومای
غیرحرارتی است که در فشار اتمسفر با عبور گاز از میوان یوک میودان
ابکتریکی توبید میشود .بنابراین در توبید پالسمای سرد بیشتر انورژی
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ابکتریکی صرف اجزای ابکترون شده و بدبی چگابی بسیار ک ذرات،
دما در حد دمای اتاق باقی میماند ،بذا به این نوع پالسوما پالسومای
سرد اتمسفری گفته مویشوود ) .)14یکوی از انوواع روشهوای توبیود
پالسمای سورد اتمسوفری ،تخلیوه سود دی ابکتریوک (Discharge
) Barrier Dielectricاست .عم تخلیه بین دو ابکترود کوه حوداق
یکی از آنها با الیه دی ابکتریک پوشانده شده است ،صورت میگیورد.
این تخلیه با اعمال وبتاژ باالی متناوب بین دو ابکترود انجام گرفتوه و
وجود یک الیه دی ابکتریوک موانع از عبوور جریوان شودید میوان دو
ابکترود و وقوع جرقه میگردد ( .)25در نهایت ،پالسمای سرد بصورت
جریانی از ابکترون و پروتوون از قسومت نوازل ماننود دسوتگاه خوار
میشود و در ظاهر به مشابه یک شعله کوچوک مویباشود (شوک .)1
سپ  ،بذور براساس زمانهای تعریف شده در معرض جریان ابکترون
و پروتون (شعله پالسما) قرار مویگیرنود .پالسومای سورد دارای سوه
پارامتر فرکان  ،توان و وبتاژ میباشد .در ایون آزموایش تووان تخلیوه
سطوح پالسما 80وات ،وبتاژ استفاده شده  10کیلوو وبوت ،و فرکوان
بکار رفته  58کیلوهرتز بود (شک .)1

منبع تغذیه AC Amplifier
ابکترود بوبهای
Tube electrode

ای

نازل
Nozzle
پالسما

بذر

Plasma

Seed

مخزن گاز
Gas

شکل  -1دستگاه جت پالسمای سرد ساخ ت ایران که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و شامل سه بخش اصلی الف :منبع تغذیه که با
ولتاژ  10کیلوولت ،توان  80وات و فرکانس  58کیلوهرتز تنظیم شد .ب :کپسول ذخیره گاز ،ج :الکترود لولهای و نازل آن که محل خروج جریان
پالسمای سرد میباشد.
Figure 1- Cold plasma jet machine that has been used in this research. It consists of three main parts, power supply set with
voltage of 10 kV, power of 80 watt and frequency of 58 kHz, gas storage capsule and tubular electrode and its nozzle which is
the outlet of cold plasma current.

ترفالن (تریفلورابین  )EC %48تهیه شوده از شورکت پرتونوار بوه
مقدار  1200گرم ماده مؤثره در هکتار قب از کشت بذور با سو پواش
ماتابی شارژی ساخت اسپانیا با نوازل بوادبزنی شوماره  8002و حجو
محلول  280بیتر در هکتار و فشار  2/8بار در کرتهوای مربوطوه (در

هنگام بعد از ظهر) به کوار بورده شود و بالفاصوله توا عموق  5توا 10
سانتیمتر با خاک مخلوط گردید .برای تعیوین تعوداد دانوه در طبوق و
وزن صد دانه از هر کرت پنج بوته بهصورت تصادفی بهعنووان نمونوه
در آخر فص ( 12مهرماه سال  )1395برداشت شد و پ از شومارش
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و جداسازی دانهها از طبق ،آنها را در سایه قرار داده که سایه خشک
شوند و سپ توزین شدند .برای تعیوین عملکورد دانوه و بیوبوژیوک،
بوته های آفتوابگردان از سوطح دو متور مربوع بوا در نظور داشوتن اثور
حاشیهای برداشت شدند و دانهها برای تعیین عملکرد دانه پ از سایه
خشک شدن توزین شدند .هم،نین ،وزن خشک قسمتهای مختلوف
بوتههای برداشت شده پ از قورار دادن در اون بوا دموای  70درجوه
سانتیگراد به مدت  48ساعت بوا تورازوی دیجیتوال بوا دقوت 0/001
اندازهگیری و ثبت شد .عملکرد دانه بر مبنای رطوبت  14درصود دانوه
محاسبه شد .جهت تعیین زیستتوده خشک علفهای هرز نیوز بوا در
نظر داشتن اثر حاشیهای در هر کرت ،کوادرات یک متر مربعی در سه
نقطه بصورت تصادفی در هر کرت قورار داده شود و در هور کووادرات
علفهای هرز از سطح خاک درو شود و در پاکوتهوای مقووایی قورار
گرفت و به آزمایشگاه منتق گردید و سپ بوه مودت  48سواعت در
اون با دمای  70درجه خشک و با ترازوی دیجیتوال بوا دقوت 0/001
توزین گردید .پ از تبدی دادهها ،آنابیز آماری و تحلی آنهوا توسوط
نرمافزار ) MSTAT-Cنسخه  )1/42و رسو نمودارهوا بوا نورمافوزار
 Excelانجام شد و از آزمون  LSDدر سطح احتموال  5درصود بورای
مقایسه میانگینها استفاده گردید.

نتایج و بحث
وزن خشک کل علفهای هرز
(L.

نتایج نشان داد که علفهرز غاب مزرعه آزمایشوی سووروف
 )Echinochloa crus-galliبود ،بوهطووریکوه در تیمارهوای عودم
وجین تراک این علف هرز به بیش از 500بوته در متر مربع میرسوید.
سووایر گونووههووای علووف هوورز از قبیوو تووا خووروس ریشووه قرمووز
( ،)Amaranthus retroflexus L.سوولمهتووره ( Chenopodium
 ،)album L.فرفیووون ( ،)Euphorbi sp.شوولمی ( Rapistrum
 ،)rugosum L.کنوفوحشوی ( (Hibiscus trionum L.و پی،وک
صوحرایی ( )Convolvulus arvensis L.نیوز در مزرعوه بوا توراک
اندک وجود داشتند .طبق جدول تجزیه واریان دادهها ،اثرات ساده و
اثرات متقاب تیمارهای آزمایش در سطح احتمال یک درصود بور وزن
خشک زیست توده علفهای هرز معنیدار شد (جدول  .)1هموانطوور
که در شک  2مشاهده میشود ،بیشترین وزن خشک علفهای هورز
مربوط به شاهد (عدم پیش تیمار در شرایط عودم وجوین) بوود .نتوایج
نشان داد که روشهای پیش تیمار بذری بهخصوص پالسمای سرد به
مدت  15و  30ثانیه توانست زیست توده علفهای هرز را نسوبت بوه
تیمار آبوده به علفهرز بهطور معنیداری کاهش دهد.

جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررسی آفتابگردان تحت تاثیر تیمارهای آزمایش
Table 1- Analysis of variance (mean of squares) for investigated traits of sunflower as affected by experiment treatments
وزن ماده خشک
کل

عملکرد روغن

شاخص

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

وزن  100دانه

تعداد دانه در

درجه

منابع تغییر

Oil yield

برداشت

Grain yield

Biological yield

100 seed
Weight

طبق

آزادی

Sources of variation

6723.961 ns

0.863 ns

Seed number
per head
20260.36 ns

Df

Total weed dry
weight
4871.05 ns

56632.611 ns

Harvest
index
32.167 ns

84754.556 ns

**1927800.16

** 1132078.019

* 128.248

** 5016116.133

** 61254412.033

**78848.16

107178.925 ns

** 376.254

821307.047 ns

* 3282412.486

2

بلوک
()Block
کنترل

**28.959

** 139287.50

2

)(Control

2.739 ns

15835.07 ns

5

پیش تیمار
))Pretreatment
پیش تیمار × کنترل

**78848.16

** 399936.215

** 146.211

** 1415563.094

** 6502641.010

4.864 ns

** 46751.74

10

1840.64

64116.284

30.899

378489.490

1303952.498

4.081

12069.79

34

22.71

11.45

11.04

17.23

15. 23

14.08

13.60

× (Pretreatment
)Control

خطا
Error

ضری تغییرات (درصد)
**

*

و به ترتی بیانگر معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد و

ns

عدم وجود تفاوت معنیدار را نشان میدهد.

significant at 1% and 5% respectively and ns non-significant different.

اببته استفاده از تلفیق خیساندن بذر در آب و پالسما نیز تأثیر هو
افزایی در کاهش زیست توده علفهای هرز نسبت به شاهد نشان داد.
کاربرد تریفلورابین در شرایط مختلف نیز همانند تیمار وجوین توانسوت

)CV (%

*

and

**

سب کاهش معنیدار زیستتوده علفهای هرز نسبت به تیموار عودم
وجین شود .تریفلورابین پر مصرفترین علوفکوش خوانواده دینیتورو
آنیلینها میباشد که اکثر علفهای هرز باریکبرگ و نیز تعداد زیادی

تأثیر پیشتیمار بذر آفتابگردان...

