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چکیده
به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای مختلف گوشبره بر جوانهزنی گوجه فرنگی آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاامً
تصادفی در  4تکرار در سال  1393در آزمایشگاه تحقیقات علف های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد .آزمایش شاامل  2عامال
اندامهای گوش بره در  4سطح (ریشه ،ساقه ،برگ و گیاه کامل بدون گلآذین) و غلظتهای عصاره آبای در  11ساطح ( 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0و
 10درصد) بود .نتایج آزمایش نشان داد که غلظت عصاره آبی بطور معنیداری بر تمامی صفات جوانهزنی و رشد گیاهچه اثر داشت .نتایج ایان آزماایش
همچنین نشان داد که بین عصاره اندامهای مختلف گوشبره در اثرگذاری بر درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،میانگین زمان جوانهزنی ،طول ساقهچه
و زیست توده کل اختًف معنیداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،عصاره آبی ،میانگین زمان جوانهزنی
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امروزه با توجه به سرعت رشد جمعیت ،مادیریت مناساب عوامال
محدودکننده تولید محصوالت کشاورزی نظیر علفهاای هارز کاه در
میان عوامل زیستی محدود کننده تولید بیشترین تاثیر را داشته بسایار
ضروری میباشد ( .)3با توجه به مشکًت روشهای مختلف مدیریت
علفهای هرز استفاده از روش هایی که کمترین اثر منفی را بر محیط
داشته باشد مورد توجه محققین مختلاف قارار گرفتاه اسات ( 3و .)5
آگاهی از گیاهان دارای توان دگرآسیبی عًوه بر اینکه میتواند منجر
به تولید علفکشهای طبیعی شود ،از طریق مدیریت بهتر علفهاای
هرز دارای توان دگر آسیبی میتواند منجر به افزایش بیشتر محصاول
شااود ( .)1بااا توجااه بااه هجااوم گیاااه گااوشبااره ( Chrozophora
 )tinctoria L.به زمینهای کشاورزی و بویژه زمینهایی کاه شاخ
زده شده و پس از مدتی رها شده اند و یا در واقع آیش گذاشته شدهاند
 1و  -2بهترتیب دانش آموخته کارشناسای ارشاد زراعات و اساتاد ،گاروه زراعات و
اصًح نباتات ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسًمی ،مشهد ،ایران
 -3استادیار گروه زراعت و اصًح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
)Email: Hhammami@Birjand.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.v34i1.75331

به نظر میرسد بررسی اثر حضور این گیاه بر محصاوالت اقتصاادی و
استراتژیک نظیر گوجه فرنگی ضروری میباشد .بنابراین این مطالعه با
هدف بررسی اثر عصاره آبی گیاه گوش بره بر خصوصیات جواناهزنای
بذرهای گوجهفرنگی انجام شد.

