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چکیده
این مطالعه برای بررسی تأثیر اختالط مقادیر مختلف بقایا (صفر 100 ، 50 ،و  150گرم در مترمربع) سه گیاه دارویی زیرره سربز،
مریم گلی و مرزنجوش بر پتانسیل بانک بذری علفهای هرز منطقه ملکان در سال  1397در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی
ملکان انجام شد .در کل در هر مترمربع  53915بذر علف هرز شناسایی شد که بیشترین بذر موجود در خاک متعلق به علف هرز تاج
خروس و سلمهتره بهترتیب با  33254و  12457عدد بذر در مترمربع از خاک بود .بذور این دو علف هرز  95/4درصد از بانک بذری
علفهای هرز خاک را شامل بودند .در این بررسی بقایای مریمگلی و مرزنجوش کاهش قابل مالحظهای را در خصوصیات جوانهزنی و
رشد گیاهچههای این علف های هرز را باعث شدند .بقایای زیر ه سبز تأثیر کمی بر صفات مورد بررسی داشت .جوانهزنی بذر و رشد
گیاهچههای این علفهای هرز تحت تأثیر بقایای گیاهان دارویی مورد بررسی تا  44/7و  84/9درصد کاهش نشان داد .با افزایش مقدار
کاربرد بقایا ،کاهش بیشتری در جوانه زنی و رشد گیاهچه علفهای هرز بهدستآمد .در کل بقایای این گیاهان دارویی میتواند بانک
بذری علف های هرز خاک را کاهش دهد.

کلیدواژهها :بانک بذر ،جوانه زنی ،گیاهان دارویی ،گیاهچه
میتواند عاملی ضروری برای شناسایی پوشش علف هرز در

مقدمه
بانک بذری خاک منبع اصلی حضور علفهای هرز در

سررطح مزرعرره باشررد ( .)Lin and Cao, 2009آسرریب برره

زمینهررای زراعرری اسررت .در زمرران برداشررت ،در زمینهررای

گیاهان زراعی موجود در تناوب که ناشی از علفکشهایی

زراعرری بررذور علفهررای هرررز بررر روی گیرراه برراقی مانررده و

با ماندگاری باال است؛ همین طور اثرات ناشرری از بررادبردگی

اسررتفاده از ماشررینآالت کشرراورزی منجررر برره پخررش بررذور

علفکشها روی محصوالت زراعرری مجرراور ،از پیامرردهای

علفهای هرز در سطح خاک میگردد که در سالهای بعد

خطرنرراک کرراربرد علفکشهررا روی گونررههای غیرهررد

میتوانررد در خرراک ذخیرهشررده و پر

از سررالها جوانهزنررد

میباشد (.)Khajavi et al., 2020

( .)Konstantinovic et al., 2008بانررک بررذری علفهررای

بازدارندگی اثرهای مستقیم و غیرمسررتقیم سررمی ترکیبررات

هرررز هشررداری از پرریش تعیینشررده در خصرروح حضررور

آزادشررده از یررک گیرراه بررر روی گیرراه دیگررر میباشررد

علفهای هرز در سطح مزرعه قبل از آلودگی به علفهررای

( .)Khan et al., 2016واژه بازدارندگی از کلمررات آللررون

هرز برای کشاورزان میتواند باشد .بنررابراین ،بررسرری خرراک

و پاتوس یونانی به معنی همدیگر و رنج تشکیل شده است.
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در ایررن فرآینررد ترکیبررات شرریمیایی آزادشررده از گیاهرران

نقررش مهمرری دارد Gulden and Shirtliffe )2009( .نیررز

درگیر هستند .بررا ایررن فرآینررد یررک گیرراه بررر گیرراه مجرراور از

نتایج مشابهی را گزارش نمودند .این محققین اظهار داشتند

طریررق تررداخل شرریمیایی تأثیریگررذارد .صرردها گیرراه وجررود

که بذور درشت در بانک بذری خاک کمتررر تحررت تررأثیر

دارند که در طبیعت دارای خاصیت مررواد بازدارنررده هسررتند.