از علفهای هرز پهنبرگ را کنتورل مویکنود ،مکانیسو عمو ایون
علفکش ،مهار تقسوی سولوبی و طویو شودن سولولهوا در ناحیوه
مریستمی ریشه میباشد ( .)32در پژوهشی دیگر کمترین تراک و وزن
خشک علفهای هرز مربوط به تیمارهوای تریفلوورابین در دز توصویه
شوووده ،خیسووواندن بوووذر در آب  +علوووفکوووش کووواهش یافتوووه و
اوبتراسونیک+علفکش کاهش یافته بود ،که نشان دهنده تأثیر مثبوت
پیشتیمار بذر در ترکی با علفکش و وجین بورای کواهش توراک و
وزن خشک علفهای هرز است ( .)24تسریع در جوانهزنی بذور و رشد
اوبیه گیاه،ه در اثر کاربرد پالسما ( )21و خیسواندن بوذر در آب ()24
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علت افزایش زیست توده گیاهان زراعوی و قابلیوت رقابوت آنهوا و در
نهایت کاهش زیستتوده علفهای هرز میباشد .پژوهشگران گزارش
کردنوود کووه استفاده از تکنیک خیسوواندن بووذر در آب در کنار سایر
روشهای کنترل علفهای هرز مانند عبفکوووش کاهش یافته و وجین
موویتوانوود بوووهعنووووان یک روش مؤثر ضمن افزایش کارایی کنترل
علوفهای هرز ،از کواهش عملکورد محصووول جلوووگیری کرده و از
طرفوی اثورات زیوانبوار زیسوت محیطوی علفکشها را کاهش دهد
(.)1

شکل  -2اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر وزن خشک کل علفهای هرز
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشد.
Figure 2- Interaction effect of experimental treatments on weeds dry matters
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test.

تعداد دانه در طبق

نتایج تجزیه واریان دادهها نشان داد که اثرات سواده تیمارهوای
کنترل در سطح یک درصد بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان معنویدار
بود ،اما اثرات ساده پالسما بر این صوفت معنویدار نبوود .اثور متقابو
تیمارهای روش کنترل× پالسما نیز در سطح احتمال یوک درصود بور
تعداد دانه در طبق معنیدار بود (جدول  .)1نتایج مقایسه میوانگین اثور
متقاب تیمارها نشان داد که در شرایط عدم وجین علفهای هرز ،همه
روشهای پیشتیمار بذری باعث افزایش معنیدار تعداد دانه در طبوق
گردید (شوک  .)3اموا در شورایط وجوین و کواربرد علوفکوش اکثور
روشهای پیش تیمار تاثیر معنیداری نسبت به شاهد عدم پیش تیمار
بر تعداد دانه در طبق نداشتند .نتایج نشان داد که ،تعداد دانه در طبوق
از  482/3عدد در تیمار شاهد عدم وجین و عدم پیش تیموار بوه 973

عدد تحت تاثیر خیسواندن بوذر در اب +پالسوما  15ثانیوه در شورایط
کاربرد علفکش افزایش یافت (شک  .)3دبی اصلی کواهش تعوداد
دانه در طبق در تیمارهای تداخ علفهرز در مقایسوه بوا تیمارهوای
کنترل ،استقرار طوالنیتر و تثبیت بیشتر علفهای هرز در مزرعه و در
نتیجه تشدید رقابت با آفتابگردان بر سر منابع رشد به ویوژه در دوران
پر شدن دانه گزارش شده است ( .)4در راسوتای نتوایج ایون پوژوهش
مبنی بر افزایش تعداد دانه در طبق تحت تأثیر خیسواندن بوذر در آب،
گزارش شده است که خیساندن بذر در اب بودبی راحتوی کوار و کو
هزینه بودن آن روشی بسیار مفید بورای افوزایش عملکورد محصوول
میباشد ( .)20طی پژوهشی که به منظور مطابعه تأثیر پالسمای سورد
1
بر بذر گیاه آرابیدوپسی از ابتدای رشد تا برداشت آن صورت گرفت،
1- Arabidopsis thaliana L.
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( .)16بنابراین می توان گفت که تاثیر مثبت پالسما و پیش تیمار بذور
با آب و کاربرد ترکیبی آنها توانسته است بوا بهبوود رشود آفتوابگردان
سب افزایش تعداد دانه در طبق گردد.

گزارش شد که پرتودهی پالسما به مدت سه دقیقه روی بذور خشک،
تمام مراح رشدی گیاه را سرعت بخشید و مشاهده شد کوه پالسوما
در مقایسه با شاهد ،منجر به افزایش  39درصدی تعداد دانه شده است
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شکل  -3اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 3- Interaction effects of experimental treatments on the seed number per head of sunflower
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test.
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همانطور که نتایج تجزیه واریان دادهها نشان میدهد (جودول
 ،)1اثر ساده تیمارهای کنترل در سطح یک درصد بور وزن صود دانوه
معنیدار شد ،اما اثرات ساده پالسما و اثر متقاب تیمارهای آزمایش بر
این صفت معنیدار نبود .نتایج مقایسه میانگینها نشوان داد کوه وزن
صد دانه در تیمار وجین نسبت به عدم وجین افزایش یافت ،بهطووری
که بیشترین وزن صد دانه آفتابگردان در تیمار وجین  9/76گورم بوود
(شک  .)4پژوهشگران کاهش وزن صد دانه ذرت را به دبی کواهش
دوام سطح برگ در اثر تنش رقابت علفهای هرز روی ذرت در مرحله
پر شدن دانهها گزارش کردهاند ( .)19هم،نین ،در پوژوهش دیگوری
علت کاهش وزن صد دانه ذرت در اثر رقابت با علفهرز تا خوروس،
کاهش توان فتوسنتزی و کاهش انتقال مواد فتوسنتزی به دانوههوای
ذرت ذکر شده است ( .)6در همین راستا گزارش شدهاست که کنتورل
علفهای هورز از طریوق کواهش رقابووت و افووزایش عناصر غذایی
قابو دسوترس ،ظرفیووت منبووع را بوورای تووبیوود آسوومیالتهووا
افوزایش داده و باعوث افوزایش وزن دانه میشوود (.)8

12
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No Weeding Weeding

تیمارهای آزمایش
Treatments

شکل  -4اثر تیمارهای کنترل علف هرز بر وزن صد دانه آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس
آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 4- Effect of weed control treatments on 100- seed
weight
Similar letter(s) on columns represent not significantly
different at the 5 % probability level (LSD) test.

عملکرد بیولوژیک

نتایج تجزیه واریان

نشان داد که اثر ساده کنترل در سطح یوک

تأثیر پیشتیمار بذر آفتابگردان...

درصد و اثر ساده تیمار پالسما در سطح پونج درصود صوفت عملکورد
بیوبوژیک را تحت تأثیر قرار داد .هم،نین ،اثورات متقابو تیمارهوای
کنترل × پالسما نیوز بور عملکورد بیوبوژیوک در سوطح یوک درصود
معنیدار بود (جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابو تیمارهوا
نشان داد که عملکرد بیوبوژیک تحت تأثیر علفهای هورز نسوبت بوه
تیمار شاهد (وجین)  62/76درصود کواهش یافوت .پویش تیموار بوذر
آفتابگردان با پیش تیمار بذور با آب و نیز پالسما و کاربرد ترکیبی آنها
عملکرد بیوبوژیک آفتابگردان را در شرایط حضور علفهای هرز بطوور

معنیداری نسبت به شاهد بدون پیش تیمار در حضور علفهوای هورز
افزایش داد .هم،نین ،کاربرد پالسوما بوه مودت  15ثانیوه روی بوذور
پرای نشده توانست  54/9درصد عملکرد بیوبوژیک را در شرایط عودم
وجین نسبت به شاهد بدون پیش تیمار و بدون وجوین افوزایش دهود
(شوک  .)5اموا هموانطور کوه مشوواهده موی شوود در شورایط وجووین
روشهای پویش تیموار بوذری نتوانسوت تواثیری بور صوفت عملکورد
بیوبوژیک آفتابگردان ایجاد کند.
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شکل  -5اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر عملکرد بیولوژیک آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 5- Interaction effect of experimental treatments on biological yield of sunflower
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test .

کنترل مؤثر علفهای هرز از طریق افزایش قابلیوت رقابوت گیواه
زراعی میتواند دبی افزایش عملکرد بیوبوژیوک در تیمارهوای وجوین
باشد .در همین راستا گزارش شده است که کنترل مطلوب علوفهوای
هرز میتواند توبیود محصوول بوبیوا را بهبوود بخشود ( .)10هم،نوین
گزارش شده است که خیسواندن بوذر در آب سوب افوزایش عملکورد
بیوبوژیک ذرت گردید ( .)2در ارتباط با تأثیر پالسما نیز گوزارش شوده
اسووت کووه پالسوومای سوورد موویتوانوود تمووام مراح و رشوودی گیوواه
آرابیدوپسی را تسریع بخشد .بدین ترتی پالسمای سرد روی بوذور
میتواند یک روش امیدوار کننده برای کاهش دورهی برداشت و بهبود
عملکرد بیوبوژیک باشد ( .)16در شورایط خیسواندن بوذر در آب و یوا
پالسما جوانه زنی سریعتر امکان بهرهبرداری مناس تر از نهوادههوای
محیطی مث آب ،نور و ...برای گیاه را فراه میکند .همینطور در اثر
این شرایط ،روابط رقابتی آفتابگردان و علف هرز به سود گیواه زراعوی
تغییر مییابد .برآیند این موارد در نهایت میتوانود منجور بوه افوزایش
مدت و سطح فتوسنتز کننده در این گیاه زراعی شده که متعاقو ایون

