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  چکیده

بـر روي  ) امپـی پی( قسمت در میلیون عصاره 400و  300، 200، 100، 40، 20، 4، )شاهد(دوس شامل صفر واسطوخ عصارهثیر مقادیر مختلف أت 
آزمایش جداگانه در قالب طـرح   6هاي هرز تاج خروس ریشه قرمز، سلمه تره، سوروف، خرفه و قیاق و گیاه زراعی ذرت به صورت علفبذور زنی جوانه

هاي بین گیاهـان  با وجود تفاوت. م عصاره تهیه شده بوداپیپی 245معادل  غلظت کومارین موجود در عصاره .مورد ارزیابی قرار گرفتکامالً تصادفی 
داري در تمامی گیاهـان  زنی به طور معنیهاي جوانهلفهؤتمامی م. براي گیاهان بوددوس واسطوخمورد مطالعه، نتایج نشان دهنده سمیت باالي عصاره 

زنی، سرعت اثرات دگرآسیبی آن شد و باعث شد که درصد جوانه موجب افزایشدوس واسطوخبه طور کلی، افزایش غلظت عصاره . ثیر قرار گرفتتحت تأ
زنی هاي پایین کاربرد عصاره موجبات بروز اثرات تحریک کنندگی بر جوانهغلظت. چه و وزن خشک گیاهچه کاسته شودچه و ساقهزنی، طول ریشهجوانه

که ذرت تحمل نسبی باالتري به حالی در. از خود نشان داددوس وسطوخاخرفه حساسیت نسبی باالتري به عصاره . بذر خرفه، سوروف، قیاق و ذرت شد
  .از خود نشان داددوس واسطوخعصاره 

  
  هاي هرز، کومارین ذرت، علف: ي کلیديهاواژه

 

   2 1 مقدمه
بین روند افزایش خطی تولید مواد غذایی و روند افزایش هندسی 

از مهمتـرین  این موضـوع بـه یکـی    . جمعیت دنیا تناسبی وجود ندارد
به همـین سـبب، تـالش و توجـه     . هاي بشر تبدیل شده استنگرانی

. جامعه علمی در جهت افزایش محصوالت زراعی متمرکز شده اسـت 
افزایش سطح زیرکشت به تنهایی پاسخگوي نیاز غذایی جوامع بشري 

تـرین و  رو، افزایش تولیـد در واحـد سـطح منطقـی    از این. نبوده است
ست کـه در جهـت افـزایش تولیـدات کشـاورزي      ترین تالشی اعملی

هـایی  این تکنیک منوط به استفاده بهینه از نهـاده . توان انجام داد می
هاست کشهمچون زمین، میزان و کیفیت بذر، آب آبیاري، کود و آفت

یکی از موانعی مهمی که مانع کسب عملکرد و کیفیـت مناسـب   ). 8(
کاهش . هاي هرز هستندشوند، علفگیاهان زراعی در واحد سطح می

درصدي عملکرد کل محصوالت کشاورزي در کشورهاي توسـعه   10
حال توسعه در اثر رقابت  درصدي در کشورهاي در 25یافته و کاهش 
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اکسیدکربن و فضا بـا  هاي هرز بر سر منابع غذایی، نور، آب، ديعلف
  ). 8(گیاهان زراعی است 

تـاریخ  . اندز بودهساهاي هرز از زمان ظهور کشاورزي مشکلعلف
هـایی کارآمـدتري را   دهد که انسان همواره روشکشاورزي نشان می

ـ  ). 10(براي کنترل آنها معرفی نموده است  ثرترین و ؤبا این حـال، م
هاي شکهاي هرز استفاده از علفترین روش براي کنترل علفمدرن

ها موجبـات  کشبا وجود اینکه کاربرد علف). 19(مصنوعی بوده است 
ها، آلودگی شکهرز به علفهايبروز مشکالتی همچون مقاومت علف

آب و خاك و اثرات نامطلوب بر سالمت انسان و محیط زیست شـده  
رو ) 6(طور شگرفی در دنیا و ایران ها به شکاست، ولی مصرف علف
تـرین  هـا بـه یکـی از مهـم    کشامروزه علف. به افزایش گذاشته است

). 20(اند هاي کشت پیشرفته تبدیل شدهتمهاي ضروري در سیسنهاده
توجهی از افزایش عملکرد محصوالت زراعـی  به هر حال، بخش قابل
هاي در بیشتر کشورها نگرانی). 6(هاست کشمرهون استفاده از علف
هاي مصنوعی بر سالمت محیط کشثیر علفأعمومی که در رابطه با ت

ظـور ارزیـابی مجـدد    زیست وجود داشت منجر به ایجاد فشاري به من
ها شد و نتیجه این بازنگري ممنوع شدن و یا کاهش مصرف کشعلف

بـا افـزایش هوشـیاري جهـانی در مـورد      . برخی از این ترکیبات بـود 
سالمت محیط زیست، ترکیبات طبیعی که دوسـتدار محـیط زیسـت    

به دلیل اینکه ترکیبات طبیعی . هستند مورد توجه بسیاري قرار گرفتند

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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در ). 15(مه عمر بسیار کوتـاهی در محـیط زیسـت هسـتند     داراي نی
هاي کنترل هاي اخیر بکارگیري ترکیبات طبیعی که یکی از روش سال

شود توجه بسیاري از هاي هرز محسوب میزیستی براي مدیریت علف
ترکیبات طبیعـی کـه بـه    ). 8(متخصصان را به خود جلب کرده است 