بازدارنرردگی قرررار میگیرنررد .گیاهرران دارویرری از جملرره

اغلررب ترکیبررات مررواد بازدارنررده ،ترکیبررات ثررانوی هسررتند

گیاهانی هستند که خاصیت مواد بازدارنده آنها برره اثبررات

( .)Shaik and Kumar Mehar, 2016آللوکمیکالهررا

رسیده است .پژوهشگران گزارش نمودنررد کرره مرزنجرروش

متابولیتهررای گیرراهی و از تولیرردات ثررانوی گیاهرران هسررتند.

دارای مقررردار بررراالیی از ترکیبرررات اسرررید فنرررولیکی و

این ترکیبررات در بخشهررای مختلررف گیاهرران وجررود دارنررد

فالونوئیدی است و بنررابراین ایررن ترکیبررات دارای خررواح

که از آن جمله میتوان برره سرراقه ،بررره ،ریشرره ،گررل ،میرروه

آلیلوپاتیک قوی هستند (.)Wogiatzi et al., 2009

و دانه اشاره داشت .برههررا مهمترررین منبررع ترکیبررات مررواد

( Arminante et al. )2006گزارش نمودند که اسان

بازدارنررده هسررتند .آللوکمیکالهررای عمررده بررا فعالیررت مررواد

مریمگلی منجر به کاهش جوانررهزنی و رشررد گیاهچررههای

بازدارنررده برراال فنولیکهررا هسررتند کرره در غلظتهررای پررایین

 Lactuca sativa ،Raphanus sativusو Lepidium sativum

جوانرررهزنی و رشرررد گیاهررران را تحریررک میکننررد ،ولررری

میشررود .گررزارش شررده اسررت کرره اثرررات پرایمینر

بررر

غلظتهررای برراال کرراهش شرردیدی را در جوانررهزنی باعررث

پایررداری بررذر برررای جوانررهزنی بهتررر بررهطور کامررل تحررت

میشرروند ( .)Mahmoodzadeh et al., 2015از ترکیبررات

شرررایب بهینرره دمررا و رطوبررت اثرررات مفیرردی داشررته اسررت

مررواد بازدارنررده ثانویرره میترروان بررهعنوان علررف کشهررا،

( .)Pedram et al., 2021میزان تررأثیر اسرران

قارچکشها و حشرررهکشها اسررتفاده کرررد ( Elaloui et al.,

وابسته بود و با افررزایش دنز ،میررزان تررأثیر اسرران

 .)2016غلظررت ترکیبررات مررواد بازدارنررده از عررواملی مهررم

( Ghanbarzadeh et al. )2014مشاهده نمودند کرره عصرراره

تأثیرگذار بر تأثیر ترکیبات مررواد بازدارنررده اسررت .ترکیبررات

زیره سبز درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طررول ریشرره

رشررد یرک

چرره ،طررول سرراقه چرره ،طررول گیاهچررهها و وزن خشررک

را متوقررف میکنررد ،در گونررههای دیگررر

گیاهچههای زیره سبز را کاهش میدهد .تحقیقات زیررادی

میتواند باعث تحریک رشررد شررود .امررروزه برره دلیررل فوایررد

در خصرروح تررأثیر ترکیبررات مررواد بازدارنررده بررر بررذور

اقتصررادی و بهبررود توانررایی گیرراه زراعرری ،اسررتفاده از بقایررای

علفهای هرز در شرایب آزمایشررگاهی انجررام گرفترره ولرری

گیاهی به روش جذاب و قابررل قبررولی در کشرراورزی تبرردیل

گزارشی مبنی بر تأثیر بقایای گیاهان بررر جوانررهزنی و رشررد

شررده اسررت .بقایررای گیرراهی ،مررواد بازدارنررده میتواننررد اثررر

گیاهچههای بذور موجررود در بانررک بررذری خرراک وجررود

مفیدی در کنترل علفهای هرز داشررته باشررند ( Han et al.,

ندارد .لذا این مطالعه با هد

مطالعه تأثیر بقایای سرره گیرراه

 .)2008بررهعنوان مثررال ( Jalali )2013تررأثیر بقررای گیاهرران

دارویی زیره سبز ،مریمگلی و مرزنجوش با مقادیر مختلف

زراعی (صفر 25 ،و  50درصد) را بر بانک بذری علفهررای

(صفر 100 ،50 ،و  150گرررم در مترمربررع) بررر جوانررهزنی و

هرز بررسی نمودند .بر اساس نتایج بررسی این محققین بذور

رشد گیاهچههای بذور موجود در بانک بررذری علفهررای

تاجخروس ،بذور غالب در بانک بذری علفهای هرز بررود.

