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مطالعه اثرات آللوپاتیک  7گیاه ،بر جوانهزنی و رشد اولیه گیاه دارویی -صنعتی وسمه
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Study of Allelopathic Effects of Seven Plants on Germination and Initial Growth of
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تاریخ دریافت 1031/20/20 :تاریخ پذیرش1031/25/20 :
چکیده
اثر آللوپاتيک علفهاي هرز یکي از عوامل مهم محدود کننده رشد و عملکرد گياهان دارویي ميباشد .هدف از این پژوهش
بررسي اثرات آللوپاتيک عصاره آبي  0گياه ،اوریاسالم ،پيچک ،مرغ ،تاج خروس ،توق ،تاجریزي و آفتابگردان بر جوانهزني و رشد اوليه
گياه دارویي -صنعتي وسمه است .نتایج بهدست آمده نشان داد کاربرد عصارههاي آبي گياهان موجب کاهش درصد ،سرعت و
یکنواختي جوانهزني بذرها شدند .زمان تا  32 ،62 ،12 ،6و  36درصد جوانهزني بذرهاي وسمه با کاربرد عصارههاي آبي گياهان نيز
افزایش یافت .کمترین درصد جوانهزني در تيمارهاي مرغ و تاج خروس مشاهده شد .همچنين بيشترین سرعت جوانهزني مربوط به
گياه توق است .حداکثر یکنواختي سبز شدن بذرهاي وسمه در بين عصارههاي آبي به کار رفته در تيمار تاجریزي حاصل شد .بيشترین
کاهش رشد طولي ری شه چه و ساقه چه مربوط به عصاره حاصل از تاج خروس ،پيچک ،مرغ و آفتابگردان دیده شد .همچنين بيشترین
کاهش در وزن خشک ساقه چه مربوط به عصاره تاج خروس بود .در بين عصارههاي گياهان آللوپاتيک کمترین تاثير بازدارندگي بر
جوانهزني و رشد اوليه گياهچه از علف هرز توق حاصل شد.
واژههای کلیدی :آللوپاتيک ،جوانهزني ،سرعت رشد ،وسمه
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علفهاي هرز گاهي به  02تا  32درصد ميرسد (اقبال و
رایت .)1999 ،0در اکوسيستمهاي زراعي ،گياهان به جاي
همزیستي ،بيشتر در تداخل با یکدیگر هستند .چنانچه در
مراحل بحراني رشد گياه زراعي ،تراکم علفهاي هرز به اندازه
کافي باال باشد معموال سبب کاهش رشد و عملکرد آن مي-
شود .حداقل دو مکانيسم براي تداخل گياهان با یکدیگر
وجود دارد ،یکي رقابت براي جذب منابع و دیگري ورود مواد
سمي به محيط توسط گياه است که در اصطالح آللوپاتي
ناميده ميشود (داک 3و همکاران .)2001 ،آللوپاتي به هر نوع
تاثير بازدارنده یا تحریک کننده مستقيم یا غير مستقيم
گياهي بر گياهان دیگر از طریق توليد ترکيبات شيميایي وارد
شده به محيط ،گفته مي شود .علفهاي هرز در استفاده از
این پدیده ميتوانند با تغيير شرایط محيطي به نفع رشد
خود ،سبب کاهش کمي و کيفي عملکرد گياهان دیگر شوند
(کوهيلي 3و همکاران .)2001 ،این ترکيبات در بخشهاي
مختلف گياه مثل ریشه ،ریزوم ،برگ ،ساقه ،گرده دانه و گل
ميتواند وجود داشته باشد (کاستا 12و همکاران .)2003 ،اثرات
متوقف کنندگي ترکيبات آللوپاتيک بر جوانهزني بذر ،رشد
گياهچهها ،سطح برگ ،توليد ماده خشک ،مقدار رنگيزهها،
کربوهيدراتهاي گياه بالغ ،منعکس و منجر به توقف رشد و
نمو گياه ميگردد (ناروال 11و همکاران .)2005 ،از ترکيبات
شيميایي با خاصيت آللوپاتيک ميتوان فنلها را نام برد که از
گسترش دیواره سلولي ،نفوذپذیري غشا ،جذب مواد غذایي،
سنتز کلروفيل ،فتوسنتز و فعاليتهاي آنزیمي جلوگيري مي-
کنند (التر و اینهليگ.)1988 ،10
توق ( )Xantium strumarium L.از علفهاي هرز
غالب در مزارع ایران بوده که باعث کاهش رشد بسياري از
گياهان زراعي مي گردند (راشد محصل و همکاران.)1032 ،
تنویر 10و همکاران ( )2008گزارش کردند عصاره آبي برگ و
ميوه توق مانع سبز شدن گياهچههاي گياهان زراعي گندم،
جو  ،برنج  ،ذرت ،پنبه و آفتابگردان ميگردد.
مرغ ( )Cynodon dactylonگياهي از خانواده
گندميان ،چند ساله ،داراي ریزوم و علف هرز جدي در تمام
مناطق مزروعي و غير مزروعي مخصوصا در کشت هاي آبي،
سبزیکاري ها و باغ ها و  ...است (راشد محصل و اکبرزاده،