د به دو دسـته تقسـیم مـی    کشی استخراج می شومنظور کاربرد علف
شود که بـه آنهـا مـواد    ترکیباتی که از گیاهان استخراج می) 1: شوند

ها ترکیباتی که از میکروارگانیسم) 2شود، گفته می دگرآسیبشیمیایی 
بـه طـور   . شودگفته می شود که به آنها مواد فیتوتوکسیناستخراج می

ـ        ه مـواد  کلی، محققین بـه سـمیت بـاالتر مـواد دگرآسـیب نسـبت ب
مندي محققان حاصل توجه و عالقه). 15(اند فیتوتوکسینی اشاره کرده

کش طبیعی بر مبناي ساختار مولکولی در این زمینه، ساخت چهار علف
شماري از مواد براي مثال، در بین تعداد بی. مواد دگرآسیب بوده است

 دگرآسیب استخراج شده از گیاهان مختلف، مواد دگرآسیب کانتاریدین،
کـش  به ترتیب به منظور ساخت علف سنئول، سیپرین و لپتوسپیرمون

. انـد اندوتال، سنمیتلین، آسی فلوروفن و سـولکوتریون تجـاري شـده   
ها نیـز  همچنین، از مواد فیتوتوکسین استخراج شده از میکروارگانیسم

کـش  مواد فیتوتوکسین بیاالفوس به ترتیب به منظـور سـاخت علـف   
  ).5(جاري شده است ت گلیفوسینات آمونیوم
هایی طبیعی بر پایه مواد دگرآسیب با محیط کشاستفاده از علف

بسیار اختصاصی بـوده و راه حـل دراز مـدتی بـراي      وزیست سازگار 
هـا  کشهاي هرز مقاوم به علفهاي هرز مخصوصا علفکنترل علف

هاي طبیعی فرصت مناسبی را نه تنها کشکاربرد علف. ارائه می دهد
هـاي  شاورزان، حفاظت کنندگان طبیعت و دیگر مدیران علـف براي ک

هـا و  کنـد، بلکـه بـراي سـازمان    هاي کشاورزي فراهم مـی هرز واحد
کننده گیاهان و خدمات مربوطه را ارائـه  هایی که مواد حفاظتشرکت

دهند و براي عامه مردم که نیاز به غذاي سالم و محیط جـذاب و  می
بــه دلیــل . آوردتی را فــراهم مــیمتنــوعی دارنــد نیــز چنــین مــوقعی

هاي مصـنوعی  کشهاي رو به گسترشی که در رابطه با علف مقاومت
هاي طبیعی اي جدید که برخی از آنها فرآوردههکشایجاد شده، علف

بوده و به صورت تجاري در آمده اند نیز مورد عالقـه بسـیاري قـرار    
ي زیادتري بـه  این موضوع بر این داللت دارد که تالش ها. اندگرفته

هاي با منشاء طبیعی جهت داده شده و ترکیبات کشف کشسمت علف
شماري مطالعات بی). 7(اند شده با منشاء طبیعی مورد توجه قرار گرفته

هاي هرز و به ارزیابی اثرات دگرآسیب گیاهان مختلف در کنترل علف
یکی از مهمترین گیاهـان داراي خـواص دگرآسـیب    . اندآفات پرداخته

خاصیت دگرآسیب ایـن گیـاه بـراي    . دوس استوگیاه دارویی اسطوخ
طی آزمایشی که هـدف اصـلی آن   ) 1992(اولین بار به وسیله کوکو 

درك وجود خاصیت دگرآسیب چند گیاه دارویی و امکـان اسـتفاده از   
ایـن محقـق نشـان داد کـه     . خاصیت دگرآسیب آنها بود، گزارش شد

زنـی گوجـه فرنگـی    ر روي جوانهدوس اثر بازدارنگی بواسطوخ عصاره
ــر ایــن، کارامــانولی و همکــاران  ). 14(دارد  ــرات ) 2000(عــالوه ب اث

). 12(دوس را نیـز بـه اثبـات رسـانند     واسـطوخ  کشی عصـاره باکتري
 5/0نیز گزارش کردنـد کـه مقـدار    ) 2004(پاپاکریستوس و همکاران 

 دوس باعث مرگ پنجاه درصـدي واسطوخ گرم در لیتر از عصارهمیلی
) 2009(هیـگ و همکـاران   ). 17(شود می 1بین جمعیت سوسک لوبیا

دوس را مورد ارزیابی قـرار دادنـد و   وترکیبات موجود در روغن اسطوخ
دوس بـه دلیـل   وکشی عصاره اسـطوخ گزارش کردند که خاصیت گیاه

ترکیب کومارین موجود در آن می باشد و ترکیبات دیگـر موجـود در   
اهداف ). 9(اثر هستند رز چچم نسبتاً بیعصاره در از بین بردن علف ه

حاصـل از  عصـاره  هـاي مختلـف از   ثیر غلظـت أاین تحقیق بررسی ت
چـه برخـی از   زنی و رشد گیـاه دوس بر جوانهوهاي هوایی اسطوخ اندام
هاي هرز مهم مـزارع ذرت و گیـاه زراعـی ذرت طـی مطالعـات      علف

  . آزمایشگاهی بود
  

  هامواد و روش
خودوس از پـارك شـهید کالهـدوز    ویـاه اسـط  هاي هوایی گاندام

براي . دار خشک و پودر شدندمشهد برداشت و در محیطی آزاد و سایه
 400گرم پودر ماده خشک را بـه کمـک    400گیري، هر نوبت عصاره