هرز خاک انجام پذیرفت.

مواد بازدارندهی کرره در یررک غلظررت مشررخ
گونرره مشررخ

این محققین کاهش بانک بذری را با تداخل بقایررای گیاهرران
زراعرری در خرراک مشرراهده نمودنررد.

برره دنز اسرران
بیشررتر بررود.

مواد و روشها

Farajzadeh Memari

این آزمررایش در سررال  1397در مزرعرره دانشررگاه آزاد

( Tabrizi and Yarnia )2011گرررزارش نمودنرررد کررره

ملکان واقع در استان آذربایجان شرررقی اجرررا گردیررد .ایرن

بازدارندگی در کنترل بانک بررذری علفهررای هرررز خرراک

محل دارای طول جغرافیایی  37درجه و نه دقیقهی شرقی و
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عرض جغرافیایی  46درجه و شش دقیقهی شمالی با ارتفاع

رس از ال رک شررماره هشررت عبررور داده شرردند .سررپ

 1280متر از سطح دریای آزاد اسررت .آزمررایش بهصررورت

افزودن آب ،محلول حاصل از الکهای شماره 80 ،و 100

فاکتوریررل در قالررب طررر بلرروک کامررل تصررادفی در سرره

که بهترتیب روی هم قرار گرفته بودند عبور داده شدند برره

تکرار انجام گرفت کرره فرراکتور اول شررامل سرره نرروع گیرراه

نحوی که سن

دارویی(زیره سبز ،مریمگلرری و مرزنجرروش) و فرراکتور دوم

باقی مانند و آنقدر عمل اضافه کردن آب به ظر

شامل مقادیر کاربرد بقایای گیاهان فوق(شاهد عدم کاربرد

از الکها تکرار شد تا آب اضافهشده به ظررر

ها و سنگریزهها و ذرات شن در ته ظررر
و عبررور
بهصررورت

بقایررا 100 ، 50 ،و  150گرررم در مترمربررع) بررود .بررر اسرراس

شفا

عررر منطقرره ،مقرردار کرراربرد کررود بررهطور متوسررب 150

سنگریزه و شن باقیمانده در ظر

کیلوگرم در هکتار میباشد .ابعاد هر کرررت چهررار در پررنج

نمک با غلظت  25درصررد گردیرد و مررواد قرررار گرفترره در

متر بود .فاصله کرتها  50سانتی متر و فاصله تکرارها یک

سطح آب نمک جداسازی شد .با جمعآوری بذرهای قرار

متر در نظر گرفته شد .تجزیه آماری با برنامرره MSTAT-C

گرفته در سطح آب نمرک و خشرک کرردن آنهررا میرزان

بررر اسرراس آزمررون بلوکهررای کامررل تصررادفی و مقایسرره

بانک بذر خاک محاسبه گردیرد ( .)Azizi et al., 2006بررا

میانگینها بر اسرراس آزمررون دانکررن انجررام گرفررت .جهررت

ایجاد تناسب تعداد بذور در واحررد سررطح مشررخ

شررد و

بدست آوردن پودر گیاهان دارویی در تابستان  1396اندام

میانگین سه نمونه بهعنوان تعداد بررذر در واحررد سررطح بیرران

هوایی گیاهان دارویی از مزارع ملکان در مرحلرره گررلدهی

شد .جهت شناسایی بذور علفهای هرز مختلف از اطلر

جمعآوری گردید .گیاهان برداشتشده بررا آب شستهشررده

رنگی بررذور علفهررای هرررز ترألیف ( Aghsabeighi and

بقایررای خشکشررده خرررد

 )Termeh, 2001استفاده گردید .بعد از جداسازی بررذرها،

گردید .قبل از اعمال تیمارهررا از بانررک بررذر خرراک نمونرره

تعداد هر نمونرره بررذری شررمارش و تعررداد آنهررا یادداشررت