مقدمه
جنس گياه وسمه ( )Indigoferaمتشکل از
گونههاي بسيار زیادي که حدود  062گونه گياهي مي باشد
که در سراسر مناطق استوایي و زیر استوایي آفریقا،
آسيا و آمریکا پراکندگي دارد (اسکریر .)2005 ،1وسمه
( )Indigofera tinctoria L.گياهي دو ساله ،متعلق به خانواده
بقوالت است که اخيرا این گياه براي تهيه رنگ طبيعي مورد
توجه قرارگرفته است .جنس  Indigoferaدر ایران شامل 6
گونه گياه درختچهاي بوده که در مناطق جنوبي ایران مي
رویند .این گونه ها شامل ،Indigofera articulatae
 I. intricata،I. oblongifolia ،I. argenteaو I. tinctoria
هستند (مظفریان .)1036 ،این گياه در ایران به طور عمده در
منطقه جيرفت و کهنوج و همچنين در شهرستانهاي
ایرانشهر و بم کشت و کار ميشود .عالوه بر ایران در پاکستان،
سيالن ،جاوه ،عربستان ،مصر ،هندوستان ،مناطق گرم و
مرطوب آفریقا و سوریه نيز رویش دارد .مهمترین مواد موثره
موجود در گياه وسمه عبارتند از :آلکالوئيدها ،گليکوزیدها،
فالونوئيدها ،تاننها و ترکيبات فنوليک ،ترکيبات معدني و
ترکيبات دیگري همچون خاکستر ،خاکستر محلول در اسيد،
خاکستر محلول در آب و غيره مي باشد .وسمه گياهي
درختچهاي شکل است که برگهاي آن در مصارف اقتصادي
به عنوان نيل 0کاربرد دارند .عصاره برگها و پودر آن در
بيماريهاي دیابت (نادکارني ،)1333 ،0صرع و تصفيه کبد به
طور گسترده استفاده ميشود .عصاره آن همچنين در مداواي
تنگي نفس ،سياه سرفه ،تپش قلب ،گزارش شده است (بانگر
و ساالراالیا  .)2011 ،عصاره الکلي حاصل از این گياه تاثير
مثبتي در درمان بيماري در جونده گان دارد (ماالروانان و
دواکي .)2003 ،6همچنين عصاره متانوليک کل اندام گياه از
رشد ویروس  HIVممانعت مي نماید (کاویماني 5و همکاران،
.)2000
علفهاي هرز تهدیدي جدي براي کشاورزي محسوب
ميشوند زیرا براي دستيابي به آب ،نور و مواد غذایي با
گياهان زراعي رقابت کرده و باعث کاهش کمي و کيفي
محصوالت زراعي مي شوند ،به طوري که خسارت ناشي از
1. Schrire
 .0نيل مادهاي است آبي رنگ یا نيلي رنگ که از برگهاي گياه وسمه
حاصل ميشود به همين دليل در زبان انگليسي این رنگ را  blueنمي-
گویند بلکه آنرا  indigoمينامند.
3. Nadkarni
4. Banagr and Saralaya
5. Malarvannan and Devaki
6. Kavimani et al.

7. Iqbal and Wright
8. Duck et al.
9. Kohli et al.
10. Costea et al.
11. Narwal et al.
12. Leather and Einhellig
13. Tanveer et al.

55

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد دوازدهم /شماره یک /تابستان 19

پيچک صحرایي ( )Convonvolus arvensisیکي از
ده علف هرز خطرناک جهان به شمار ميآید که در غالت
عملکرد را تا  52درصد و در کشتهاي ردیفي تا  32درصد
کاهش ميدهد (راشد محصل و همکاران .)1032 ،اثرات
متوقف کنندگي ترکيبات آللوپاتيک در کاهش جوانهزني بذر،
رشد گياهچهها ،سطح برگ ،توليد مادهي خشک ،مقدار
رنگيزهها ،کربوهيدارتها و پروتئينهاي گياه بالغ منعکس و
منجر به توقف رشد و نمو گياه ميگردد (ناروال و همکاران،
2005؛ ادایر.)1999 ،5
با توجه به تمایل سيستمهاي کشاورزي براي کاهش
عمليات شخم و در نتيجه باقي ماندن بقایاي گياهي در سطح
خاک مطالعه اثرات آللوپاتيک ناشي از بقایاي در حال تجزیه
گياهان الزم و ضروري به نظر ميرسد .همچنين با توجه به
اینکه کشت گياه وسمه براي حصول رنگ و مواد دارویي حائز
اهميت است .تاکنون اثر آللوپاتي علفهاي هرز بر جوانهزني و
رشد اوليه گياه شناسایي نشده است .هدف از این آزمایش
بررسي تاثير عصارههاي آبي اندام هوایي اوریاسالم ،پيچک،
مرغ ،تاج خروس ،توق ،تاج ریزي و آفتابگردان بر جوانهزني و
رشد اوليه گياه دارویي -صنعتي وسمه بود.