دهنـده قـرار داده   روز در دستگاه تکان 4میلی لیتر آب مقطر به مدت 
و سـپس کاغـذ   سپس، این مخلوط به وسیله یک پارچـه ملمـل   . شد

در ) درصد 100(این عصاره به عنوان عصاره خالص . صافی فیلتر شد
اي تیـره و در زیـر   عصاره تهیه شده در ظروف شیشه .نظر گرفته شد

درجــه  5-4پوششــی از فویــل آلومنیــومی درون یخچــال در دمــاي 
ــد  ســانتی ــداري ش ــراد نگه ــاره  . گ ــود در عص ــارین موج ــدار کوم مق

 روش کروماتوگرافی مایع با کارآمدي بـاال  خودوس با استفاده ازواسط

وي شـ آب بـه روش گرادیـان بـراي شست   -از حالل متانول. آنالیز شد
میکرومولی با سرعت  5متر و حجم میلی 4*125با مشخصات (ستون 

میزان تزریق برابـر  . استفاده شد) لیتر در دقیقهمیلی 3/1جریانی برابر 
 50، 10، 1رد کومارین برابر هاي استاندامیکرومول بود و از غلظت 20
درصد از  99کومارین استاندارد با خلوص . ام استفاده شدپیپی 100و 

نتایج آزمایش نشان داد کـه طـول   . شرکت مرك آلمان خریداري شد
نانومتر در ردیاب  280موج جذب نمونه استاندارد کومارین حدوداً برابر 

تایج نشـان داد کـه   عالوه براین، ن). 1شکل (نور ماوراي بنفش است 
لیتـر اسـت   میکروگرم در میلی 245غلظت کومارین در عصاره معادل 

 ). 2شکل (
هاي هرز سال گذشـته از مـزارع دانشـکده کشـاورزي     بذور علف

به دلیل وجود خواب احتمـالی   .دانشگاه فردوسی جمع آوري شده بود
بـراي بـذر    یهاي هرز، تیمارهاي خواب شـکنی متفـاوت  در بذور علف

هـاي هـرز تـاج خـروس     بذور علف. اعمال شدهاي هرز مختلف علف

                                                        
1- Acanthoscelides obtectus 
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، 1، 5ریشه قرمز، سلمه تره، سوروف، خرفه و قیاق به ترتیب به مدت 
دقیقه در اسید سولفوریک غلیظ قـرار داده و سـپس بـا آب     3و  4، 3

بـا اسـتفاده از ایـن روش    ). 1(مقطر به طور کامل شستشو داده شدند 

درصد  91هاي هرز بین حدود ی بذر علفزنخواب شکنی، درصد جوانه
  . سلمه تره به دست آمد دردرصد  79قیاق تا  در

  

  
 طول موج جذبی نمونه استاندارد کومارین - 1شکل 

Figure 1- Absorption wavelength for standard sample of coumarin 
   

  
 خودوسوغلظت کومارین در عصاره اسط - 2شکل 

 خودوس است وام است، نشان دهنده غلظت کومارین در عصاره اسطپیپی 245ر سطح زیر منحنی که براب 
Figure 2- Coumarin concentration in lavender extract  

Area under the curve is equal to 245 μl/mL, indicating the concentration of coumarin in extract of lavender  
  

هاي هرز و بذور ذرت از شده علف براي کشت بذور خواب شکنی
آب ابتدا، بذرها با . متري استفاده شدسانتی 11هایی با قطر پتري دیش

درصد ضد عفونی سطحی و سپس با آب مقطر به طور کامل  5 ژاول
دو بذر بر روي  25در داخل هر پتري دیش تعداد . شستشو داده شدند

لیتــر از لــیمی 10ســپس مقــدار . قــرار داده شــد کاغــذ صــافیالیــه 
 براي تیمار کنترل. هاي تهیه شده به هر پتري دیش اضافه شد محلول

هاي مربوطـه  میلی لیتر آب مقطر به پتري دیش 10نیز مقدار ) شاهد(
لبه ها، به منظور کنترل اتالف رطوبت از درون پتري دیش. اضافه شد

پوشـانده شـد و سـپس بـه درون      لمبا استفاده از نوارهاي پـارافی  آنها
گـراد  درجه سانتی 25بر روي  ژرمیناتوردماي . انکوباتور انتقال یافتند

درجــه  15درصـد و   45ســاعت بـا رطوبـت نســبی    16بـراي مـدت   
. یم شدظدرصد تن 65ساعت با رطوبت نسبی  8گراد براي مدت  سانتی

زنـی درون  روز براي انجام مطالعات جوانه 12ها به مدت پتري دیش

از آنجایی که برخالف بـذور  . نگهداري شدند انکوباتورها در روشنایی
زنی به نـور  هاي هرز براي جوانهدرشت گیاهان زراعی، بذور ریز علف

هاي حاوي بذور ذرت با استفاده ، بنابراین، پتري دیش)16(نیاز دارند 
شمارش بـذرهاي جوانـه زده   . هاي آلومینیومی پوشانده شدنداز فویل

روزانـه و در  ) متـر میلـی  2انـدازه  ، ظهور ریشه چه بـه  طبق مقررات(
زده شمارش بذور جوانـه . انجام گرفت) صبح 10ساعت (ساعت معین 

تا زمانی که در دو شمارش متوالی، افزایشی در تعداد بـذر جوانـه زده   
شـمارش  شـروع  پـس از   روز 12نهایتاً، . مشاهده نگردید، ادامه یافت