امر میزان تثبیت دی اکسیدکربن و طبعاً آسومیالت توبیودی و ذخیوره
هیدروکربنهای غیر ساختاری در قسمتهای مختلوف گیواه افوزایش
یافته و در نتیجه بیوماس توبیودی بیشوتر مویشوود .براسواس نتوایج
آزمایش ،پیشتیمار بذر آفتابگردان با پالسمای سرد یا خیسواندن بوذر
در آب و کاشت آن در خاک دارای تریفلورابین باعث کاهش معنویدار
عملکوورد بیوبوژیووک آفتووابگردان شوود .در نتووایج مشووابهی نصوویری و
همکاران ( )24گزارش کردند که کاشوت بوذور پورای شوده یوا پویش
تیمارشده با اموا اوبتراسونیک در خاک حاوی تریفلورابین تأثیر منفوی
بر رشد و عملکرد بوبیا چش بلبلی ایجاد نمود .افزایش سورعت جوذب
علفکش در بذور پرای شده دبی احتمابی کاهش رشد و عملکرد گیاه
در چنین شرایطی ذکر شده است .در شرایط وجین تاثیر پیشتیمار بذر
بر تعداد دانه در طبق (شک  )3و عملکرد بیوبوژیک و حتوی عملکورد
دانه آفتابگردان (شک  )6معنیدار نبود .در این رابطه به نظر میرسود
اگر چه روشهای پیش تیمار بذری ممکن است روی سرعت و درصد
جوانهزنی تاثیر داشتهاست اما در مراح بعدی رشد بدبی برخوورداری
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افزایش معنیدار عملکرد دانوه در شورایط وجوین ( 3714کیلووگرم در
هکتار) و علفکش ( 3515کیلوگرم در هکتار) نسبت به شورایط عودم
وجین در همین تیمارها گردید .تیمار کاربرد پالسما به مدت  30ثانیوه
روی بذور پرای نشده در شرایط عودم وجوین ،عملکورد را نسوبت بوه
شاهد بدون پیشتیمار در شرایط عدم وجین  58/5درصد افوزایش داد،
از طرفی تیمار عدم وجین تموام فصو سوب کواهش عملکورد دانوه
آفتابگردان به میزان  55/86درصد نسبت به تیمار وجین تمام فص در
شرایط بدون پیشتیمار گردید (شوک  .)6در هموین راسوتا بطیفوی و
همکاران ( )17کاهش  18تا  33درصدی عملکرد آفتابگردان را تحوت
تأثیر علفهای هرز گزارش کرده اند .پژوهشها ثابت کرده اسوت کوه
در گندم ( )Triticum aestivum L.و جو ()Hordeum vulgare L.
محتوای برخی از متابوبیتها پ از تیموار بوا پالسومای سورد تغییور
مییابد این تغییرات از این فرضیه پشتیبانی میکند که رادیکوالهوای
پالسما به دانهها نفوذ کرده و بر متابوبیس بذر مؤثر واقع شوده اسوت
( .)28هم،نین ،اثر پالسما بر بذر گیاه آرابیدوپسی از ابتدای رشد توا
برداشت آن بررسی شد ،نتایج نشان داد که پرتودهی پالسما به مودت
سه دقیقه روی بذور خشک ،تمام مراح رشدی گیاه را سرعت بخشید
و پالسما در مقایسه با شاهد ،منجر بوه کوتواهتور شودن  11درصودی
دورهی رشد و افزایش  56درصدی عملکرد دانه و هم،نوین افوزایش
12درصدی وزن هر دانه گردید (.)16

بوتهها از منابع کافی تفاوتها از بین رفته است و منجر به یکنوواختی
تعداد دانه در طبق ،زیست تووده و عملکورد آفتوابگردان در تیمارهوای
مختلف شده است .در ایون خصووص ده احمودی و همکواران ( )9در
مطابعه تاثیر تنش خشکی در مراح مختلوف رشود گیواه نخوود بیوان
کردند که اگرچه اثر تنش خشکی در مراح اوبیه رشد گیاه توا  51روز
پ از سبزشدن بر توبید ماده خشک شدید و اثرگذار بود ،اموا از ایون
زمان به بعد تا  81روز پ ازسبزشدن ،سرعت تجمع ماده خشک بوه
گونهای افزایش یافت که ماده خشک نهایی در تیمارهای تونش دیوده
با تیمار شاهد مشابه بود.
عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریان دادهها نشان داد که اثرات سواده کنتورل در
سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه معنیدار بوود .هم،نوین ،اثور
متقاب تیمارهای کنترل علفهای هرز× پالسما نیز بر عملکرد دانه در
سطح یک درصد معنویدار شود (جودول  .)1براسواس نتوایج مقایسوه
میانگین اثرات متقاب  ،بیشترین عملکرد دانه متعلق بوه شواهد بودون
پیشتیمار در شرایط وجین ( 4543کیلوگرم در هکتار) بود که اببته بوا
تیمارهای پیشتیمار بذر با آب در شرایط وجین ،و پالسمای سورد بوه
مدت  15و  30ثانیه در شرایط وجین و خیساندن بذر در آب  +پالسما
به مدت  30ثانیه در شرایط وجین در یک گوروه آمواری قورار داشوت.
هم،نین نتایج نشان داد که پیشتیمار بذور پرای شده با پالسما سب
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شکل  -6اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر عملکرد دانه آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 6- Interaction effect of experimental treatments on seed yield of sunflower
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test .

در خصوص تأثیر خیساندن بذر در آب روی گیاهوان نیوز گوزارش

شده است که پیشتیمار بذور ذرت بوا آب از طریوق افوزایش فعابیوت
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درصد بر صفت عملکرد روغن دانه معنیدار بود .هم،نین اثور متقابو
کنترل علفهای هرز × پالسما در سطح احتمال یک درصد بر صوفت
مذکور مؤثر واقع شد (جدول  .)1همانطور کوه در شوک  6مشواهده
میشود خیساندن بذر در آب در شرایط وجین بیشترین عملکرد روغون
( 2117کیلوگرم در هکتار) را به همراه داشت که اببته با شاهد (بودون
پیشتیمار) در شرایط وجین تفاوت آماری نداشت .هم،نین در شرایط
عدم پیشتیمار با پالسما (تیمارهوای شواهد و خیسواندن بوذر در آب)
عملکرد روغن در شرایط وجود علفهرز بهطور معنیداری نسوبت بوه
تیمار وجین کاهش نشان داد .با کاربرد پالسوما روی بوذور خیسواندن
بذر در آب به مدت  15و 30ثانیه ،عملکورد روغون در شورایط وجوین
بهطور معنیداری از تیمار عدم وجین بیشتر بود .در شرایط عدم وجین
تیمار کاربرد پالسما به مدت  30ثانیه روی بذور پرای نشده ،عملکورد
روغن را نسبت به شاهد بدون پیشتیمار در شرایط عدم وجوین 68/8
درصد افزایش داد ،هم،نین عدم وجوین تموام فصو سوب کواهش
عملکرد روغن آفتابگردان به میوزان  56/11درصود نسوبت بوه تیموار
وجین تمام فص در شاهد (بدون پیشتیمار) گردید (شک .)7

آنزی های مؤثر در متابوبیس ساکارز نظیر ساکارز سینتتاز ،اینورتازهوا و
ساکارز فسفات سینتاز باعث افزایش وزن هزار دانه و عملکرد میشوود
( .)22بهطور کلی ،تدوام رقابت علفهای هرز بوا آفتوابگردان در تموام
دوره رشد گیاه منجر به کاهش عملکرد در تیمار عدموجین علفهوای
هرز گردید ،در حابی که عالوه بر وجوین ،پویش تیموار بوذور بوا آب و
پالسمای سرد با افزایش سرعت جوانهزنوی و اسوتقرار اوبیوه سوریعتر
دانهرستها سب کاهش اثرات رقابتی علفهوای هورز بور روی گیواه
آفتابگردان شده و در نتیجه عملکرد افزایش پیودا کورد .مشوابه نتوایج
بدست آمده در عملکرد بیوبوژیک ،تریفلورابین در اکثر تیمارهوا سوب
کاهش رشد و عملکرد دانه گردید ،اما در تیمارهایی که خیساندن بوذر
در آب یا پالسما بکار رفته بود میزان کاهش عملکرد دانه بیشتر بوود.
به نظر میرسد اثرات سو علفکش خواک مصورف تریفلوورابین روی
گیاه زراعی در شرایط پیش تیمار بذر تشدید میشود.
عملکرد روغن

نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای کنترل در سوطح احتموال یوک
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شکل  -7اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر عملکرد روغن آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 7- Interaction effect of experimental treatments on sunflower oil yield
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test .

عباس دخت و همکاران ( )1گزارش کردند که تیمار خیساندن بذر
در آب سب افزایش عملکرد روغن آفتابگردان توا  1614کیلووگرم در
هکتار نسبت به تیمار شاهد شد .طی پژوهشی مشاهده شد که در بذور
خی شده به مدت  10دقیقه و پرتودهی پالسما جوانهزنی بوذر سوویا
نسبت به بذور خشک سریعتر و با قدرت بیشتری اتفواق افتواده اسوت
( .)28از نتایج چنین استنباط میشود کوه حضوور علوفهوای هورز از
طریق جذب منابع مورد نیاز گیاه مانند ،آب ،نور و عناصر غذایی سب

کاهش رشد و عملکرد آفتابگردان میشود .هم،نین افوزایش سورعت
جوانهزنی و رشد اوبیه دانهرسوتهوا در روش خیسواندن بوذر در آب و
پال سما نیز توانسته است گیاه آفتابگردان را از نظر رشدی در وضوعیت
مطلوبتری قرار داده و قابلیت رقابت آن را با علفهای هورز افوزایش
دهد و در نهایت منجر به عملکرد باالتر روغن در آفتابگردان شود.
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بوده است ،اما از نظر آماری با شاهد (بدون پیشتیمار) در حضور علف
هرز ،کاربرد علفکش در شرایط بدون پیشتیمار ،پالسومای سورد بوه
مدت  30ثانیه در شرایط عدم وجین در یک گروه آماری قورار داشوت
(شک  .)8تأثیر خیساندن بذر در آب بر افزایش شاخص برداشت گیواه
بوبیا توسط محققوین دیگور نیوز گوزارش شوده اسوت ( .)26شواخص
برداشت پایین در بعضی تیمارها به کمبود مواد فتوسنتزی قاب انتقوال
به دانه که همان مقصد اقتصادی است نسبت داده میشود (.)19

شاخص برداشت

نتایج حاص از تجزیه واریان  ،معنیدار بودن اثرات سواده تیموار
پالسما بر شاخص برداشت را در سطح یک درصد نشان داد ،اما اثرات
ساده کنترل بر صفت مذکور معنیدار نشد ،هم،نین اثر متقاب تیمارها
در سطح احتمال یک درصد بر این صوفت معنویدار بوود (جودول .)1
مقایسه میانگین اثرات متقاب تیمارهای آزمایش حاکی از آن بوود کوه
پالسمای سرد به مدت  30ثانیه روی بذور که در آب خیسواندن شوده
بود در شرایط علفکش بهترین تیمار برای افزایش شواخص برداشوت
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Figure 8- Interaction effect of experimental treatments on sunflower harvest index
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test .