 .)1032اویارسالم ( )Cyperas rotundusگياهي از خانواده
 ،Cyperaceaeچند ساله و علف هرز جدي گياهان زراعي آبي
و سبزیجات ،باغها و علف هرز اتفاقي در گياهان زراعي دیگر
است (راشد محصل و همکاران .)1032 ،اویارسالم ارغواني
( ،)Cyperus rotundusجزو مهمترین علف هاي هرز رایج و
مشکل سازترین علفهاي هرز در جهان است (هولم 1و
همکاران .)1977 ،تحقيقات نشان داده است که اویارسالم زرد
( )Cyperus esculentusداراي اثر بازدارندگي روي گياهان
دیگر است (سانچز 0و همکاران.)1973 ،
گياه تاج خروس ) (Amaranthus retroflexusیکي از
مهمترین علفهاي هرز جهان بهشمار ميرود .فعاليت
آللوپاتيک تاج خروس کامال به اثبات رسيده است .از جمله
ترکيبات آللوپاتيک تاج خروس ميتوان به ساپونينها و
فنوليکها ،اسيد کلروژنيک ،اسکوپولين و اسيد بنزوئيک اشاره
کرد (ایندرجيت و دوک .)2003 ،0چانياگو و جسوپ ()2006
( )2006گزارش نمودند که آبشویههاي تاج خروس موجب
کاهش شدید در جوانهزني بذرهاي سویا گردید .همچنين اثر
منفي عصاره آبي بخش هوایي و بقایایي تاج خروس بر جوانه-
زني گندم ،جو ،ذرت ،سویا و آفتابگردان در پتري دیش و
گلدان گزارش شده است (کوستا و همکاران .)2003 ،بقایاي
گياهي تاج خروس ،وزن تر گندم پایيزه ،جو پایيزه،
چغندرقند ،ذرت و کلزا را کاهش داده است (کوستا و
همکاران .)2003 ،آفتابگردان ( )Helianthus annusاز دیر باز
به عنوان یک گياه داراي خاصيت آللوپاتيک موفق شناسایي
شده است (ناروال و همکاران .)1999 ،مواد آللوشيميایي
آفتابگردان باعث کاهش رشد و زیست توده علف هاي هرز
سلمه تره ( ،)Chenopodium album L.گونهاي از یونجه
( ،)Medicago polymorphaترشک ( )Rumex dentatusو
علف قناري ( )Phalaris minor Retzميشود و اثر این مواد
بر ترشک و سلمه تره علفهاي هرز پهن برگ چشمگيرتر
است (ناروال و همکاران .)1999 ،برخي تحقيقات نشان مي-
دهند وقتي که برگهاي خشک شده آفتابگردان با خاک
مخلوط شود از ظهور سویا و سورگوم ممانعت به عمل مي-
آورد و یا اینکه وقتي خاک حاوي بقایاي آفتابگردان باشد،
ظهور و تعداد پنجهها ،زیست توده و عملکرد گندم کاهش
معنيداري ميیابد (ساندهو.)1997 ،6

مواد و روشها
به منظور بررسي اثر عصاره آبي  0گياه اوریاسالم،
پيچک ،مرغ ،تاج خروس ،توق ،تاجریزي و آفتابگردان بر
درصد جوانهزني ،طول ریشه چه و ساقه چه گياه وسمه
( ،)Indigofera tinctoria L.آزمایشي قالب طرح بلوکهاي
کامال تصادفي با سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده
کشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود در سال  1032انجام شد.
تيمارها شامل شاهد (آب مقطر) ،عصاره آبي بخش هوایي
اوریاسالم ،پيچک ،مرغ ،تاجخروس ،توق ،تاجریزي و
آفتابگردان بود .علفهاي هرز در مرحله به گل رفتن از سطح
مزرعه جمعآوري و سپس بخشهاي هوایي هر علف هرز به
طور مجزا خشک و آسياب شدند .سپس  122گرم از پودر به-
دست آمده از شاخ و برگ هر علفهرز در  1222ميلي ليتر
آب مقطر ریخته شد و به مدت  3ساعت در آزمایشگاه
نگهداري شد .سپس به منظور جدا کردن بافتها و اندامهاي
جامد گياهي از عصاره ،مخلوط حاصل با کاغذ صافي واتمن
شماره یک صاف شد .سپس غلظت  0درصد حجمي از عصاره
مادر با اضافه سازي آب مقطر تهيه و اثر آنها بر حداکثر