چه به وسیله چه و ساقهگیري طول ریشهبذور جوانه زده، اقدام به اندازه
درجـه   75ها در آون بـا دمـاي   سپس نمونه. متري شدکش میلیخط

هـا  ساعت خشک شده و وزن خشک گیاهچه 24گراد به مدت سانتی
اسـتفاده   1معادله از  نهایی زنیبراي محاسبه درصد جوانه. توزین شد

  ):1(شد 



  471    ...ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک عصاره اسطوخودوس

)1  (                                                      G = (n / N) × 100 
 رتعـداد بـذ  N ، بـر حسـب درصـد    زنیجوانه میزان Gدر این رابطه، 

 دیـش تعداد بذر موجـود در پتـري   nزده در آخرین روز شمارش، جوانه

  ): 11(استفاده شد  2معادله زنی از براي محاسبه سرعت جوانه. است
  
 

  
هاي حاصل از اندام هاي مختلف  عصارهثیر غلظتأهاي گیاهی مختلف تحت تزنی بذور گونهانههاي مورد بررسی در جوتجزیه واریانس مولفه - 1جدول 

 دوسوهوایی اسطوخ
Table 1- ANOVA for the seed germination indices of different plant species affected by different concentrations of essence obtained 

from the shoots of lavender  
 میانگین مربعات

(Mean Squares)  
  درجه آزادي

(DF)  
  گیاهان مورد بررسی

  
  

  منابع تغییر
 

(Variable sources)  

 خشک وزن
 گیاهچه

  )گرم¬میلی(

 چه¬ساقه طول
  )متر¬میلی(

 چه¬ریشه طول
  )متر¬میلی(

% 50 تا زمان
  )روز( زنی¬جوانه

 زنی¬جوانه
  )درصد(

Seedling dry 
weight 

(g)  
Seedling shoot 
length (mm)  

Seedling root 
length (mm)  

Time taken to 
50% maximum 
germination (d)  

Germination 
(%)  

 ذرت
)Corn(  

  )Concentration(   غلظت  7  **2126.78  **4.09  **128.45  **146.70  **59.01
  )Error( خطا  24  71.83  0.23  7.92  3.93  5.44
 (%) تغییرات ضریب  -  10.67  12.31  21.35  5.39  6.42

(Variation coefficient (%))  
  قیاق

)Johnsongrass(  
  غلظت  7  **1478.57  **5.54  **30.28  **33.29  **11.51

  خطا  24  98.00  0.57  4.47  1.43  0.65
  (%) تغییرات ضریب  -  14.50  13.47  15.53  11.85  15.10

  سوروف
)Barnyardgrass(  

4.44**  34.68**  103.75**  4.22ns  4092.50**  7  غلظت  
  خطا  24  141.16  3.50  4.80  1.95  0.14
  (%) تغییرات ضریب  -  16.63  19.20  34.74  4.06  4.67

  خرفه
)Common purslane(  

1.46**  29.83**  79.59**  21.48ns  5738.31**  7  غلظت  
  خطا  24  61.03  5.53  1.85  0.30  0.10
  (%) تغییرات ضریب  -  21.68  7.69  8.80  32.28  8.79

 خروس تاج
)Redroot pigweed(  

  غلظت  7  **4354.78  **6.06  **191.36  **147.51  **9.07
  خطا  24  158.16  4.15  1.69  0.92  0.44
  (%) تغییرات ضریب  -  21.36  39.12  11.89  16.09  4.18

  تره سلمه
)Common lambsquarters(  

  غلظت  7  **4323.42  **9.61  **161.94  **51.16  **0.79
  خطا  24  161.66  3.44  9.42  0.97  0.12
  (%) تغییرات ضریب  -  9.56  40.15  4.60  23.79  7.99

   دهد می نشان را داريمعنی غیر و درصد 1 و 5 احتمال سطح در داريمعنی ترتیب به ns و**  ،*
:*Statistical significance (p≤0.05); **: Highly statistical significant (p≤0.01); ns: No statistical significant 
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 diزده در آخرین روز شمارش، جوانه ورتعداد بذ Nnاولین روز شمارش، 

بـراي محاسـبه   . باشد میآخرین روز شمارش  dnاولین روز شمارش و 
استفاده شد  3معادله زنی از درصد جوانه 50زمان الزم براي رسیدن به 
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 50کشـد تـا   که طـول مـی  ) روز(مدت زمانی  T50که در این رابطه، 
زده در پایان آزمایش، تعداد کل بذور جوانه Nدرصد بذور جوانه بزنند، 

ni  وnj زده در روزهاي ترتیب تعداد بذور جوانه بهti  وtj جهـت  . است
بـه ترتیـب از نـرم افزارهـاي      هاشکلها و رسم تجزیه و تحلیل داده

SAS و EXCEL ن هـا از آزمـو  براي مقایسـه میـانگین  . استفاده شد
 .درصد استفاده شد 5در سطح  حداقل اختالف معناداري

  
 نتایج و بحث

گونه گیاهی مورد بررسی  6نی بذور زدرصد تجمعی جوانه 3شکل 
. دهـد مـی  نشـان اسطوخودوس را  عصارههاي مختلف متأثر از غلظت

زنـی  هاي مورد سنجش در جوانهلفهؤنتایج تجزیه واریانس م 1جدول 
دهد که در ادامه بـه جزئیـات هـر یـک از     گیاهان مذکور را نشان می