مواد و روشها
مطالعه و بررسی اثرات آللوپاتی اندامهای مختلف گاوشباره باار
جوانهزنای باذرهای گوجاه فرنگای در طای مطالعاه آزمایشاگاهی در
آزمایشگاه تحقیقاات علافهاای هارز دانشاکده کشااورزی دانشاگاه
فردوسی مشهد در سال  1393انجام شد .آزمایش به صورت فاکتوریل
دو عاملی در قالب طرح کامً تصادفی و با چهاار تکارار انجاام شاد.
عامل اول شامل اندامهای مختلف گوش بره در چهاار ساطح (ریشاه،
ساقه ،برگ و گیاه کامال باادون گاال آذیاان) و عامال دوم شاامل
غلظتهای عصاره آبی در  11سطح (صافر،9 ،8 ،7 ،6 ،5، 4، 3، 2، 1 ،
 10درصد) بود .به منظور تهیه عصاره آبای گوشبره ،نمونههای گیااه
گوش بره در انتهای دوره رشد در شهریور مااه ساال  1393از مازار
آلوده در منطقه سفید سنگ فریمان جماعآوری شادند .پاس از جماع
آوری گوش بره از مزرعه ابتدا ریشه ،ساقه ،بارگ و نیاز گیااه کامال
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بدون گلآذین (قبل از گلدهی گیاهان جماعآوری شادند) باه صاورت
جداگانه در سایه خشک و سپس به کمک آسیاب پودر شدند.
به منظاور تهیاه محلاول ماادر  10گرم از پودر هر قسمت از گیاه
باا  100میلایلیتار آب مقطار مخلاوط گردیده و  12ساعت بار روی
شیکر قرار داده شدند .پس از  72ساعت محلولها دوباره و این بار باه
مدت  2ساعت بر روی شیکر قرار داده شدند و سپس از کاغاذ صاافی
(واتمن شماره  )1عبور داده شدند .محلول مادر به عناوان غلظات 10
درصد و آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفتاه شاد و غلظاتهاای
مورد نیاز از محلول مادر با رقیقسازی بوسیله آب مقطار تهیاه شادند
(.)9
به منظور جلوگیری از آلوده شدن بذور داخل پتریها به قارچها و
عوامل میکروبی دیگر ،از بذور گوجاهفرنگای اساتاندارد رقا سای اچ
فًت تولید توسط شرکت یکان بذر که بوسایله قاارچ کاش بنومیال
تیمار شده بود استفاده گردید .بذرها درون پتریدیشهایی با قطار 11
سانتیمتر به تعداد  25بذر در هر پتری روی یاک الیاه کاغاذ صاافی
قرار داده شدند .سپس مقدار  6میلیلیتر از محلول آماده شاده باه هار
یک از پتریدیشها اضافه شده و پتریدیشها به درون ژرمینااتور باا
یک دوره دمایی  25درجه سانتیگراد به مدت  16ساعت و دماای 15
درجه سانتیگراد به مدت  8ساعت در تاریکی ،به ترتیاب باا رطوبات
نسبی  45و  65درصد ،منتقال شادند .از روز بعاد از شارو آزماایش،
شمارش بذور جوانهزده شرو شده (هر  24ساعت) و تا زماانی کاه در
سه شمارش متوالی افزایش جوانهزنی مشاهده نشد ادامه یافت .نهایتا،
پس از اتمام شمارش بذور جوانه زده ،اقدام به اندازهگیری طول ریشاه
چه و ساقهچه تشکیل شده در هر پتریدیش باه وسایله کاغاذ میلای
متری شد .سپس نمونهها در آون با دمای  75درجاه ساانتیگاراد باه
مدت  24ساعت خشک شاده و وزن خشاک گیاهچاههاا باه وسایله
ترازویی با دقت ده هزارم توزین شد .از دادههای به دست آمده درصاد
جوانه زنی ،سرعت جوانه زنی و بنیه بذر محاسبه شاد .بارای تجزیاه و
تحلیل دادههای وزن خشک گیاهچهها ،دادهها به میلیگرم تبدیل شد.
برای آنالیز آماری از نرمافزار  SAS 9.1استفاده شد.

نتایج و بحث
نتایج این آزمایش نشان داد که غلظت عصارهها بر تمامی صافات
جوانهزنی و رشد گیاهچه گوجهفرنگی شامل درصد جوانهزنی ،سارعت
جوانه زنی ،میانگین زمان جوانهزنی ،قوه نامیه ،طول ریشاهچاه ،طاول
ساقهچه ،نسبت ریشهچه باه سااقهچاه ،وزن خشاک ریشاهچاه ،وزن
خشک ساقه چه و زیست توده کل معنیدار بود (جدول  .)1مشابه ایان
نتایج برای صفاتی همچون درصد جواناهزنای ،سارعت جواناهزنای و
میانگین زماان جواناه زنای در ماورد اثارات دگرآسایبی عصاارههاای
اندامهای مختلف کرچک بر روی گیاه انگلی ساس توساط سایدی و