1. Holm et al.
2. Sanchez et al.
3. Inderjit and Duke
4. Chaniago and Jessop
5. Sandhu

6. Adair
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جوانهزني ،1سرعت جوانهزني (معکوس زمان تا  62درصد
جوانهزني ،)1/D50 R50=،یکنواختي جوانهزني ،)GU( 0زمان تا
 12درصد جوانهزني ( ،)D10زمان تا  62درصد جوانهزني
( ،)D50زمان تا  32درصد جوانهزني ( ،)D90زمان تا  32درصد
جوانهزني ( )D95و رشد ریشهچه و ساقهچه وسمه مورد
آزمایش قرار گرفت .بذرهاي وسمه قبل از اعمال تيمار ،با
محلول  0درصد هيپوکلریت سدیم (به مدت  0دقيقه)
ضدعفوني شده سپس کامال با آب مقطر شسته شدند و هر
یک به طور مجزا درون پتري دیشهاي استریل شده به قطر
 3سانتيمتر قرار داده شدند .در هر پتري دیش  06عدد بذر
قرار داده شد و سپس  0ميليليتر از عصاره مورد نظر به آن
اضافه گردید .براي تيمارهاي شاهد فقط  0ميليليتر آب
مقطر اضافه شد و در انکوباتور در دماي  06درجه سانتيگراد
قرار گرفت .شمارش بذرهاي جوانهزده به صورت روزانه در
ساعتي معين انجام شد .به هنگام شمارش ،بذرهاي جوانهزده
تلقي ميشدند که طول ریشه چه آنها  0ميليمتر یا بيشتر
بود .شمارش تا هنگامي که افزایشي در تعداد بذرهاي جوانه
زده مشاهده نشده و به مدت سه روز متوالي تعداد بذرهاي
جوانهزده در هر پتري دیش ثابت ماند ،ادامه یافت .پس از 1
روز نمونهها را خارج کرده و درصد جوانهزني ،طول ریشهچه و
طول ساقهچه اندازهگيري شد .براي محاسبه سرعت و حداکثر
جوانهزني ،یکنواختي جوانهزني بذرها از برنامه جرمين
استفاده شد .این برنامه درصد جوانهزني تجمعي،D10 ،D05 ،
 D90 ،D50و  D95را از طریق درون یابي منحني افزایش جوانه-
زني در مقابل زمان محاسبه ميکند (سلطاني و مداح،0
 .)2010براي تجزیههاي آماري از نرمافزار  SASو مقایسه
ميانگين دادهها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنيدار
( )LSDدر سطح احتمال  6درصد انجام شد.

درصد جوانهزني نسبت به شاهد حاصل شد (جدول  .)0با
کاربرد عصاره آبي اوریاسالم ،پيچک ،تاج خروس ،توق ،تاج-
ریزي و آفتابگردان حداکثر جوانهزني بهترتيب ،11/13
 15/02 ،10/2 ،13/61 ،11/33و  15درصد نسبت به شاهد
کاهش یافت .نتایج مقایسه ميانگين بهدست آمده از سرعت
جوانهزني ( )R50بذر وسمه نشان داد که بيشترین مقدار
مربوط به شاهد ( )2/250و کمترین سرعت جوانهزني با
کاربرد عصاره اوریاسالم ،مرغ و تاج خروس ميباشد (جدول
 .)0از بين تيمارهاي عصاره آبي بهکار برده شده بيشترین
کاهش سرعت جوانهزني مربوط به عصاره توق با کاهش
معنيدار  03/5درصد سرعت جوانهزني نسبت به شاهد
گردید .بيشترین مقدار درصد یکنواختي جوانهزني ()GU
مربوط به شاهد ( )116/30شد .مشاهده شد که با اعمال
عصاره آبي مرغ و آفتابگردان کمترین یکنواختي درصد جوانه-
زني را بر بذر وسمه داشته اند .به طوري که تيمارهاي مرغ و
آفتابگردان یکنواختي درصد جوانهزني را  66/0و 00/51
درصد نسبت به شاهد کاهش داده اند .گياه تاجریزي کمترین
( 0/03درصد نسبت به شاهد) تاثير کاهشي را بر  GUدر بين
تيمارها داشته است .نتایج حاصل از مقایسه ميانگين صفت-
هاي زمان تا درصد جوانهزني بذر وسمه نشان داد که کمترین
زمان تا  )D90( 32 ،)D50( 62 ،)D10( 12 ،)D05( 6و 36
( )D95درصد جوانهزني در شاهد مشاهده شد که تاثير معني-
داري با بقيه تيمارهاي عصاره آبي گياهان داشته است (جدول
 .)0کاربرد عصاره آبي پيچک ،مرغ و تاج خروس موجب
بيشترین افزایش معنيدار در زمان تا  6درصد جوانه ()D05
بذر وسمه نسبت به شاهد شدهاند (بهترتيب  33 ،33/3و
 36/0درصد) .همچنين این گياهان زمان تا  12درصد جوانه-
زني ( )D10را بهترتيب  32/ ،03/و  06/3درصد ،زمان تا
 62درصد جوانهزني ( )D50را بهترتيب  6/ ،03/0و 0/5
درصد ،زمان تا  32درصد ( )D90را بهترتيب  60/0 ، 1/و
 0/درصد و زمان تا  36درصد جوانهزني ( )D95بذر وسمه
نسبت به شاهد را بهترتيب  03/3 ،03/6و 03/01درصد
افزایش دادهاند.