از شـکل  همـان طـور کـه    . شـود هاي مورد بررسی پرداخته میلفهؤم
ام پـی صـفر پـی  ( عصارهشود در تیمار شاهد بدون مذکور استنباط می

تره، تاج خـروس، خرفـه،    زنی بذور گیاهان ذرت، سلمهجوانه) عصاره
به  10و  12، 6، 7، 12، 8روزهاي سوروف و قیـــــاق به تــرتیب در 

، 79، 94که به ترتیب برابر بودنـد بـا   ) 3شکل (حد نهایی خود رسید 
 ).4شکل (درصد  91، 88، 94، 93

  
  زنی درصد جوانه

-زنی به طور معنینشان داد که درصد جوانه واریانسنتایج تجزیه 
به . دوس قرار گرفته استواسطوخ عصارهثیر أتحت ت) ≥01/0p(داري 

دوس در میزان واسطوخ عصارههاي مختلف عبارتی دیگر، بین غلظت
-د بررسی اختالف معنـی زنی نهایی بذور همه گونه گیاهی مورجوانه

با مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف آزمایش شـده   .داري وجود دارد
زنـی   بر روي بذور گیاهان محرز گردید که به طور کلی درصد جوانـه 

دوس واسـطوخ  عصـاره هاي مختلف ثیر غلظتأتمامی گیاهان تحت ت
 عصـاره این بدان معناست که با افزایش غلظت ). 4شکل (قرار گرفت 

در . داري کـاهش یافـت  زنی به طور معنیدوس، درصد جوانهوخاسطو
هاي گیاهی مورد بررسی، بیشترین میزان کاهش در درصد تمامی گونه

قـدرت  . بدسـت آمـد   عصارهام پیپی 400زنی با کاربرد غلظت جوانه
بـه طـور    عصـاره ام پیپی 400زنی بذور خرفه با کاربرد غلظت جوانه

 300بـا   400تاج خروس، بین تیمارهـاي  در مورد . کامل متوقف شد
همچنـین، در مـورد   . داري وجود نداشتاختالف معنی عصارهام پیپی

-پی 200و  300، 400سوروف، خرفه و سلمه تره نیز بین تیمارهاي 
حالی بود که در  این در. داري مشاهده نشداختالف معنی عصارهام پی

-داراي اخـتالف معنـی   عصارهام پیپی 400مورد ذرت و قیاق، تیمار 
بجـز در مـورد سـوروف،    . هاي دیگر بر جا گذاشـــت داري با غلظت

ثیر معناداري بر کـاهش قـدرت   أهیچ گونه ت عصارهام پیپی 4غلظت 
یمار بر روي بـذر ذرت، تـا   علیرغم اینکه این ت. زنی بذور نداشتجوانه

ور به طور کلی، بذ. زنی را داشتثیر تحریک کنندگی جوانهحدودي تأ
اسطوخودوس داشتند و  عصارهقیاق و خرفه حساسیت بسیار زیادي به 

زنی داري در جوانهموجبات کاهش معنی عصارهام پیپی 20در غلظت 
در حالی که، بذور تاج خـروس و ذرت نسـبتاً داراي   . را فراهم ساخت

-پی 100اسطوخودوس داشتند و در غلظت  عصارهتحمل باالتري به 
زنی را فراهم ساخت داري در جوانهت کاهش معنیموجبا عصارهام پی

طی بررسی خود بر روي خاصیت آللوپاتیکی ) 1992(کوکو ). 4شکل (
زنی گوجه فرنگی گزارش خودوس بر روي جوانهوعصاره آبی گیاه اسط

-لفهؤدوس موجب کاهش برخی از موکرد که عصاره آبی گیاه اسطوخ
  ).14(ده است زنی شزنی، از جمله درصد جوانههاي جوانه
هاي خود با کاربرد عصاره آبی گیاه نیز طی بررسی) 2002(قاسم 

خودوس گزارش کرد که عصاره آبی ایـن گیـاه موجـب کـاهش     واسط
). 18(شـود  تـره مـی  زنـی بـذور تـاج خـروس و گونـه از سـلمه      جوانه

نیز به اثرات بازداندگی عصاره آبی گیاه ) 2008(آریوپولوس و همکاران 
زنی علف هرز خرفه و گوجه فرنگی هاي جوانهلفهؤخودوس بر مواسط

نیز گزارش کردنـد کـه   ) 2009(اورمیز و همکاران ). 3(اند اشاره کرده
خودوس موجبات کاهش وترکیبات فرار حاصل از عصاره آبی گیاه اسط

هاي هرز فاالریس و یـوالف  هاي از علفزنی بذور توق و گونهجوانه
در تمامی این گزارشات، محققان عقیـده  . استوحشی را فراهم کرده 

اند که احتمـاالً کومـارین موجـود در عصـاره آبـی گیـاه       بر این داشته
اکبـرزاده و  ). 21(خودوس موجب چنین اثرات بازدارندگی اسـت  واسط

خودوس بر ونیز به اثرات بازدارندگی عصاره آبی اسط) 2013(همکاران 
به طوري کـه هیـگ و   ). 2(اند گزارش نمودهزنی خرفه را جـــــوانه
ثابت کردند که کومـارین و هیدروکسـی کومـارین    ) 2009(همکاران 

موجـود در عصـاره آبـی گیـاه اسـطوخودوس هـر دو باعـث کـاهش         
زائـري و  ). 9(زنی و رشدي چچـم دارد  هاي جوانهداري بر مولفه معنی