نتیجهگیری
براساس نتایج این پژوهش ،روشهای پویشتیموار بوذری ماننود
خیساندن بذر در آب و پالسمای سرد در شرایط وجین تاثیر معنیداری
بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان نداشت ،اموا در شورایط عودم
وجین روشهای پیشتیمار بذری به تنهایی و در ترکیو بوا یکودیگر
سب افزایش معنیدار صفات تعداد دانه در طبق و عملکرد بیوبوژیوک
آفتابگردان گردید .هم،نین ،پیشتیمار بذر با پالسمای سرد به مودت
 30ثانیه توانست در شرایط حضور علوفهوای هورز ،ضومن افوزایش
صفات عملکرد بیوبوژیک ،دانه و روغن آفتابگردان ،زیستتوده خشک
علفهای هرز را بهطور معنیداری کاهش دهد .با توجه به نتایج ایون
پوژوهش اسووتفاده از پالسوومای سوورد بوه موودت  30ثانیووه روی بووذور

آفتابگردان قب از کاشت می تواند جایگزین فرایند خیسواندن بوذر در
آب گردد .با توجه به اینکه پالسمادهی در ایون پوژوهش بوا دسوتگاه
توبید پالسمای با ظرفیت کاری اندک و در سطح آزمایشگاه انجام شد،
بنابراین جهت کاربرد تجاری این روش ضوروری اسوت کوه محققوین
دستگاهای توبید پالسمای سرد با قابلیت پالسمادهی مقدار بوذر زیواد
طراحی نمایند .بطورکلی ،پیشتیمار بذر آفتابگردان با پالسومای سورد
در شرایط تعیین شده در آزمایشات میتواند بعنوان روشی سازگار و بی
خطر برای محیط زیست ،از طریق بهبود شرایط جوانهزنوی و افوزایش
سرعت بهرهمندی گیاه از منابع موجود باعث افزایش رشد گیاه زراعوی
و قابلیت رقابت آن نسبت به علفهای هرز شده و ضمن جلووگیری از
کاهش شدید عملکرد ،مصرف علفکشها را نیز کاهش دهد.
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Effect of Pretreatment of Sunflower (Helianthus annuus L.) Seed with Cold
Plasma on its Yield and Yield Components in Competition with Weeds
M. Khakian1– H. Makarian2*– M. Baradaran Firouz Abadi3– M. Momeni4– H. Mirzaei Moghadam5
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Introduction: Sunflower (Helianthus annuus L.) is a major worldwide oilseed crop that develops slowly
during the initial weeks after planting. Weed competition with sunflower during the first four weeks after crop
emergence can reduce sunflower yield significantly. Promoting seed germination is the most direct way to
improve sunflower growth and competition with weeds. Per-treatment of seed by cold plasma through
accelerating seed germination can increase competitive ability of plant with weeds. Cold plasma treatment
significantly increased wheat growth and yields. Thus, increasing plant growth can improve competitive ability
of it with weeds. The aim of this study was to investigate the effect of cold plasma treatment on growth and yield
of sunflower in competition with weeds.
Materials and Methods: This experiment was carried out as factorial based on randomized complete block
design with three replications at Shahrood University of Technology (latitude of 36° 25 'N and longitude of 54°
57' E with an elevation of 1345 m) in 2016. Experimental factors were including cold plasma at six levels:
control, hydro-priming of seeds for 10 hours, pretreatment of seeds with cold plasma radiation for 15 and 30
seconds, hydro-priming of seeds for 10 hours + cold plasma radiation for 15 and 30 seconds and weed control at
three levels: control (no weeding), weeding all season and application of trifluralin (1200 g. a.i. ha -1). Dielectric
barrier discharge plasma jet was operated in ambient air under sterile conditions in the laboratory of Faculty of
Physics, Shahrood University of Technology. After seed priming in distilled water for 10 hours, sunflower seeds
were taken in petri plates and treated with the plasma for determined times. Seeds were planted in the field
immediately after cold plasma treatment. Seed number per head, 100 seeds weight, harvest index, biological,
grain and oil yield of sunflower and weed dry weight were recorded. Statistical analyses of data were performed
with statistical software MSTATC. Significant differences between means refer to the probability level of 0.05
by LSD test.
Results and Discussion: The results showed that seed number per head, biological and grain yield, harvest
index, oil yield and weed dry weight significantly affected by interaction effects of treatments. Results showed
that biological, oil and seed yield of sunflower decreased by 62.76, 56.11 and 55.86% in weed-infest than weedfree treatments respectively. Seed number per head and biological yield of sunflower significantly increased by
using different pretreatments methods than control in the weed-infest conditions. Also, pretreatment of seeds
with cold plasma for 30 seconds increased oil and seed yield of sunflower by 68.8 and 58.5 percent respectively
in the weed infest treatment than control. The plasma treatment of soybean seeds up to 2 min showed positive
effects on their germination rate and seedling growth. Cold plasma has essential roles in a broad spectrum of
developmental and physiological processes in plants, including reducing the bacterial bearing rate of seeds,
changing seed coat structures, increasing the permeability of seed coats, and stimulating seed germination and
seedling growth. In addition, plasma treatment also could improve the physiological metabolism of the plant,
such as de-hydrogenase activity, superoxide dismutase and peroxidase activities, photosynthetic pigments,
photosynthetic efficiency and nitrate reductase activity. It seems that hydro-priming technique and cold plasma
irradiation with improving seed germination and seedling early growth can led to more and faster germination
and better competition of sunflower plants with weeds.
Conclusion: Based on our results, pre-treatment of seeds by cold plasma and hydro-priming in addition to
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reducing weed biomass, could significantly improve the growth characteristics and yield of sunflower through
increasing crop competitive ability with weeds.
Keywords: Hydropriming, Integrated weeds management, Non-chemical control, Trifluralin
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مقاله پژوهشی

مطالعه تأثیر همجواری و تغییرات کیفیت نور بر بروز برخی از مکانیسمهای اجتناب از سایه در
گیاه لوبیا

قرمز ()Phaseolus vulgaris

علی باقری -1قربانعلی اسدی -*2علی

قنبری3

تاریخ دریافت1399/06/16 :
تاریخ پذیرش1399/10/03 :

چکیده
برگ گیاه ،با قابلیت فیلترسازی طیفهای مختلف نور سبب تغییر در کیفیت نور می گرردد تغییرر در کیفیرت نرور سربب برردز ر های برا نوروا
مکانیسمهای اجتواب از سا ه در گیاه میشود به موظور ارز ابی اثر همجواری بر مکانیسمهای اجتواب از سا ه در گیاه لوبیا قرمر ،،ززما یری بره ترور
گل انی در تابستا  96د بهار  97در گلخانهی تحقیقاتی دانیگاه فرددسی میه اجراء ش ززما ش در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تکررار د شرام
چهار تیمار ن م همجواری (رش گیاه ب د حضور گونهی همجوار) د رش گیاه مرک،ی به ترتیب همجوار با  2 ،1د  3بوته لوبیا قرمر ،انجرام گرفرت در
ا ا ززما ش نسبت نور قرم ،به قرم ،ددر ( )R:FRارتفاع ،ز ستتودهی ان امهای گیاه ،شاخص سطح برگ ،طول دمبرگ ،تقار گیاه ،حجم تاج گیاه د
تانژانت زاد هی ا ینتر ن برگ گیاه به نووا برخی از مکانیسمهای اجتواب از سا ه مورد ارز ابی قرار گرفت نتا ج نیا داد کمتر ن می،ا کیفیت نرور
رسی ه به تاج وشش لوبیا قرم ،به می،ا  0/50از تیمار سه بوتهی همجوار به دست زم بییتر ن می،ا ارتفاع ( 28سانتیمترر) د کمترر ن میر،ا طرول
دمبرگ ( 4/55سانتیمتر) از تیمار ن م همجواری حات ش همچوین بع از تفکیک گیاه به قسمتهای چپ د راست بییتر ن نرخ برهمخوردگی تقار
از تیمار ک بوتهی همجوار ( 0/23درت ) ب ست زم تانژانت زاد هی ا ینتر ن برگ گیاه ( )1/35از تیمار  3بوتهی همجوار حات شر کره نیرا از
تالش بییتر برگها جهت کیی گی خود به سمت باال میباشو در ا ن ززما ش ،تاثیر کیفیت نور بر ردی دد مولفه (تقار د تانژانت زاد هی بررگ ادل)
برای ادلین بار به نووا مکانیسم های اجتواب از سا ه معرفی گرد همچوین اف،ا ش تع اد گیاها همجوار به دلیر کراهش کیفیرت نرور سربب برردز
مکانیسمهای اجتواب از سا ه از جمله کاهش رش نرضی ،کاهش شاخص سطح برگ د ز ستتودهی برگ گرد بوابرا ن در گیاهانی مانو لوبیاقرم ،که
تولی غالف د حصول نملکرد با رش نرضی د تولی شاخههای فرنی همبستگی دارد ،بررسی نقش کیفیت نور د مکانیسمهای اجتواب از سا ه از اهمیت
باال ی برخوردار میباش
واژههای کلیدی :تقار  ،رقابت ،زاد ه برگ ،سا هان ازی ،کیفیت نور