نتایج
نتایج تجزیه واریانس حداکثر جوانهزني (،)Gmax
سرعت جوانهزني ( ،)R50یکنواختي جوانهزني ( ،)GUزمان تا
 )D90( 32 ،)D50( 62 ،)D10( 12 ،)D05( 6و  )D95( 36درصد
جوانهزني بذر گياه وسمه در جدول ( )1ارائه شده است .بين
تيمارهاي آللوپاتيک از لحاظ  GU ،R50 ،Gmaxو زمانهاي
مختلف تا جوانهزني بهجز  D90اختالف معنيداري وجود
داشت .بيشترین کاهش حداکثر جوانهزني ( )Gmaxبذر
وسمه ناشي از کاربرد عصاره آبي گياه مرغ با کاهش 01/50
1. Gmax
2. Germination Uniformity
3. Soltani and Maddah
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جدول  :1نتایج جدول تجزیه واریانس براي حداکثر جوانهزني ( ،)Gmaxسرعت جوانهزني (معکوس زمان تا  62درصد جوانهزني،)1/D50 R50=،
یکنواختي جوانهزني ( ،)GUزمان تا  12درصد جوانهزني ( ،)D10زمان تا  62درصد جوانهزني ( ،)D50زمان تا  32درصد جوانهزني ( )D90و
زمان تا  32درصد جوانهزني ( )D95در گياه وسمه
Table 2: Mean square of analysis of variance for germination max (Gmax), germination rate (R 50= 1/D50), germination
Uniformity (GU), time at 10 (D10), 50 (D50), 90 (D90) and 90 (D95) germination percentage on plant indigo
D95
D90
D50
D10
D05
GU
R50
Gmax
d.f
SNOVA
*1144
1654n.s.
**190.7
**83
**108.3
*1119
**0.005
**116.7
7
Treatment
305.6
783
17.9
7.2
26.2
311
0.00002
12.8
16
Error
n.s.
** * ،بهترتيب بيانگر معنيدار در سطح احتمال  1و  6درصد؛ غير معنيدار
significance at 1% and 5% probability level respectively; n.s. not significant

* ** ,

 62درصد جوانهزني1/D50 ،

جدول  :0مقایسه ميانگينهاي صفات حداکثر جوانهزني ( ،)Gmaxسرعت جوانهزني (معکوس زمان تا
= ،)R50یکنواختي جوانهزني ( ،)GUزمان تا  12درصد جوانهزني ( ،)D10زمان تا  62درصد جوانهزني ( ،)D50زمان تا  32درصد جوانه-
زني ( )D90و زمان تا  32درصد جوانهزني ( )D95در گياه وسمه
Table 2: Comparison means for germination max (Gmax), germination rate (R50= 1/D50), germination Uniformity
(GU), time at 10 (D10), 50 (D50), 90 (D90) and 90 (D95) germination percentage on plant indigo

صفت
تيمار

Gmax

R50

GU

D05

D10

D50

D90

D95

(درصد)

(بذر در ساعت)

(ساعت)

(ساعت)

(ساعت)

(ساعت)

(ساعت)

(ساعت)

c

c

c

a

a

b

a

c

شاهد
اوریاسالم
پيچک
مرغ
تاج خروس
توق
تاج ریزي
آفتابگردان

3 / 0
30/35b
30/02b
0 /22c
05/22c
30/25b
03/55bc
03/00bc

2/250
2/200d
2/200cd
2/203d
2/200d
2/260b
2/202cd
2/203c

116/30
125/26ab
33/30abc
61/01d
36/30abc
00/00cd
120/ 3ab
03/11bcd

1/62
0/00ab
10/ 3a
10/5 a
12/02ab
1/05b
0/23b
15/2 a

0/22
10/62ab
1 /51ab
16/03a
10/ 2ab
0/00c
/10c
12/23b

13/10
05/ 2a
01/60ab
06/2 a
05/62a
16/03c
00/35ab
05/03b

51/01
113/66ab
12 /63abc
101/00a
123/00abc
05/62bc
03/00cb
33/13abc

35/10
105/23a
100/15ab
1 0/23a
102/30ab
122/23bc
100/03ab
121/35bc

%LSD

5/13

2/223

02/60

3/35

/56

0/00

3/

02/05

* وجود حرف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنيداري در سطح  6درصد
Within each column means followed by the same letters are not significantly different at 5%.