نیز ثابت کردند که کومارین تـأثیر بازدارنـدگی بـر    ) 2013(همکاران 
قیاق، تاتوره، فاالریس، (هاي هرز زنی بذور برخی از علفیزان جوانهم

و گیاهان زراعی ) سوروف، یوالف وحشی، چچم، تاج خروس و سلمه
ذرت، گندم، آفتابگردان، پنبه، سویا، سورگوم، گوجـه فرنگـی، جـو و    (
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از اینرو، نتایج حاصل از ایـن آزمـایش مهـر    ). 22(دارد ) عدس و کلزا
 .باشدیج گذشته میتأییدي بر نتا

  
  زنیدرصد جوانه 50مدت زمان الزم براي حصول 

درصـد   50نتایج تجزیه واریانس نشان داد که زمان رسـیدن بـه   
زنی نهایی بذور قیاق، ذرت، تاج خروس و سلمه تـره بـه طـور    جوانه
با این وجـود،  . اسطوخودوس قرار گرفت عصارهداري تحت تأثیر معنی
ـ    لفه در مورد بذورؤاین م ثیر قـرار نگرفـت   أخرفه و سـوروف تحـت ت

ــایج نشــان داده اســت کــه  ). 1جــدول ( ــی، نت ــه طــور کل  عصــارهب

بجـز  (زنی بذور تحت تأثیر خیر در جوانهأاسطوخودوس موجب ایجاد ت
اي مثبـت بـین   رابطـه ). 5شـکل  (ایجاد کرده است ) خرفه و سوروف

اسطوخودوس بکـار رفتـه بـا مـدت زمـان الزم بـراي        عصارهغلظت 
بیشترین مـدت زمـان الزم   . زنی مشاهده شددرصد جوانه 50صول ح

 عصـاره زنی با کاربرد غلظت هاي بـاال  درصد جوانه 50براي حصول 
لفـه بـا نتـایج تحقیقـات     نتایج بدست آمده درباره این مؤ. دبدست آم

و کومارین ) 3و  18، 14(گذشته که با عصاره آبی گیاه اسطوخودوس 
یاهـان مختلـف انجـام گرفتـه، مطابقـت      بر روي بذور گ) 22(خالص 
  .داشت

  

 

  

   
 هاي گیاهی مورد بررسیزنی بذور گونههاي درصد تجمعی جوانهاسطوخودوس بر منحنی عصارههاي مختلف تأثیر غلظت - 3شکل 

Figure 3- The effects of different concentrations of Lavender extract on the cumulative germination percentage curves of the 
studied species 
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  بذور گونه گیاهی) درصد(زنی دوس بر میزان جوانهواسطوخ عصارههاي مختلف تأثیر غلظت - 4شکل 

 نیستنددار در سطح احتمال پنج درصد داراي اختالف معنی) LSD(هاي داراي حرف مشابه طبق آزمون حداقل اختالف معناداري میانگین 
Figure 4- The effects of different concentrations of lavender extract on the germination (%) of the studied species  

Means followed by the same letter are not significantly different according to Fisher’s protected Least Significant Difference 
test at the 0.05 probability level 

  
  چهطول ریشه

چه نهال بذر لفه طول ریشهؤنتایج تجزیه واریانس نشان داد که م
اسـطوخودوس قـرار    عصارهثیر أتحت ت) ≥01/0p(داري به طور معنی
 عصارههاي مختلف به بیانی دیگر، بین غلظت). 1جدول (گرفته است 

هـاي گیـاهی مـورد    نـه چه نهال بـذر گو اسطوخودوس بر طول ریشه
با مقایسه میـانگین تیمارهـاي    .داري وجود داردبررسی اختالف معنی

مختلف آزمایش شده بر روي بذور گیاهان محرز گردید که بـه طـور   
چـه نهـال بـذر تمـامی گیاهـان تحـت تـأثیر        کلی مؤلفه طول ریشه

ایـن  ). 6شـکل  (اسطوخودوس قرار گرفت  عصارههاي مختلف  غلظت
-اسطوخودوس، طول ریشه عصارهکه با افزایش غلظت بدان معناست 

هـاي  در تمـامی گونـه  . داري کاهش یافتچه نهال بذر به طور معنی
چـه نهـال   گیاهی مورد بررسی، بیشترین میزان کاهش در طول ریشه

به طـور کلـی،   . بدست آمد عصارهام پیپی 400بذر با کاربرد غلظت 
موجب تحریک  عصارهام پیپی 4نتایج به این صورت بود که غلظت 

  .هاي گیاهی مورد بررسی شدچه تمامی نهال بذرهاي گونهرشد ریشه
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  هاي گیاهیدر  بذور گونه) روز(زنی درصد جوانه 50 تادوس بر زمان الزم واسطوخ عصارههاي مختلف تأثیر غلظت - 5شکل 

 دار نیستنددر سطح احتمال پنج درصد داراي اختالف معنی) LSD(معناداري هاي داراي حرف مشابه طبق آزمون حداقل اختالف میانگین 
Figure 5- The effects of different concentrations of lavender essence on time taken to 50% germination of the maximum (T50) 

of the studied species  
Means followed by the same letter are not significantly different according to Fisher’s protected Least Significant Difference 

test at the 0.05 probability level 
  

داري وجـود  هرچند، بین این تیمار و شـاهد آنهـا اخـتالف معنـی    
و برخــی از ) 8(اثــرات تحریــک کننــدگی مــواد دگرآســیب . نداشــت