همکاران ( )8گزارش شده است .این محققین رابطه متغیاری را بارای
غلظتهای مختلف مشاهده کردند و این مطلب نشاندهنده حساسیت
زیاد واکنشهای گیاهان به غلظت مواد دگرآسیب است بطوریکاه در
برخی از غلظتها (غلظت های باالتر) حتی افزایش معنیدار برخای از
این صفات مشاهده می شود ( .)8گزارشهای دیگری نیز نشاندهناده
اثرات معنیدار عصاره آبی جو وحشی ،چچ  ،پیر گیاه و گل گنادم بار
درصد جوانهزنی ارقام مختلف گندم بود .البته میازان تااثیر باه شادت
وابسته به غلظت بود ( .)4اندامهای مختلاف گیااه گاوش باره اثارات
معنی داری بر صفاتی همچاون قاوه نامیاه ،طاول ریشاهچاه ،نسابت
ریشهچه به ساقهچه ،و همچنین وزن خشک ریشهچه و ساقهچه نشان
دادند .در حالیکه عصاره اندامهای مختلف گوشبره اثرات معنایداری
بر درصد جوانه زنی ،سرعت جوانهزنی ،میانگین زمان جوانهزنی ،طاول
ساقهچه و زیست تاوده کال نداشاتند .ایان تفااوت در واکانشهاا در
مطالعات دیگر نیز مشاهده شده است ( 4و  .)8عصاره آبی چچ و گل
گندم در غلظتهاای  50درصاد موجاب افازایش معنایدار در طاول
کولئوپتیل گندم رق مارون شاد .در حاالی کاه در ماورد ارقاام الوناد،
روشن ،زاگرس ،طبسی ،کویر ،ماهوتی و هیرمند این غلظتهاا اثارات
منفی بر رشد کولئوپتیل را نشان دادند ( .)4نتایج این مطالعه همچنین
نشان داد که اثرات متقابل غلظت عصاره در ناو انادام گیااهی منباع
عصاره آللوپات به جز در مورد طول ساقهچاه و زیسات تاوده کال در
مورد بقیه صفات معنیدار بود .جادول  2مقایساه میاانگین صافات در
غلظتهای مختلف عصاره گوش بره در گوجهفرنگی را نشان میدهد.
در مورد درصد جوانه زنی ،تا غلظت پانج اختًفای مشااهده نشاد و
همچنین اختًفی بین غلظتهای هفت  ،هشت و نه مشااهده نشاد.
در غلظتهای شش و ده اختًفها باا تماامی غلظاتهاای دیگار
معنیدار بود .کاهش معنیدار درصد جوانهزنی سس در حضور غلظات
های مختلف عصاره آبای سااقه ،ریشاه ،بارگ و کال گیااه کرچاک
مشاهده شد ( .)8این مطالعه همچنین نشان داد که عصاره آبی برگ و
ساقه بیشترین اثر منفی را بر درصد جوانهزنی در مقایسه با عصاره آبی
ریشه و کل گیاه داشت .کاهش معنیدار درصاد جواناهزنای شااهی و
تربچه به ترتیب در حضور غلظتهای بیشتر از  50درصد و  70درصد
عصاره اندام های گیاه سنبل ختایی1مشاهده شد ( .)7نتایج روف فرد و
امیدبیگی ( )7همسو با نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش غلظات
عصاره دارای خاصیت دگر آسیبی باعث کاهش درصد جوانهزنای مای
شود .اروجی و همکاران ( )6نیز نشاان دادناد کاه عصااره انادامهاای
مختلف آفتابگردان باعث کاهش معنیدار درصد جوانهزنی سلمهتاره و
تاجخروس گردید.

1- Angelica archangelica L.

بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندامهاي مختلف گوشبره...

139

140

نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،34شماره  ،1بهار 1399

بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی اندامهاي مختلف گوشبره...

141

جدول  -3مقایسه میانگین دادههای وزن خشک در غلظتهای مختلف عصاره گوش بره در گوجه فرنگی
Table 3- Mean comparison of tomato dry weight in different giradol organs

اندام گیاهی
Plant organs

کل گیاه

ساقه

ریشه

برگ

صفات

Total plant

shoot

Root

Leaf

Trials

4.3048

77.8 a

76.9 a

75.8 a

77.8 a

درصد جوانهزنی

0.4260

5.6711 a

5.5790 a

5.4861 a

5.6567 a

0.1954

4.1953 a

4.2517 a

4.3250 a

4.3752 a

0.3591

5.9656 b

5.8872 b

6.5641 a

5.9468 b

0.1600

3.3115 a

3.2315 a

3.3115 a

3.2315 a

0.1299

3.8920 a

3.8920 a

3.9970 a

3.8845 a

0.0388

0.73454 b

0.71826 b

0.94198 a

0.71935 b

0.0001

0.005900 c

0.006298 b

0.006689 a

0.005923 c

0.0003

0.010645 c

0.012770 b

0.013378 a

0.012265 b

0.0087

0.021230 a

0.019068 a

0.020066 a

0.018548 a

LSD

Germination percent

سرعت جوانهزنی
Germination rate

میانگین زمین جوانهزنی
Means of Germination time

قوه نامیه
Vigor

طول ریشهچه
)Root length (mm

طول ساقهچه
)Shoot length (mm

نسبت ریشهچه به ساقهچه
Root length to Shoot length ratio

وزن خشک ریشهچه
)Root dry weight (g

وزن خشک ساقهچه
)Shoot dry weight (g

وزن گیاهچه
)Seedling weight (g

حروف مشابه در هر ردیف نشاندهنده عدم معنیداری در سطح یک درصد است.
Same letters in each row showed not significant different at the 1% probability level less significant difference test