مقدمه

1

گیاها توا انتخاب گونههای همراه خرود را ن ارنر  ،امرا قادرنر
طیف دسیعی از رفتارهای رقابتی ،همیاری د سازش را در جروار سرا ر
گونههای گیاهی ،از خود نیا دهور  .در راسرتای تر ادم حیرا د در
شرا ط نامطلوب محیطی ،گیاها نیازمو راهکارها ی هستو که میا
رش  ،تولی مث د زن همانی خود تعادل ا جاد نما و ( )18در بسریاری

 2 ،1د  -3بهترتیب دانیرجوی دکترری نلروم نلرفهرای هررز د دانیریارا گررده
اگردتکوولوژی ،دانیک ه کیادرزی ،دانیگاه فرددسی میه
)Email: asadi@um.ac.ir
(* -نو سو ه مسئول:
DOI: 10.22067/JPP.2021.32827.0

از بومنظامها رقابت برای در افت نور ،مهمتر ن نام مح ددکوور هی
رش است ( )2در کانو یهای متراکم د در زمینهرای حاترلخی ،کره
گیاه میک تغذ های ن ارد ،نور مهمتر ن نام مح دد ت رش د تولی
است ( )15ش  ،م د کیفیت ،د ژگیها ی از نور هستو که مروثر
بر رش  ،نمو د همجواری گیاها  ،از جمله رقابت بین گونهی زرانی د
نلفهایهرز بوده د از ا نرد ،نور نام موثری در ردابط بین گیاهرا
میباش ()22
نور خورشی از طیفها ی با طول موجهای مختلفی تیکی شر ه
است در بین ا ن طولموجها  ،طول موج  660-670نانومتر با نوروا
نررور قرمرر (2R)،د طررول مرروج  730-740نررانومتر بررا نورروا نررور
2- Red
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قرم،ددر( )1FRشواخته میشرون ( )8نسربت ا رن دد طرول مروج بره
نووا شاخصی جهت ارز ابی کیفیت نور به حساب میز و ( )9بازتاب
نور قرم ،ددر از برگ گونههای گیاهی د در شرا ط مختلف محیطری د
به د ژه در شرا ط توش متغیر است د در برخورد با گیاها مجادر نونی
سیگوال محیطی ،2برای درک محریط د شرواخت اطرافیرا برهشرمار
میردد با درک کیفیت نور رسی ه به گیاه ،داکوشها ی تحرت نوروا
مکانیسمهای اجتواب از سا ه 3در گیاه رخ میده ( )16مکانیسمهای
اجتواب از سا ه د بردز ز در گیاها د تاثیرا مثبرت د موفری ز برر
ردابط بین گیاها  ،تا ح ز ادی بستگی به گونرهی گیراهی د شررا ط
محیطی دارد ( )12به نووا مثال در گیاه ذر سربب افر،ا ش میرا
گرهها د در گیاه سو ا سبب کاهش شاخههرای جرانبی مریگرردد ()7
همچوین بردز ا ن مکانیسمها تحت تاثیر نرض جغرافیا ی ،طرول ردز
د فصول مختلف سال تغییر میکو
ا ن مکانیسمها امکا ت ادم نس سرر ترر را از طر ر تسرر
گ دهی در بذدر فراهم میکو ( )20بهنالده با در نظر داشرت کره
در بردز مکانیسم های اجتواب از سا ه ،رقابت مسرتقیم برر سرر موراب
دجود ن ارد ،بلکه رفتار گیاه بره سرمتی ریش مریردد کره گیاهرا از
رقابت 4احتمالی که ممکن است در ز و ه بر ردی ز ها اثرگرذار باشر ،
اجتواب کوو ( )9تغییر در نسبت  Rبه  ،FRسبب ا جراد تغییراتری در
گیاه میشود که ممکن است گیاه را تحت تاثیر قرار داده د تحمر ز
را نسبت به توشهای که احتمال برردز ز در ز ور ه مریردد ،کراهش
ده ( ) 1گیاهرانی کره در معررض کراهش کمری د کیفری نرور قررار
می گیرن  ،ز ستتودهی ر یه کمتری داشته د در تورتی که گیراه در
ادامه فص با توش خیکی مواجه شود ،به دلیر ا وکره ر یرههرا بره
ان ازه ی کافی در خاک گسترش (نمقی د شرعانی) نیافترهانر  ،تروش
احتمالی می توان گیاه را دچار میک سازد ( 17د  )18رقابت گیاهرا
دارای سه مرحله است مرحلرهی ادل ،قبر از شرردع سرا هانر ازی د
رقابت مستقیم گیاها بر سر نور که با تغییر کیفیت نور ،فیتوکردمهای
گیاهی ،5تحر ک میشون در ا رن مرحلره نلریرغرم وشرش تورک
کانو ی ،گیاها همسا ه نور قرم ،ددر را جذب کرده د لذا میتوا ا ن
نقطه را به نووا زغاز فرا و رقابت در نظر گرفت مرحله ددم با شردع
سا هان ازی د تی سیگوالهای مستقیم گیاها بر ردی هرم ادامره
6
می اب د در مرحلهی سوم ادج رقابت بر سرر نرور فعرال فتوسروت،ی
 PARبوده د سا هان ازی ددطرفه بین گیاها همجوار د همچوین بین
1- Far Red
2- Environmental Signal
3- Shade Avoidance
4- Competition
5- Plant phytochrome
6- Photosynthetically active radiation

ساقهها د برگها ردی ک بوته رخ میده ( )5ش داکوش گیاها
مختلف به تغییرا کیفیت نور متفاد مریباشر حساسریت گیاهرا
نسبت به تغییرا کیفیت نور ،موضونی است که با مورد توجه قررار
گیرد در تورتی که گیاه به ا ن تغییرا حساسیت باال ی داشته باش ،
حساسیت ا جاد ش ه می توان به نووا کی از ارکا خرالء نملکررد
مورد توجه قرار گیرد با نوا ت به مطالب فوق در ا ن رژدهش تراثیر
همجواری بر حساسیت د بردز مکانیسمهای اجتواب از سرا ه در گیراه
لوبیا قرم )Phaseolus vulgaris( ،در شرا ط گلخانره مرورد ارز رابی
قرار گرفت

مواد و روشها
به موظور ارز ابی اثر همجواری بر برردز برخری از مکانیسرمهرای
اجتواب از سا ه در گیاه لوبیا قرم )Phaseolus vulgaris( ،ززما یری
در تابستا  96د بهار  97در گلخانرهی تحقیقراتی دانیرگاه فرددسری
میه اجرا ش در محیط گلخانه 6 ،المپ  400دا سر م برا فیرار
باال ( )HPS7تعبیه گیرته برود ا رن ززمرا ش در قالرب طررح کرامال
تصادفی با چهار تکرار د چهار تیمار انجام گرفت به موظور جلروگیری
از ت اخ ر یهای مابین گیاها  ،برای هر گیاه رک گلر ا مجر،ا در
نظر گرفته ش تیمارهای ززما ش شام  1ن م همجواری (رش گیاه
ب د حضور گونهی همجوار)  2همجوار با رک بوتره (حضرور رک
بوتهی همجوار لوبیا قرم ،در کوار گیاه مرک،ی) ،همجروار برا دد بوتره
(حضور دد بوتهی همجوار لوبیا قرم ،در کوار گیاه مرک،ی) د همجروار
با سه بوته (حضور سه بوتهی همجوار لوبیا قرم ،در کوار گیاه مرک،ی)
بودن بذر لوبیا قرم( ،رقم درخیرا  ،تیرپ رشر ی ا سرتاده) از مرکر،
تحقیقا خمین تهیه گرد د قب از کیت ،از لحاظ ان ازه طبقهبو ی
گرد گل ا های هفت کیلو ی با قطر  23د ارتفاع  21/5سرانتیمترر
تهیه ش د خاک زنها بهتور مخلوط کسرا از شرن ،ماسره ،کرود
دامی وسی ه ،کوکو یت ،8د رلیت 9تهیه گرد کیت بذدر جوانرهدار
ش ه به تع اد سه تا چهار بذر در انماق سره ترا روج سرانتیمترری در
مرک ،گل ا ها انجام ش زبیراری بره ترور دسرتی د بره دسریلهی
یمانهی م رج د به موظور اطمیوا از زبیراری کوواخرت گیاهرا بره
فاتله ی هر دد ردز کبرار انجرام گرفرت طرول ددرهی همجرواری
گیاها از زما سب ،ش به م  45ردز لحاظ شر (گیاهرا مر
بییتری می توانستو به رش خود ادامه دهو  ،امرا بعر از گذشرت 45
ردز ،ممانعت گیاها از برخورد فی ،کی امر دشواری بود) فاتلهی بین
تیمارها به موظور جلوگیری از ت اخ  ،ک متر د فاترلهی گیاهرا از
هم  25سانتیمتر لحاظ ش
7- High pressure Sodium
8- Coco Peat
9- Perlite
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در طول ددرهی همجواری ،به موظور جلوگیری از تماس فی ،کری
گیاها با هم ،شاخ د برگ اضافی گیاها همجوار به ترور مروظم
حذف میگرد در ا ا ززما ش ،نسبت نور قرم )R:660( ،به قرمر،
ددر ( )FR:730در قسمت ا ین تاج وشش ،به دسیلهی حسگر ان ازه-
گیری کیفیت نور (م ل  )SKP 200تور گرفت تفا ارتفاع گیاه،
گرهی ادل ،ددم ،سوم ،ارتفاع ک د طول دمبرگ (بررگ ادل) انر ازه-
گیری ش همچوین دضعیت قرارگیری ا ینتر ن برگ در ز رر تراج-
وشش (تانژانت قرارگیری برگ) در هرر تیمرار همانور شرک  1د برا
تقسیم قان ه برگ ( )Aبر طرول بررگ ( )Bانر ازهگیرری شر بررای
ان ازهگیری ا ن شاخص که برای ادلین بار انجام میگرفت به دسیلهی
دد میلهی نمود بر هم در کوار گیاه ،موقعیت برگ تثبیت میشر د برا
قرار داد برگ بر ردی میلهی افقی به دسریلهی خرطکرش ،قادر ه د
طول برگ ان ازهگیری ش
همچوین به موظور ارز رابی فضرای اشرغال شر ه توسرط بوتره از
نرماف،ار اتوک ( )AutoCAC 2018. 1. 2استفاده ش بر ن موظرور
ابت ا در ا ین بوته ارچهی سفی رنگی به مساحت ک متر مرب هن
گرد د از ارتفاع ک متر از فضای باالی تاج وشرش نکر بررداری
تور گرفت در محیط نرماف،ار ،برگها به حالت سیاه رنگ از سرا ر
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قسمتهای سفی رنگ تما  ،داشت ،که در نها ت مساحت اشغالش ه
توسط برگها ان ازه گیرری شر د برا داحر مترر مربر گر،ارش شر
همچوین در کوار ان ازهگیری گیاه ،تقار گیاه مورد بررسی قرار گرفت
ا ن شاخص برای ادلین بار مطررح گرد ر ه اسرت در ا رن شراخص،
جهتگیری گیاه در حضور ا ن م حضور گیاهرا مرورد ارز رابی قررار
گرفت ب ن موظور ،گیاه مرک،ی همانو شک ( )2به ز سرتترودهی
چپ د راست تقسیمبو ی ش به نووا مثرال در تیمرار رک بوترهی
همجواری گیاه به دد بخش  1ز ستتودهی راسرت (قسرمتی از گیراه
که به سمت گیاه مجادر رشر یر ا نمرود) د  2ز سرتترودهی چرپ
(قسمتی از گیاه که خالف جهت گیاه مجادر رش نمود) ،تقسیمبور ی
از ا ن تقسیمبو ی ،ز ستتودهی چپ د راست برگ ،ز سرت
ش
تودهی ساقه د ز ستتودهی ک به دسریلهی تررازد برا دقرت 0/001
ان ازهگیری د به گرم گ،ارش ش همچوین سطح برگ چرپ د راسرت
نی ،به دسیلهی دستگاه انر ازهگیرری سرطح بررگ مر ل LI-3100C
ان ازهگیری ش در نها ت ،تج ،هی دادهها با نررم افر،ار  SAS 9.3د
مقا سهی میانگین دادهها با ززمو  LSDانجام گرفت د در نمودار بره
دسیلهی شاخص خطای استان ارد میخص گرد د رسم نمودارهرا در
محیط  Excelانجام گرفت