جدول  :0نتایج تجزیه واریانس براي طول و وزن ریشهچه و ساقهچه گياه وسمه بعد  1روز
Table 3: Mean square of analysis of variance for radical and pedicel length and weight Indigo after 14
days

منابع تغيير

درجه آزادي

تيمار
خطا

0
15

طول ریشه چه
**

10/13
2/1

طول ساقه چه

وزن خشک ساقه چه

**

12/23
2/11

**

2/2221
2/2221

وزن خشک ریشه چه
ns

2/2220
2/2220

** و  n.s.به ترتيب بيانگر معنيداري در سطح احتمال  1درصد و عدم معنيداري ميباشد.
significance at 1% probability level and not significant, respectively
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جدول  :جدول مقایسه ميانگين تاثير تيمارهاي علف هرز بر طول و وزن ریشهچه و ساقهچه گياه وسمه
Table 4: Effect weeds treatments on radical and pedicel length and weight Indigo

صفت
تيمار

طول ریشهچه
(سانتيمتر)

طول ساقهچه
(سانتيمتر)

a

وزن خشک ساقهچه
(گرم)

a

وزن خشک ریشهچه
(گرم)

شاهد
اوریاسالم
پيچک
مرغ
تاج خروس
توق
تاج ریزي
آفتابگردان

0/12
1/20g
0/00ef
1/3 ef
0/ 2d
6/02b
/ 2c
0/62e

5/62
0/ 2d
6/02b
/ 2c
1/20f
0/00e
1/3 e
0/15d

a

2/2 2
2/200cd
2/205cbd
2/201cd
2/202d
2/202b
2/205cbd
2/200cb

2/215
2/223
2/223
2/220
2/223
2/223
2/205
2/212

%LSD

2/56

2/63

2/225

2/203

* وجود حرف مشترک نشان دهنده عدم اختالف معنيداري در سطح  6درصد
Within each column means followed by the same letters are not significantly different at 5%.
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شکل  :1اثرات تيمارهاي آللوپاتيک مختلف در زمان روي درصد جوانهزني تجمعي گياه وسمه
Fig 1: Allelopathic effects of different treatments in time on the cumulative germination percentage of plant indigo

ریشهچه نسبت به شاهد را نشان دادند .بيشترین کاهش
طول ساقهچه وسمه در عصاره تاج خروس مشاهده شد .به
طوري که تاج خروس سبب کاهش  3 /0درصدي طول
ساقهچه نسبت شاهد شد .توق ،تاجریزي و آفتابگردان نيز به-
ترتيب  01/0 ،56و  61/درصد طول ساقهچه را کاهش
دادند .بررسي نتایج این آزمایش نشان داد که بيشترین تاثير
منفي بر وزن خشک ساقه چه را تيمار تاج خروس داشته
است .کاربرد عصاره آبي تاج خروس سبب کاهش  62درصد
وزن خشک ساقه چه وسمه نسبت به شاهد شد .از بين
تيمارهاي اعمال شده کمترین کاهش وزن خشک ساقهچه در

در جدول ( )0تاثير تيمارهاي آللوپاتيک بر طول
ریشهچه ،ساقهچه و وزن ریشهچه و ساقهچه بذر گياه وسمه
ارائه شده است .همانطور که مالحظه ميشود طول ریشهچه،
ساقهچه و وزن ساقهچه اختالف معنيداري را نشان ميدهد.
بررسي نتایج حاصل از این آزمایش در جدول بيانگر آن
است که بيشترین طول ریشهچه در شاهد ( 0/12سانتيمتر)
بهدست آمد .کمترین طول ریشهچه با کاربرد عصاره آبي
اوریاسالم و مرغ ،که بهترتيب موجب کاهش  36/5و 0
درصد نسبت به شاهد شدند .همچنين پيچک ،تاج خروس و
آفتابگردان بهترتيب  60/1 ،53و  5 /3درصد کاهش در طول
02