هاي بسیار پایین در تحقیقـات  غلظتدر ) 4(هاي مصنوعی کش علف
هـاي  در مورد تاج خروس، بین غلظـت . گذشته نیز گزارش شده است

داري در طـول  هیچ گونه اخـتالف معنـی   عصارهام پیپی 400و  300
هـاي  در مورد سلمه تره، بین غلظـت . چه گیاهچه مشاهده نشدریشه
در طـول  داري هیچ گونه اختالف معنـی  عصارهام پیپی 400تا  200
 100هاي در مورد سوروف، بین غلظت. چه گیاهچه مشاهده نشدریشه

چه داري در طول ریشههیچ گونه اختالف معنی عصارهام پیپی 400تا 

تـا   20هـاي  در مورد خرفه و قیاق، بین غلظت. گیاهچه مشاهده نشد
داري در طـول  نیـز هـیچ گونـه اخـتالف معنـی      عصارهام پیپی 400
این نتایج با نتـایج بدسـت   ). 6شکل (چه مشاهده نشد چه گیاه ریشه

به طوري که . مطابقت داشت) 2009(آمده به وسیله هیگ و همکاران 
هـاي مختلـف   آنها بیان داشتند که عصاره آبی بدست آمـده از گونـه  

هاي چه گیاهچهداري در طول ریشهدوس موجب کاهش معنیواسطوخ
حققین طـی بررسـی تـاثیر    این م. شودگندم، چچم و شبدر برسیم می

آنـالوگ   19(دوس ومشتقات مختلف کومارین در عصاره آبی اسـطوخ 
هاي کومارین و هیدروکسی کومارین در دریافتند که آنالوگ) کومارین
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داري موجب کاهش معنـی ) امپیپی 5ام و پیپی 1(هاي پایین غلظت
 در حالی که مشـتقات . شودچه گیاهچه چچم میلفه طول ریشهؤدر م

تا حدودي باعث کاهش ) امپیپی 100یعنی (دیگر در باالترین غلظت 
بـه عنـوان مثـال، هیـگ و     . شودچه گیاهچه این گیاه میطول ریشه
 5به  1گزارش کردند که افزایش غلظت کومارین از ) 2009(همکاران 

 5بـه   23چـه گیاهچـه چچـم از    ام موجب کاهش طول ریشـه پیپی
افزایش غلظت یکی از مشتقات کومارین، از  در حالی که،. متر شد میلی

بـه   33چه گیاهچه چچم از ام موجب کاهش طول ریشهپیپی 5به  1
 1متر شد و افزایش غلظت یکی دیگر از مشتقات کومارین، از میلی 30
 33به  37چه گیاهچه چچم از ام موجب کاهش طول ریشهپیپی 5به 

دوس ویبی عصاره آبی اسطوخاز این رو، آنها نقش دگرآس. متر شدمیلی
هاي کومارین و هیدروکسی کومارین موجود را بیشتر به دلیل آنالوگ

 ).9(در آن دانستند 
  

  چهطول ساقه
نشان داد کـه   چه گیاهچهلفه طول ساقهؤنتایج تجزیه واریانس م

ــواســط عصــاره ثیر أخودوس در ســطح احتمــال یــک درصــد داراي ت
هـاي گیـاهی مـورد    تمامی گونه چه گیاهچهداري بر طول ساقه معنی

  ). 1جدول (بررسی داشته است 

   

  

  

  
  هاي گیاهیچه گیاهچه گونهاسطوخدوس بر طول ریشه عصارههاي مختلف ثیر غلظتأت - 6شکل 

 ر نیستنددادر سطح احتمال پنج درصد داراي اختالف معنی) LSD(هاي داراي حرف مشابه طبق آزمون حداقل اختالف معناداري میانگین 
Figure 6- The effects of different concentrations of lavender essence on the seedling root length of the studied species 

 Means followed by the same letter are not significantly different according to Fisher’s protected Least Significant Difference 
test at the 0.05 probability level 
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 هاي گیاهیچه گیاهچه گونهدوس بر طول ساقهواسطوخ عصارههاي مختلف تاثیر غلظت - 7شکل 

 دار نیستنددر سطح احتمال پنج درصد داراي اختالف معنی) LSD(هاي داراي حرف مشابه طبق آزمون حداقل اختالف معناداري میانگین 
Figure 7- The effects of different concentrations of lavender extract on the seedling shoot length of the studied species 

 Means followed by the same letter are not significantly different according to Fisher’s protected Least Significant Difference 
test at the 0.05 probability level 

  
هاي گیاهی مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی بر روي بذور گونه

چه اسطوخودوس، طول ساقه عصارهنیز نشان داد که با افزایش غلظت 
از نظر عددي، بجز در مورد . داري کاهش یافتگیاهچه به طور معنی

 چه گیاهچـه در ذرت که بیشترین کاهش مشاهده شده در طول ساقه
هاي گیاهی مورد بررسی بود، در بقیه گونه عصارهام پیپی 300تیمار 

 400چه گیاهچه در تیمار بیشترین کاهش مشاهده شده در طول ساقه
 4به طور کلی، نتایج نشان داد که تیمار ). 7شکل (بود  عصارهام پیپی
داري در طـول  تنها قادر بـود موجـب کـاهش معنـی     عصارهام پیپی

  .هاي خرفه شداهچهچه گی ساقه
هاي گیاهی، بین تیمار مذکور و تیمـار  با این وجود، در سایر گونه