شکل  -1اندازهگیری قاعده ( )Aو طول برگ ( )Bجهت براورد

شکل  -2اندازه زیست تودهی چپ و راست گیاه به منظور اندازه

تانژانت یا موقعیت قرارگیری برگ در زیر تاجپوشش لوبیا در

گیری تقارن گیاه

تیمارهای مختلف همجواری

شکل  C ،B ،Aو  Dبه ترتیب  2 ،1 ،0و  3بوتهی همجوار

Figure 1- Measurement of the rule and altitude in lower
part of red bean canopy to estimate the slope

 :Mگیاه مرکزی :L ،زیست تودهی چپ  :Rزیست تودهی راست
خط سیاه رنگ ،محور تقارن را معین مینماید.
Figure 2- Measurement of left and right biomass for
summitry determination
A, B, C AND D represent 0, 1, 2 and 3 adjacent plant
M: main plant, R: right side of plant biomass, L, left side
of plant biomass
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نتایج و بحث
نسبت نور قرمز به قرمزدور (کیفیت نور)

مقا سه میانگین تغییرا کیفیت نور رسی ه به قسمتهرای را ین
تاج وشش نیا داد که با اف،ا ش تع اد گیاها همجوار ،کیفیرت نرور
رسی ه به قسمتهای ا ین گیاه کاهش ی ا نمود (ج دل  )1بییتر ن
مق ار از تیمار ن م همجواری به می،ا  0/65به دست زمر د ر از

ز با اف،ا ش تع اد گیاها به  3بوته ،ا ن نسبت به می،ا  50درتر
کاهش ی ا نمود که نسبت به تیمار ن م همجواری  23درت کاهش
ی ا نمود (شک  )3با توجه به نتا ج فوق به نظر میرس که افر،ا ش
تراکم گیاهی در تیمار  3بوتهی همجوار موجرر بره افر،ا ش بازترابش
کانو ی ش ه د به همین دلی کمتر ن کیفیت نور در ا ن تیمار میاه ه
ش

جدول  -1تاثیر همجواری بر شاخصهای مختلف در گیاه لوبیا قرمز
A3

Table 1- Effect of different levels of Adjacent on different grow indices on red bean
A0
A1
A2

همجوار با  3بوته

همجواری با  2بوته

همجوار با  1بوته

بدون همجوار

Adjacent with 3 plants

Adjacent with 2 plants

Adjacent with 1 plant

Without adjacent

)0.50(b

)0.60(ab

)0.62(ab

)0.65(a

)22(b

)23.1(b

)23.9(b

)35(a

)0.51325(ab

)0.5455(ab

)0.60425(b

)0.7985(a

)0.372(b

)0.49725(ab

)0.52975(ab

)0.6385(a

)5.375(a

)5.09(a

)4.925(ab

)4.55(b

)1.35(a

)0.85(b

)0.70(b

)0.63(b

)21.125(b

)19.75(b

)28(a

)27.8(a

)23.4(b

)22.2(b

)27.8(a

)49.8(b

)46/6(b

)46/1(b

)62/8(a

)10.7(b

)11.4(b

)14.8(ab

)18.2(a

)11.3(ab

)11.8(ab

)9.3(b

)16.9(a

)0.96(a

)0.98(a

)0.76(b

)0.96(a

)0.22225(b

)0.2705(ab

)0.41225(a

)0.4195(a

)0.291(ab

)0.275(ab

)0.192(b

)0.379(a

)0.86(a

)0.99(a

)0.63(b

)0.95(a

)24(ab

تیمار
Treatment

نسبت نور قرم ،به قرم ،ددر
R:Fr

ز ستتوده برگ (گرم)
)Leaf Dry matter(g

شاخص سطح برگ
LAI1

حجم تاج وشش (مترمرب )
)canopy Area (M2

طول دمبرگ (سانتیمتر)
)Petiol length(cm

تانژانت زاد هی برگ ادل
Leaf tan

ارتفاع ک (سانتیمتر)
)Height(cm

دز خیک ساقه (گرم)
)Shoot dry matter (g

دز خیک ک (گرم)
)Plant dry matter (g

دز خیک چپ (گرم)
)Left LDM(g

دز خیک راست (گرم)
)Right LDM (g

تقار گیاه (درت )
)Plant Symmetry (%

سطح برگ چپ (سانتیمتر)
)Left LAI (cm

سطح برگ راست (سانتیمتر)
)Right LAI (cm

تقار گیاه (درت )
)Plant Symmetry (%

حردف میابه در هر رد ف نیا دهو ه ن م دجود اختالف معویدار میباش
Same letters in each row indicate no significant difference
LDM: Leaf Dry Matter

1- Leaf Aria Index
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راستا سعادتیا د همکارا ( )21نی ،بیا داشتو کره شراخص سرطح
برگ در شرا ط ت اخ با سا ر گیاها کاهش می اب
مقا سرره میررانگین دادههررا نیررا داد کرره حجررم ترراج وشررش ،در
تیمارهای ن م همجواری ،ک ،دد د سه بوتهی همجروار بره ترتیرب
معادل  0/49 ،0/52 ،0/63د  0/37متر مرب به دست زم (جر دل )1
بررسی ا ن نتا ج نیا داد که افر،ا ش حضرور گونرهی همجروار بره
می،ا سه بوته موجر به کاهش  41درت ی در حجم تاج وشش گیاه
لوبیا نسبت به تیمار شاه شر بره نظرر مریرسر کره ا جراد حجرم
تاج وشش تا ح ز ادی با مفهوم فضا در ارتباط میباش با توجره بره
ز  ،گیاها هر چه فضای بازتری داشرته باشرو تما ر بره گسرترش
نرضی در ز ها بییتر میشود زمانی که گیاه با سه بوترهی همجروار
احاطه ش ه بود ،امکا رش نرضی چو انی برای گیاه دجرود ن اشرت،
ز را تما رش گیاه به سمت قسمتهرای دارای کیفیرت نرور براالتر
میباش (حرکت به سمت باال) ،بوابرا ن کمترر ن حجرم تراج وشرش
ا جاد ش ه از تیمار سه بوتهی همجروار بره دسرت زمر همچورین در
تیمارهای ن م همجواری ،رش نرضی گیاه بر د محر دد ت ادامره
ی ا نموده د سبب ا جاد بییتر ن حجم تاج وشش ش

زیستتودهی برگ ،شاخص سطح برگ ،حجم تاجپوشش

نتا ج حات از ززما ش نیا داد که همجواری د ن م همجواری
بر ردی ز ستتودهی برگ تولی ش ه توسط گیاها تراثیر معوریداری
داشت بییتر ن می،ا ز ستتودهی برگ در تیمرار نر م همجرواری
( 35گرم) د کمتر ن مق ار ز همجواری با سره بوترهی همجروار (22
گرم) به دست زم (ج دل  )1به نبارتی اف،ا ش تع اد گیاها همجوار
از تیمار ن م همجواری تا  3بوتهی همجوار موجرر بره کراهش 59/8
درت ی در می،ا ز ستتوده گیاهی ش (شرک  )3در همرین راسرتا
دددلی د همکارا ( )6نی ،نیا دادن که حضور گونههای همجوار بره
داسطهی کاهش کیفیت نور موجر به کاهش تولی ز ستتروده برگری
میشود نتا ج حات از ززما ش همچوین نیا داد که اف،ا ش تعر اد
بوته همجوار موجر به کاهش 36درت ی در شاخص سطح برگ گیراه
نی ،ش به طوریکه بییتر ن د کمتر ن می،ا شاخص سطح برگ بره
ترتیب در تیمارهای نر م همجرواری ( 0/80مترر مربر ) د سره بوتره
همجوار ( 0/51متر مرب ) به دست زم (ج دل  )1بوابرا ن میرابه برا
ز ستتودهی برگ ،شاخص سطح برگ نی ،با اف،ا ش تع اد بوتههرای
همجوار ردن ی کاهیی از خود بر جای گذاشت (شرک  )3در همرین