کااهش درصاد جواناهزنای در نتیجاه اعماال ماواد آللوشایمیایی
موجود در اندامهای گیاهان دارای خاصیت دگرآسیبی ممکن است باه
علت افزایش پراکسیده شدن لیپیاادهای غشااای سالولهاای ایاان
گیاهاان (گیاهان تحت تاثیر مواد دگرآسیب) باشد که میتواناد باعاث
افزایش زوال و نابودی غشاای سالول شده و در نهایات منجار باه از
بین رفتن آنها شود ( .)2در مورد سرعت جوانهزنی روند جالبی مشاهده
شد بطوریکه غلظتهای مختلف عصاره آبای باه جاز غلظات دها
(آخرین غلظت) موجب افزایش سرعت جوانهزنای شاد .ایان وضاعیت
ممکن است به دلیل ایجاد پتانسیلهاای اسامزی مختلاف در نتیجاه
افزودن عصارهها باشد .در غلظت ده ممکن است غلظت آن قدر باال
باشد (به دلیل اثرات بازدارنده اثر ایجاد پتانسیل ها از باین بارود) کاه
دیگر اثر مثبتی نداشته باشد .نتایج سیدی و همکاران ( )8و روف فارد
و امیدبیگی ( )7در مورد اثار ماواد دگرآسایب نشاان داد کاه سارعت
جوانهزنی با افزایش غلظت کاهش یافت در حالی که نتایج این مطالعه
نشان داد که با وجود کاهش درصد جوانهزنی اماا سارعت جواناهزنای
افزایش یافته است .در مورد میانگین زمان جوانهزنی نیز روناد جاالبی
مشاهده میشود .در غلظتهای پاایین میاانگین زماان جواناهزنای از
شاهد (غلظت اول) نیز بیشتر است .در مورد سایر صافات شاامل قاوه

نامیه ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،نسبت طول ریشهچه به ساقهچه،
وزن خشک ریشاهچاه ،وزن خشاک سااقهچاه و وزن کال گیاهچاه
تولیدی ،با افزایش غلظت روند کاهشی مشاهده شد .جدول  3مقایساه
میانگین دادههای حاصل از اثر انادامهاای مختلاف گاوش باره را بار
خصوصیات جوانه زنی گوجه فرنگی در حضور عصاره اندامهای مختلف
نشان میدهد .درصد جوانه زنی ،سارعت جواناه زنای ،میاانگین زماان
جوانهزنی و طول ریشهچه و ساقهچه تحت تاثیر نو اندامهای گیااهی
گوش بره قرار نگرفت در حالی که بقیه صفات تحت تاثیر نو عصاره
قرار گرفتند .وزن خشک ریشهچه و ساقهچه تحت تاأثیر ناو عصااره
قرار گرفتند .در حالیکه مجمو وزن گیاهچه تحت تاثیر قرار نگرفت.
به نظر می رسد با توجه به تأثیرگذاری مختلف اندامهاا ،اثرگاذاریهاا
طوری بوده که همدیگر را خنثی کردهاند .بطور کلی نتایج این آزمایش
نشان داد که عصاره ریشه گوشبره کمترین تأثیر را نسبت به عصااره
سایر اندامها بر خصوصیات جوانهزنی گوجهفرنگی داشت .علت این امر
میتواند این باشاد که اندامهای گیاه گوش بره در مراحال آخار رشاد
برداشات شاده و برای تهیه عصاره مورد استفاده قرار گرفتند .بنابراین
به نظر میرسد در این مرحله باه علات آنکاه داناههاا و بطاور کلای
اندامهای هوایی به عنوان یک مقصاد قاوی برای کلیه مواد تولیادی
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، سرعت جوانهزنای،مختلف گوش بره در اثر گذاری بر درصد جوانهزنی
 طول ساقهچه و زیسات تاوده کال اخاتًف،میانگین زمان جوانهزنی
 با توجه به نتایج این آزمایش به نظر مایرساد.معنیداری وجود ندارد
که مدیریت مناسب علفهرز گوشبره قبل از کشت و طی دوران رشد
گوجهفرنگای مای تواناد منجار باه جواناه زنای بیشاتر و سابز شادن
یکنواخت تر مزرعه شده و در نهایت تولید کننده را جهت دساتیابی باه
.عملکرد مطلوبتر یاری کند
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 سبب کاهش غلظت این مواد،گیاه مانند مواد دگرآسیب عمل میکنند
در اندام ریشه و حرکت بیشتر این مواد به سامت انادامهاای هااوایی
.)10  و9 ،8 ،1( مایشاوند