برداری گردید .کرتها در اردیبهشتماه  1397آماده شررد

گردید .بذرها به آزمایشگاه منتقلشده و آزمون جوانررهزنی

به منظور اعمال تیمارها بقایای گیاهان دارویی بررا توجرره برره

استاندار اجرا گردید .در این مطالعه علفهررای هرررزی کرره

تیمارهای آزمایشی با خاک تا عمق  20سانتیمتری توسررب

بررذور آنهررا در تمررامی پالتهررا وجررود داشررت شررامل

ال مخلوط و آبیاری هر هفته بهطور مرتب انجام شد
بیل کام ً

ترررراجخروس ( ،)Amaranthus retroflexusسررررلمهتره

از پنج ماه از اعمال تیمارها نمونهبرداری از عمق صررفر

( ،)Chenopodium albumچچررم (،)Lolium temulentum

تا  20سانتیمتری خاک انجام شد .علفهای هرز سبزشررده

اویارسالم ( ،)Cyperus rotundusخاکشیر ( Descurainia

از سبز شدن برداشت گردید تررا امکرران تررأثیر

 )sophiaو پیچک ( )Convolvulus arvensisبودنررد .لررذا

بازدارندگی علفهای هرز و اضافه شرردن بررذور جدیررد برره

آزمررون جوانررهزنی اسررتاندارد تنهررا بررر روی بررذور ایررن

خاک وجود نداشته باشد در ایررن مرحلرره سرره نمونرره از هررر

علفهای هرز انجررام شررد .مطالعررات آزمایشررگاهی بررا سرره

کرت از عمق صررفر تررا  20سررانتیمتری برره وسرریله دسررتگاه

تکرار در داخل پتری دیشهررای ضررد عفونیشررده بررا قرررار

اوگر(به شعاع هفت سانتیمتر) نمونهبرداری انجام پذیرفت.

دادن  25عدد بذر از هر علف هرز در هر پتریدیش و یک

از

الیه کاغذ صافی روی آنها قرار داده شد .برره دلیررل اعمررال

جداسازی بذرها از خار و خاشاک نمونههای برداشتشده

شرایب مشابه آزمایش جوانهزنی تمامی بررذور در دمررای 20

از الکهررای شررماره هشررت و ده عبررور داده شررد و برردین

درجه سلسیوس و بررا دوره نرروری  12سرراعت روشررنایی برره

ترتیب کلیه ناخالصریها از نمونررهها جرردا و حجررم نمونررهها

مرردت  11روز انجرررام پررذیرفت .در پایررران تعررداد برررذور

برای سهولت حمل و نقل برره نصررف کراهش داده شررد .در

جوانهزده شررمارش و طررول ریشرره چررهها و سرراقه چررهها در

مرحله بعد کلیه نمونهها خردشده و جهت جداسازی ذرات

نمونهها اندازهگیری شد.

و در سایه خشک گردید .سپ

پ

بالفاصله پ

نمونررههای خرراک برره آزمایشررگاه منتقررل گردیررد و پر

و صا

بررا

درآمد برای اطمینان از عدم وجود بررذر در
محتویات آن وارد آب
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و مقایسه میررانگین صررفات مررورد

علفهای هرررز غالررب در خرراک اکثررر مررزارع اسررت .ایررن

برای تجزیه واریان

مطالعه از برنامه آماری  MSTATCو برای رسررم نمودارهررا

محققین یکی از دالیل مهم فراوانی بذور این دو گیاه تولید

از برنامه  Excelاستفاده شد .مقایسه میرانگین کلیره صررفات

باالی بذر توسب تاجخروس و سلمهتره را معرفرری نمودنررد.

مورد بررسی براساس آزمون دانکن در سطح احتمررال پررنج

( Srivastava )2012مهمترین بذور گونه علف هرز غالب

درصد انجام پذیرفت.