فنآوری تولیدات گیاهی /جلد دوازدهم /شماره یک /تابستان 19

فرآوردههاي سوبستراهاي تنفسي و در نهایت منجر به کمبود
مستمر انرژي متابوليک گردد (الخطيب 0و همکاران.)2004 ،
چانياگو و جسوپ ( )2006گزارش نمودند که عصارههاي تاج-
خروس موجب کاهش شدید در جوانهزني بذرهاي سویا
گردید .همچنين اثر منفي عصاره آبي بخش هوایي و بقایایي
تاجخروس بر جوانهزني گندم ،جو ،ذرت ،سویا و آفتابگردان
در پتري دیش و گلدان گزارش شده است (کوستا و همکاران،
 .)2003بقایایي گياهي تاجخروس وزن تر گندم پایيزه ،جو
پایيزه ،چغندرقند ،ذرت و کلزا را کاهش داد (کوستا و
همکاران .)2003 ،تنویر و همکاران ( )2008گزارش کردند
عصارههاي برگ و ميوه توق مانع سبز شدن گياهچههاي
گياهان زراعي گندم ،جو  ،برنج  ،ذرت ،پنبه و آفتابگردان
ميگردد .بقایاي پيچک ،جوانهزني و عملکرد گندم را بهترتيب
 1و  32درصد کاهش داد (بوگاتک و همکاران.)2005 ،
عصارهي به دست آمده از خاک در معرض بقایاي پيچک،
جوانهزني بذرها و رشد گندم را متوقف نمود (عالم 0و
همکاران .)2001 ،اسميت و همکاران ( )2001گزارش کردند
که عصارهي پيچک در  1 ،1/6 ،0و  2/6درصد به طور معني-
داري درصد جوانهزني ،طول ریشهچه و بخش هوایي گندم را
از حداقل  00تا حداکثر  33درصد کاهش داد .در تحقيقي
مشخص شد که بقایاي گياهي و عصارههاي استخراج شده از
اویارسالم کاهش وزن خشک ذرت و سویا را به همراه داشت
که کاهش بيشتري از سوي غدههاي اویارسالم نسبت به
بقایاي برگي مشاهده شد (دیناردو 6و همکاران .)1998 ،در
مطالعه اقبالي و راشد (  )103خاک حاوي ترشحات ریشه
اویارسالم سبب افزایش جوانهزني و نيز ارتفاع بيشتر اسفرزه
نسبت به شاهد گردید (اقبالي و راشد محصل.)103 ،
اویارسالم ارغواني داراي موادي است که قادر است از رشد
گياهاني که همراه آن رشد یافتهاند جلوگيري کند (هورویتز و
فریدمن .)1971 ،5بقایاي گياهي و عصارههاي استخراج شده
از اویارسالم سبب کاهش وزن خشک ذرت و سویا شد
(دروست و دال .)1980 ،برخي تحقيقات نشان ميدهند وقتي
که برگهاي خشک شده آفتابگردان با خاک مخلوط شود از
ظهور سویا و سورگوم ممانعت به عمل ميآورد و یا اینکه
وقتي خاک حاوي بقایاي آفتابگردان باشد ،ظهور و تعداد

علف هرز توق ( 06درصد نسبت به شاهد) بهدست آمد .گياه
آفتابگردان موجب کاهش  00/6درصد در وزن خشک ساقه
چه وسمه شد .در گياه وسمه بيشترین کاهش در درصد
جوانهزني تجمعي در تاج خروس و اوریاسالم مشاهده شد
(شکل  .)1کاربرد عصاره آبي توق کمترین درصد کاهش را
بين تيمارهاي آللوپاتيک داشته است.
بحث
نتایج این تحقيق حاکي از آن است که بيشترین
درصد ،سرعت و یکنواختي جوانهزني در شرایط شاهد بوده و
تيمار بذر وسمه با عصارههاي آبي  0گياه موجب کاهش در
این صفات با شدتهاي متفاوت شد .به طوري که بيشترین
تاثير بازدارنده بر درصد ،سرعت و یکنواختي در عصاره مرغ،
تاج خروس و آفتابگردان مشاهده گردید .همچنين تقریبا
بيشترین زمان تا  32 ،62 ،12 ،6و  36درصد جوانهزني در
عصارههاي حاصل از پيچک ،تاجخروس و مرغ بود .به عبارتي
این عصارهها سبب افزایش مدت زمان جوانهزني و به تعویق
انداختن سبز شدن گياهچهها شدند .عکسالعمل رشد طولي
ریشهچه ،ساقهچه و وزن ساقهچه در بين تيمارها متفاوت
بوده است .بيشترین تاثير کاهشي در رشد طولي ریشهچه
بهترتيب مربوط به اوریاسالم ،مرغ ،پيچک ،آفتابگردان و تاج-
ریزي ميباشد .در صورتي که بيشترین تاثير کاهشي طول
ساقهچه مربوط تاخ خروس ،تاجریزي ،توق و آفتابگردان بوده
است .عصاره حاصل از تاج خروس بيشترین تاثير کاهشي بر
وزن خشک ساقه چه ( 62درصد) و کمترین کاهش در عصاره
توق ( 06درصد) بهدست آمد .همچنين تاج خروس وزن
خشک ریشهچه را به طور غير معنيداري کاهش داد .در
پژوهشهاي متعددي ثابت شده است که علفهاي هرز
توانایي باالیي در خاصيت آللوپاتيک دارند ،و با تغيير شرایط
محيطي به نفع رشد خود ،سبب کاهش کمي و کيفي عملکرد
گياهان دیگر ميشوند (ریزوي و ریزوي1992 ،1؛ کوهيلي و
همکاران .)2001 ،اثرات ترکيبات آللوپاتيک در کاهش جوانه-
زني بذر ،رشد گياهچهها ،سطح برگ ،توليد مادهي خشک،
مقدار رنگيزهها ،کربوهيدارتها و پروتئينهاي گياه بالغ
منعکس و منجر به توقف رشد و نمو گياه ميگردد (ناروال و
همکاران2005 ،؛ آدایر .)1999 ،همچنين توقف در جوانهزني
ميتواند ناشي از مواد آللوپاتيک روي فعاليتهاي آنزیمي
بذرها که انتقال ترکيبات ذخيرهاي در طي جوانهزني نقش
دارند ،نسبت داده شود این امر ميتواند منجر به کمبود