0.7

0.6

0.55

0.5

کیفیت نور
(Light quality) R:FR ratio

0.65

در هر شک  ،بارها نیا دهو هی خطای استان ارد میباشو
Error bars in each shape indicates Standard error

ش کل -2اثر تعداد گیاهان همجوار بر  .1کیفیت نور رسیده به تاجپوشش گیاه لوبیا قرمز  .2زیستتودهی برگ  .3شاخص سطحبرگ  .4حجم تاج-
پوشش
Figure 2- Effect of number of adjacent plants on 1. Light quality 2.Leaf dry matter 3.LAI 4. Volume of canopy
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به نبارتی اف،ا ش تع اد گونههای همجروار بره داسرطهی ا جراد
رقابت برای در افت نور با گیاه اتلی موجر ش که گیاه به جای ترف
انرژی در جهت اف،ا ش حجم تاج وشرش ،انررژی بییرتری را تررف
اف،ا ش ارتفاع نما به ا ن تور با اف،ا ش ارتفاع ،در بهرهبرداری از
نور باالی تاج وشش سهیم ش ه د با ا ن ردش بقای خرود را تضرمین
نموده است ( )24با توجه به شک  2حجم تاج وشش با اف،ا ش تع اد
بوتهی همجوار به تور خطی کاهش ی ا نمود
طول دمبرگ و تانژانت زاویهی برگ اول

مقا سه میانگین دادههای مربروط بره انر ازهی طرول دمبررگ در
ج دل  1زدرده ش ه است نتا ج نیا داد که ان ازهی طول دمبرگ برا
کیفیت نور رابطهی معکوسی دارد در تیمار ن م همجرواری ،کمترر ن
می،ا طول دمبرگ به می،ا  4/55سانتیمتر به دست زمر د ر از
ز با اف،ا ش تع اد گیاها همجوار به  3بوته ،طول دمبرگ  18درت
اف،ا ش افت (شک  )3به نظر می رس که برا کراهش کیفیرت نرور،
قسمتهای ا یوی گیاه به موظور تغییر موقعیرت د اسرتفاده از کیفیرت
باالتری از نور ،دمبرگهای طو تری را بره دجرود زدردهانر در ا رن
رابطه دِد ت د همکارا ( )7نووا نمودن کره تغییرر انر ازهی طرول
دمبرگ در اسخ به تغییرا کیفیت نور کی از ادلین فاکتورهای متغیر
در فرا و مکانیسمهای اجتواب از سا ه محسوب میشود ()7
همچوین نسبت قاد ه به ارتفاع در ادلین برگ (تانژانت بررگ ادل)
با اف،ا ش تع اد گیاها همجوار اف،ا ش ی ا نمود(ج دل  )1کمترر ن

مق ار ا ن ارامتر از تیمار ن مهمجواری به می،ا  0/63بهدست زمر
با اف،ا ش تع اد بوتههای همجوار مق ار ز اف،ا ش افت ،بهنحوی که
در تیمارهای ک ،دد د سه بوته ،مق ار ز بره ترتیرب  0/85 ،0/70د
 1/35میاه ه ش (شک  )3توانا ی برگ در جذب نور تا حر ز رادی
به نحوهی قرارگیری برگ درد تاج وشش دارد به نظر میرسر کره
با حضور بوتهی همجوار د کاهش کیفیت نور ،برگها حتی در انمراق
تاج وشش به موظور دستیابی به نور زرا ش خود را به نحوی قرار دادن
که به سمت موب نور حرکت کوور در شررا ط کراهش کیفیرت نرور،
گیاها دد لپهای با تغییر در ا هی دمبرگ ،برگها را به حالت راسرت
تغییر میدهو ا ن توانا ی می توان به نووا کری از مکانیسرمهرای
اجتواب از سا ه مطرح گردد با ا ن توانا ی ،گیاه قادر است در ردفیر
های مختلف تاج وشش ،گسترش داشته د به همین دلی قرادر اسرت
برگ ا ان ام جذب نور را در ال ههای مختلف تاج وشش قرار دهر د
کارا ی خود را در جذب نور اف،ا ش دهر ( )23تغییرر در مورفولروژی
گیاه کی از مکانیسمها ی است که در گیاها مختلف به شک هرای
مختلف بردز مینما به نووا مثال در گیراه خیرار کره در موقعیرت
کاهش افته نسبت  R:FRقررار گرفتره اسرت ،برا افر،ا ش فاترلهی
میانگرهها خود را به فضای با کیفیت نور باالتر ه ا ت مرینما ر ()3
همچوین چرخش برگها از قسمتهای با کیفیت نور ا ین به سرمت
قسمتها با کیفیت نور باال در گیاه ذر میاه ه ش ه است ()13

2

در هر شک  ،بارها نیا دهو هی خطای استان ارد میباشو
Error bars in each shape indicates Standard error

شکل  -3اثر تعداد گیاهان همجوار بر  .1طول دمبرگ  .2تانژانت زاویه ی برگ اول
Figure 3- Effect of number of adjacent plant on 1. Petiole length 2. First leaf tan

ارتفاع گیاه ،وزن خشک ساقه و وزن خشک کل

بررسی نتا ج حات از ززمرا ش نیرا داد کره بییرتر ن میر،ا
ارتفاع به می،ا  28سانتیمتر از تیمار ن مهمجرواری بره دسرت زمر

(ج دل  )1در بین تیمارهای همجواری برا رک ،دد د سره بوتره نیر،
بییتر ن ارتفاع در تیمار همجواری با سه بوته ( 24سانتیمتر) میراه ه
ش (شک  )4مقا سه میانگین دادههرا نیرا داد کره بییرتر ن دز
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خیک ساقه در تیمارهای ن مهمجواری د  3بوته همجوار (برهترتیرب
 27/9د  28گرم) به دست زمر (جر دل  )1فرا ور در افرت تغییررا
طولموج د داکوشهای بع از ز به داسطهی مولکولهرا ی بره نرام
فیتوکردم (گیرن ههای نوری) ،میانجیگری میشون ( )10فیتوکردمها
در دد فرم مختلف قرار داشته که با تغییر کونفورماسیو بره همر گر
تب میشون ادلین فرم ،فرم ناکارا ا غیرفعال فیتروکردم ( )Prکره
بع از در افت نور قرم ،در محر ددهی  660نرانومتر بره شرک فعرال
( )Pfrدر میز ددمین فرم ،فرم فعال فیتوکردم ( )Pfrکه نرور قرمر،
ددر را در مح ددهی  730نانومتر جذب مینما د به فررم غیررفعرال
( )Prتب میشود فیتوکردم در شرا ط کیفیت باالی نور ،فرم فعرال
داشته د با قرارگیری در هسته سبب کاهش د ا توقف فعالیت ژ های
تولی کوو هی هورمو اکسین (اکسرین سروتاز) مریشرود برا کراهش
کیفیت نور ،فیتوکردم به شک غیرفعرال در زمر ه د ر از انتقرال از
هسته به سمت سیتو السم سطح هورمو اکسین ز اد میشرود ()14
اف،ا ش سطح هورمو اکسین کی از دال مهم اف،ا ش ارتفاع ساقه
به حساب میز در همین راستا ،ا گلسیاس د همکارا ( )11رابطرهی
مستقیمی بین کیفیت نور د مکانیسرمهرای اجتوراب از سرا ه گر،ارش
دادن ( )11فرا و تب فرم فیتوکردم از فعال به غیرفعال د بررنک
د همچوین انتقال دد جانبهی ز ها بین هسته د سیتو السرم در مر
زما ان ک د ظرف م چو دقیقه اتفاق میافت ( )4از ا نرد گفتره
میشود که بردز مکانیسمهای اجتواب از سا ه حتی زمانی که گیراه در
معرض م زما ان کی از کراهش کیفیرت نرور قررار گیررد ،اتفراق
میافت ( )19در بین تیمارهرای همجرواری ،ردنر افر،ا ش ارتفراع د
ز ستتودهی ساقه از ک تا سره بوترهی همجروار در شرک  4قابر
میاه ه میباش هر چو تفاد معویداری بین دد د سه بوته میاه ه
نی در ا ن ژدهش در تیمار همجواری با  3بوته به داسطهی کاهش
کیفیت نور د تاثیر بر ردابط فی ،ولوژ ک گیاهی د مخصوترا تراثیر برر
هورمو اکسین ،ارتفاع د دز خیک ساقه به ترتیب  41د  25درتر
نسبت به دد تیمار د گر اف،ا ش افت (شک  )4اف،ا ش ارتفراع گیراه
در حضررور  3بوتررهی همجرروار ،نررالده بررر تغییرررا کیفیررت نرور ،بررا
مح دد ت گیاه با رش نرضی نی ،توجیه رذ ر مریباشر  ،ز ررا نسربت
ا ین  R/FRبانث کاهش رش نرضی گیاه میشود ()25
نتا ج تاثیر تع اد بوترهی همجروار برر دز خیرک کر گیراه ،از
برهمکوش دز خیک برگ د دز خیک سا ر اج،ای بوته به دست
زم بییتر ن د کمتر ن می،ا دز خیرک کر گیراه بره ترتیرب از
تیمارهای ن م همجواری ( 62/8گرم) د تیمار ک بوته همجروار (46
گرم) حات ش (ج دل  )1در ا ن ززما ش بییتر ن حجم تاج وشش
زمانی به دست زم که گیاه ب د حضور گیاه همجوار بره رشر خرود
ادامه داد بوابرا ن به دلی رش طولی د نرضی د به موجب استفاده از
ح اکثر توا گیاه ،با تولی ساقههای قویتر د تع اد برگهرای بییرتر
در مجموع دز باالتری از ز سرتتروده در تیمرار نر مهمجرواری در
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مقا سه با سا ر تیمارها به دست زم در بین تیمارهای همجواری ،هرر
چو اف،ا ش تع اد گیاه همجوار سبب اف،ا ش ز ستتودهی گیاه شر ،
اما بین تیمارها اختالف معویداری میاه ه نی
تقارن گیاه