بنابراین، خرفـه  . داري در این مولفه وجود نداشتشاهد اختالف معنی
 عصـاره چه نهال بـذر بـه   ترین گونه گیاهی از نظر طول ساقهحساس

ترین گونه گیـاهی از نظـر   برعکس، ذرت متحمل. اسطوخودوس است
اسطوخودوس بود به دلیل اینکه بین  عصارهچه نهال بذر به ل ساقهطو

داري مشـاهده  و تیمار شاهد اختالف معنـی  عصارهام پیپی 20تیمار 
هـیچ   عصـاره ام پیپی 400تا  20در مورد قیاق، بین تیمارهاي . نشد

در . چه گیاهچه مشـاهده نشـد  داري در طول ساقهگونه اختالف معنی
 عصـاره ام پـی پی 400تا  200ذرت، بین تیمارهاي  مورد سلمه تره و

. چه گیاهچه مشاهده نشدداري در طول ساقههیچ گونه اختالف معنی
ام پـی پـی  400تـا   40تیمارهـاي  در مورد سوروف و خرفه، بیـــــن 



  1395 پاییز، 3 شماره، 30 ، جلد)ع کشاورزيعلوم و صنای(نشریه حفاظت گیاهان     478

چـه گیاهچـه   داري در طـول سـاقه  هیچ گونه اخـتالف معنـی   عصاره
ام پیپی 400تا  100رهاي در مورد تاج خروس، بین تیما. مشاهده نشد

چـه گیاهچـه   داري در طـول سـاقه  هیچ گونه اخـتالف معنـی   عصاره
-نیز در بین گونـه ) 2009(هیگ و همکاران ). 7شکل (مشاهده نشد 

اند که بـر اسـاس مؤلفـه طـول     هاي گیاهی مورد بررسی اشاره کرده
نسبت به گنـدم و شـبدر برسـیم از تحمـل       اي از کلزاچه، گونهساقه
هاي باالي عصاره آبی گیـاه اسـطوخودوس   ی باالتري به غلظتنسب

) 2013(زائري و همکاران ). 9(از خود نشان داده است ) امپیپی 100(
انـد  نیز به تحمل باالي ذرت و کلزا به کومارین خالص اشـاره کـرده  

)28.( 
  

  وزن خشک گیاهچه
ها به وسـیله  هاي وزن خشک گیاهچهبراي تجزیه واریانس داده

گرم تبدیل ها به میلیسپس، داده. ازویی با دقت هزارم توزین شدندتر
 عصــارهنشــان داد کــه ) 1جــدول (نتــایج تجزیــه واریــانس . شــدند

 داري در وزن خشـک گیاهچـه  اسطوخودوس موجـب کـاهش معنـی   
مقایسه میانگین تیمارهاي ). ≥01/0p(تمامی گیاهان مورد بررسی شد 

تمامی گیاهان  زن خشک گیاهچهآزمایشی نشان داد که به طور کلی و
اسـطوخودوس قـرار گرفـت     عصـاره هاي مختلـف  تحت تأثیر غلظت

اسـطوخودوس، وزن   عصـاره به طوري که، افزایش غلظت ). 8شکل (
  .داري کاهش دادرا به طور معنی خشک گیاهچه

     

   

   
  اي گیاهیهدوس بر وزن خشک گیاهچه گونهواسطوخ عصارههاي مختلف ثیر غلظتأت - 8شکل 

 دار نیستنددر سطح احتمال پنج درصد داراي اختالف معنی) LSD(هاي داراي حرف مشابه طبق آزمون حداقل اختالف معناداري میانگین 
Figure 8- The effects of different concentrations of lavender essence on the seedling dry weight of the studied species.  

Means followed by the same letter are not significantly different according to Fisher’s protected Least Significant Difference 
test at the 0.05 probability level 
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در تمـام گیاهـان مـورد     بیشترین کاهش وزن خشـک گیاهچـه  

، در مـورد  هـر چنـد  . بدست آمد عصارهام پیپی 400بررسی با تیمار 
هـیچ   عصـاره ام پیپی 400تا  40سلمه، ذرت و قیاق، بین تیمارهاي 

. مشـاهده نشـد   داري از نظر وزن خشک گیاهچـه گونه اختالف معنی
تـا   100نتایج همچنین نشان داد که در مورد سوروف، بین تیمارهاي 

در مورد گیاهان . داري وجود نداشتاختالف معنی عصارهام پیپی 400
 عصـاره ام پـی پی 400تا  200س و خرفه، نیز بین تیمارهاي تاج خرو
ایـن  . مشاهده شـد  معنایی از نظر وزن خشک گیاهچهثیر بیأچنین ت

که بـا  ) 9(و کومارین ) 3و  18، 14(ها با نتایج تحقیقات گذشته یافته
  .خودوس انجام گرفته است مطابقت داردوعصاره آبی گیاه اسط

  
  گیري کلینتیجه

خودوس داراي وهاي هوایی گیاه اسطیق، عصاره اندامدر این تحق
اثرات آللوپاتیکی وابسته به غلظت بـود بـه   . خاصیت دگرآسیبی است

خودوس شـدت بازدارنـدگی   وطوري که با افزایش غلظت عصاره اسط
خودوس وواکنش گیاهان مختلف به عصاره اسط. یافتآن افزایش می

تـرین گونـه گیـاهی    ترین و حساسمتفاوت بود به طوري که متحمل
خودوس به ترتیـب ذرت و خرفـه   ومورد بررسی به کاربرد عصاره اسط

  . بودند
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