2. El-Khatib et al.
3. Alam et al.
4. Smith et al.
5. Dinardo et al.
6. Horowiz and Friedman

1. Rizvi and Rizvi
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پنجهها ،زیست توده و عملکرد گندم کاهش معنيداري مي-
یابد (ساندهو.)1997 ،
به طور کلي نتایج حاصل از این تحقيق نشان داد
همه عصارههاي بهکار برده شده تاثير معنيداري بر جوانهزني
و رشد اوليه گياه وسمه داشتهاند .بيشترین تاثير بازدارندگي
جوانهزني و رشد گياهچه گياه وسمه در عصاره تاجخروس،
پيچک ،مرغ و آفتابگردان مشاهده شد .کاهش ناشي از اثرات
آللوپاتيک علفهاي هرز مهمي مانند تاج خروس ،پيچک و
مرغ در عملکرد و رشد در شرایط حاضر که تالشهاي
گستردهاي به منظور افزایش عملکرد و کيفيت گياهان زراعي

و دارویي در سطح جهان وجود دارد موضوعي است که باید
به آن توجه کافي شود .با توجه به اینکه تاجخروس ،پيچک و
مرغ از جمله علفهاي هرز رایج در مزارع ایران است ،اثبات
اثرات منفي آللوپاتيک این علفهاي هرز یا بقایایي آنها نشان
ميدهد که باید با مدیریتهاي صحيح زراعي در قالب اصول
کشاورزي پایدار روشهاي مختلف کنترل این علفهاي هرز
تعيين شود تا ضمن حذف یا کاهش رقابت آللوپاتيک آنها با
گياه وسمه ،زمينه را براي افزایش رشد و توليد گياه وسمه در
این زمينه فراهم نمود.
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Study of Allelopathic Effects of Seven Plants on Germination and Initial Growth of
Medicinal-industrial Plant Indigo (Indigofera tinctoria)
Ansori1*, A., Shahgholi1, H., Asghari2, H. R. and Azar niya3, M.
Abstract
The allelopathic effect of weeds is one of the important limiting factors that affects the growth and yield of
medicinal plants. The allelophatic effects of water extract of purple nutsedge (Cyperas rotundus), creeping jenny
(Convonvolus arvensis), bermuda grass (Cynodon dactylon), redroot pigweed (Amaranthus retroflexus), common
cocklebur (Xantium strumarium L.), perennial night shade (Solanum nigrum), and sunflower (Helianthus annus) on
germination and initial growth of indigo plant (Indigofera tinctoria L.) were investigated. The results showed that,
application of extract of all plants decreased percentage rate and uniformity of germination of indigo seeds, also
increased the time up to 5, 10, 50, 90 and 95 percent of germination. The lowest percentage of germination (Gmax) was
found in bermuda grass and redroot pigweed seeds. The highest seed germination rate was belonging to common
cocklebur. The extract of perennial night shade was maximum uniformity effects on germination (GU) of indigo seeds.
The highest reduction of radicle and plumule growth was found by use of perennial night shade, creeping jenny,
bermuda grass and sunflower extracts. Perennial night shade had the highest effects of reduction of shoot dry weight.
Among the all plant extracts, the lowest allelopathic effect on germination, and seedling growth was belonging to
common cocklebur.
Keywords: Indigo, Allelopathic, Germination, Growth rate
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