نتیجهگیری
نتایج آزمایش اثرات عصارههای آبی بر جواناهزنای و خصوصایات
گیاهچه گوجهفرنگی در محیط پتریدیش نشان داد که غلظت عصاره
آبی بطور معنیداری بر تمامی صفات جوانهزنای و رشاد گیاهچاه اثار
 نتایج این آزمایش همچنین نشان داد که بین عصاره انادامهاای.دارد
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Introduction: In recent years, food production known as a main challenge for increasing human population.
Along with the development of agricultural systems, weed management practices have been developed to
sustainable management. Allelopathy is the biochemical interaction of inhibition and promotion within plants or
micro-organisms. Allelopathy considered as a mechanism of some plants was proposed firstly by Molish in
1937. Allelopathy has a broad application prospects in increasing crop production, plant protection, and
biological control. There are many known allelochemicals: water soluble organic acid, straight-chain alcohols,
aliphatic series, aldehydes, ketones, simple unsaturated lactone, long-chain fatty acids, multi-alkyne,
naphthoquinone, anthraquinone acid, quinone compound, simple phenols, benzoic acid and its derivatives,
cinnamic acid and its derivatives, coumarin, flavonoids, tannins, terpenoids, steroids, amino acids, peptides,
alkaloids, cyanohydrin, sulfide, glucosinolates, nucleotides. While phenolic acids and the terpenoid compounds
are more common types. Giradol (Chrozophora tinctoria L.) known as an invasive annual summer plant that
belongs to Ephorbiaceae family. Giradol not only can reduce the crop productivity by competition for light,
water and nutrient mineral but also can decrease crop growth and productivity as it has the phenolic components
such as tannins, saponins, cumarins, phenylpropanoid glycosides, and flavonoids. Thus, it may have allelopathic
effects. Giradol have been reported in the wide range of fields in Khorasan Razavi province. This study was
conducted for determining allelopathic effects of Giradol on tomato as the main crop being cultivated in
Khorasan Razavi province.
Materials and Methods: In order to evaluate allelopathic effects of Giradol on seed germination of tomato
(Lycopersicon esculentum mill.), this study was conducted in weed research lab of Ferdowsi University of
Mashhad on the basis of a Completely Randomized Design (CRD) with factorial arrangement with 4 replications
in 2014. The treatments consisted of Giradol organs at 4 levels (root, stem, leaf and total plant without
inflorescence) and their aqueous extract concentrations at 11 level (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10%). The plant
organs were harvested from Fariman in the summer of 2014. The samples were carefully washed and then dried.
The sample were ground and 10 g for each sample was added to 100 ml distilled water. The samples were
shacked for 12 h, and the shaking process was done again after 72 h. The extracts were passed through the filter
paper. The stoke solutions were diluted. Then, 6 ml from each extract was added to each experimental unit. The
petri dishes were placed in a germinator at 25/15°C in 45/65% relative humidity with a 16/8 h day/night regime,
respectively. The measuring traits were germination percent, germination rate, means of germination time, vigor,
and root length, shoot length, root length to shoot length ratio, root dry weight, shoot dry weight, and seedling
weight.
Results and Discussion: The result of this experiment showed that concentration of aqueous extract had a
significant effect on germination percent, germination rate, means of germination time, vigor, and root length,
shoot length, root length to shoot length ratio, root dry weight, shoot dry weight and seedling weight at 0.1%
probability. Same results have been reported by Seyyedi et al (8) for allelopathic effect of castor bean organs on
germination percent, germination rate and means of germination time of dodder. The variation response of
different concentration of castor bean aqueous extract on germination of seeds dodder has been reported. The
result of this experiment also showed that germination percent, germination rate, means of germination time,
shoot length and root length had no significant effects by the type of plant organs whereas other trials showed
significant effects. Generally, the leaf and stem water extracts had the highest negative effects on germination
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percent compared to the root and whole plant Giradol extracts. The same results reported by Rooffard and
Omidbeigi (7) on the influence of extract concentration on the germination percent.
Conclusion: The results showed that the concentration of the aqueous extract significantly affects the
germination and seedling growth. Furthermore, the extract of different organs adversely influences the
germination percentage, germination rate, mean of germination time, and shoot length. It seems that proper
management of Giradol weeds before and during tomato growth can lead to higher germination and more
uniform plant emergence and finally can be of help for enhancing crop yield.
Keywords: Aqueous extract, Germination percent, Germination rate, Means of germination time