1

نتا ج حات از ززما ش نیا داد که در تمام تیمارهرا بره غیرر از
تیمار ک بوتهی همجوار ،ترواز برین دد طررف گیراه میراه ه شر
(ج دل  )1در تیمار ک بوتهی همجوار ،رش نامتعادل برگهای گیاه
اتفاق افتاد (شک  5د  )6تقار گیاه در ا رن حالرت  0/23درتر بره
سمت چپ تغییر ی ا نمود در ا ن حالت ،ز ستتودهی چرپ (ز سرت
تودهی برگ گیاه در قسمتی که بر خرالف گیراه مجرادر رشر نمروده
است) به می،ا  14/7گرم حات ش  ،اما می،ا ز ستتودهای که بره
سمت گیاه مجادر تیکی ش به می،ا  9/3گرم به دست زم که ن م
تقار در رش گیاه نیا داد (شک  )5کمتر ن میر،ا تولیر سرطح
برگ در قسمت راست (قسمتی از گیاه که به سمت گیاه مجرادر قررار
داشت) بره میر،ا  0/192مترمربر در تیمرار رک بوترهی همجروار،
بهدست زم (شک  )6اطالنا به دست زم ه با نترا جی کره نیرا
میده گیاها تما دارن حرکت خود را به سمت مواط با کیفیرت
نور باالتر سوق ده همخوانی دارد در همین راستا باالر د یر ک ()3
نووا نمودن که گیاها تما دارن  ،به سرمتی حرکرت نما ور کره
کیفیت نور باالتری دجود داشته باش رش گیاه در جهت کیفیرت نرور
باالتر به دلی اجتواب از شرا ط رتوش ا جاد میگردد ( )3به نبرارتی
میتوا گفت ،تما رش گیاه در جهت کیفیرت براالتر نرور (فرار از
افقی ا نمودی بود ) تور میگیرد بوابرا ن حضور گیاه ا گیاها
همجوار ،رش طولی د نرضی گیاها را تحت تاثیر قرار میدهو

نتیجهگیری
در ا ن ززما ش حضور گیاهرا همجروار خو یرادن (لوبیرا قرمر)،
مورد ارز ابی قرار گرفت در مجموع حضرور گیاهرا همجروار سربب
اف،ا ش طول دمبرگ ،تانژانت زاد هی برگ ادل ،ارتفاع گیاه د ز سرت
تودهی ساقه گرد در مقاب کیفیت نور ،شاخص سطح برگ ،ز ست-
تودهی برگ د حجم تاج وشش کاهش یر ا نمرود در ا رن ززمرا ش
اف،ا ش تع اد گیاها همجوار سبب کاهش رش نرضی گیاه شر در
گیاهانی نظیر لوبیا قرم ،،نملکرد با رش نرضی گیاه د تولیر شراخه-
های فرنی به داسطهی تولی غالف ،همبستگی مثبت دارد همچورین
شاخص سطح برگ د به موجب ز ز ستتوده برگ ،به نوروا انر ام
اتلی فتوسوت،کوو ه کاهش افت

1- Plant asymmetry
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3

در هر شک  ،بارها نیا دهو هی خطای استان ارد میباشو
Error bars in each shape indicates Standard error

شکل  -4اثر تعداد گیاهان همجوار بر  .1زیستتودهی ساقه  .2زیستتودهی کل  .3ارتفاع گیاه
Figure 4- Effect of number of adjacent plant on 1. Shoot dry matter 2. Plant dry matter 3. Plant height

شکل  -5تاثیر تعداد بوتهی همجوار بر زیستتودهی برگ لوبیا قرمز
قسمت چپ (رش گیاه بر خالف رش گیاه مجادر) د راست (رش گیاه به سمت رش گیاه مجادر)
Figure 5- Number of adjacent plants on red bean leaf dry matter
)Left (opposite to neighbor plants growth) and right (toward neighbor plant growth
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 تاثیر تعداد بوتهی همجوار بر سطح برگ- 6 شکل
)قسمت چپ (رش گیاه بر خالف رش گیاه مجادر) د راست (رش گیاه در جهت رش گیاه مجادر
Figure 6- Effect of number of adjacent on bean LAI.
Left (opposite to neighbor plant growth) and right (toward neighbor plant growth)

 اما نقش تغییرا کیفیرت نرور د، لحاظ میگردد،نملکرد گیاه میشود
تاثیر ز بر کاهش نملکرد ناد ه گرفته میشود در ا ن تور بهنظر
میرس کاهش حساسیت گیاها به تغییرا کیفیرت نرور با سرتی در
فعالیتهای ز و هی اتالح نباتا به نووا کی از موارد مهم م نظر
قرار گیرد

در ا ن ززمرا ش تراثیر کیفیرت نرور برر ردی دد مولفره (تقرار د
تانژانت زاد هی برگ ادل) برای ادلین برار بره نوروا مکانیسرمهرای
-اجتواب از سا ه معرفی گرد در نها ت نتا ج ا ن ززما ش د ززما ش
های مرتبط با تغییرا کیفیت نور با ستی در ز و ه در مطالعرا خرال
 کلیه مواردی که سبب کاهش،نملکرد لحاظ گردد در ا ن ززما شها
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Introduction: The light received by plants is composed of different types of wavelengths (sanged from
ultraviolet to infrared). The region among 400 nm to 700 nm is what plants use to drive photosynthesis, typically
referred as Photosynthetically Active Radiation (PAR). Plants are so proper light filters. Leaf chlorophylls and
carotenoids absorb and use most of the R light available for photosynthesis, but reflect or transmit most of the
FR light, those parts of light which transmitted through vegetation, depleted in red and strongly enriched in farred even before direct shading takes place. The natural R:FR ratio varies from 1 to 1.2 in sunlight above a
canopy, gradually decreasing to lower to 0.2 under a dense canopy. Red to Far Red ratio (R:FR) is considered as
an indicator of the light quality. Plants are able to detect changing in light quality via their phytochromes.
Understanding the decrease of light quality create a series of reactions in the plant such as stem elongation,
reduction in stem diameter, and reduction in shoot and root biomass and so forth that are known as shade
avoidance syndrome (SAS). In this research, a pot experiment established to evaluate the effects of neighboring
on shade avoidance mechanism in red bean (Phaseolus vulgaris).
Material and Methods: Pot experiment was conducted based completely randomized designs with four
replications at the Research Greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad, 2016 and 2017. The treatments
included the red bean (Phaseolus vulgaris) growth without neighboring and 1, 2 and 3 red bean plants as
neighbors. In each pots (23 cm diameter and 21.5 cm height), 3 to 4 red bean seeds (Straight, Derakhshan) were
planted and finally one plant was selected and kept for 45 days. The distance between each treatment was one
meter for keeping plants away from mutual shading. In each treatment, 25 cm distant was considered between
pots. After 45 days, R:FR ratio was measured beneath the canopy using a quantum sensor (SKR 200 model)
subsequently, the main plant were harvested and some traits were measured. Shoot height, petiole length, and
area of canopy, first leaf and plant symmetry. Then plants separated into leaves and stems. After measuring the
total leaf area using LI-3000 area meter, plant parts were oven-dried at 80°C and weighed. The analysis of
variance (ANOVA) for completely randomized design was performed for all responses using PROC GLM in
SAS 9.3. Treatment means were compared using either the LSD test or single degree of freedom contrasts.
Results and Discussion: Result of this experiment showed that by increasing the number of neighboring
plants to 3 plants, the light quality (R to FR ratio) decreased down to 0.5 in 3 plants neighbored treatment.
Accordingly, changing the light quality influenced the traits reactions. By increasing the adjacent plants number,
shoot and plant height were increased. The highest plant (28 cm) and shortest (4.55 cm) petiole length was
recorded in the non-neighbor treatment. To measure the leaf biomass, plants were separated into the left (that
part of plant with growth opposite the neighbor) and right (toward neighbor plant growth). Result showed that in
the trait with 1 plant in neighborhood, symmetry of plant was impaired (0.23 percent). In the trait with 3
neighbors, the first leaf angle was 1/35 that indicates plants attempt to reach towards high light quality. In this
experiment, plant symmetry and plant angle was proposed as a shade avoidance syndrome. One main result in
this experiment was reduce in area of canopy and reduction in lateral growth and production of branches in plant.
In some crops such as legumes, lateral expansion to making pods is the main part of yield. Reaching out for light
and increase in plant height would suppress the lateral growth which impact the productivity of plant. Moreover,
diminish in leaf aria index reduce the leaf dry matter, as the main photosynthetic organs decreased. Finally,
result of this experiment and those study on shade avoidance effect on crop destiny, should be considered in
yield gap estimation. In these sort of experiments, total icons involve in yield diminish is considered except
shade avoidance. Role of light quality also should be noted in future studies.
Keywords: Competition, Leaf angle, Light quality, Shading and Symmetry
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