در خاک مررزارع را بررذور علررف هرررز ترراجخروس معرفرری
نمود .بر اسرراس گررزارش ایررن محققررین بررذور سررلمهتره در

نتایج و بحث
تعداد بذر علفهای هرز شناساییشده
بر اساس نتایج بهدستآمده از ایررن مطالعرره در کررل در
هر مترمربع  53915بذر علف هرز شناسایی شد که بیشترین
بذر موجود در خاک متعلق برره علررف هرررز ترراجخروس بررا

الیررههای سررطحی خرراک از بررذور غالررب در بانررک بررذری
علفهای هرز خاک بود.
درصد جوانهزنی تاجخروس
با توجه برره نتررایج حاصررل از تجزیرره واریرران

صررفات

 33254عدد بذر در عمق  20سانتی متری از خاک بود .پر

مورد بررسی برهمکنش مقرردار کرراربرد بقایررای گیرراهی در

از تاجخروس ،سلمهتره با 12457عدد بیشترین میررزان بررذر را

نرروع گیرراه در صررفات درصررد جوانررهزنی اثررر معنرریداری

در بانک بذری علفهای هرز خاک داشررت .بررذور ایررن دو

داشت(جدول  .)2با توجه به نتررایج حاصررل از ایررن مطالعرره

علف هرز  95/4درصد از بانک بذری علفهای هرز خاک

بقایررای تمررامی گیاهرران دارویرری کرراهش معنرریداری را در

را شامل بودند .سایر علفهای هرز غالب نیررز شررامل چچررم،

درصد جوانهزنی بذرهای تاجخروس باعث شدند .در بررین

یوال وحشی ،اویارسالم ،پیچک و خاکشرریر بودنررد .بررذور

گیاهان مورد بررسی بیشترین کاهش مربوط به بقایای گیاه

علفهررای هرررز خرفرره ،کیسرره کشرریش ،ترروق ،هفررت بنررد،

مریمگلی بود .بقایای مریمگلی درصد جوانررهزنی بررذرهای

دمروباهی و گندمک از جمله سایر بررذور موجررود در بانررک

تاجخروس را در مقایسه با عدم کاربرد بقایای مریمگلی به

بذری علفهای هرز موجود در خاک منطقه بودند (جرردول

میررزان  44/7درصررد کرراهش داد .کرراربرد  150گرررم در

 .)1نتایج بررسی ( Konstantinovic et al. )2010نشرران داد

مترمربع زیره سبز و مرزنجوش نیررز نیررز کرراهش  25و 35/8

که در گندم 15 ،گونه علف هرز وجود دارد کرره بیشررترین

درصدی را در درصد جوانهزنی بذرهای تاجخروس باعث

مقدار بذر تولیدی علفهای هرز مربوط برره ترراجخروس و

گردید .حتی کاربرد کمترین مقدار کاربرد بقایای گیاهرران

سلمهتره است .در این بررسی در چغندرقند  12گونه

دارویی مورد بررسی نیز کرراهش معنرریداری را در درصررد

علف هرز متفاوت مشاهده شد که بیشررترین مقرردار بررذر در

جوانررهزنی بررذرهای ترراجخروس باعررث شررد (جرردول .)3

این گیاه نیز مربوط به تاجخروس بود .اما بیشررترین کمیررت

جوانررهزنی بررذرها پرر

از جررذب آب وابسررته برره آغرراز

بذر تاجخروس در ایررن گیرراه زراعرری در عمررق  10الرری 20

رونویسرری  ،RNAتولیررد آنزیمهررا و پروتئینهررا و تجزیرره

سانتیمتری( 221بذر) مشاهده شد و کمترین کمیررت بررذور

ترکیبات ذخیرهای بررذر و انتقررال آن برره رهس ریشرره چرره و

نیز مربوط به عمق صفر تا  10سررانتیمتری( 187بررذر) بررود.

سرراقه چرره گیاهرران کرره محررل فعررال تقسرریم و طویررل شرردن

بذور سلمهتره نیز از جمله بذور غالب در مزارع چغندرقنررد

سلولها است میباشد .ترکیبات مواد بازدارنده تمامی ایررن

بود ( 89بذر به ازای هررر مترمربررع) .در شرربدر نیررز  12گونرره

فرآینرردها را تحررت تررأثیر قرررار میدهنررد (

علف هرز مشاهده شد که تاجخروس با  144بررذر در الیرره

 .)2008بررسرریهای انجامشررده توسررب Viecelli et al.

از آن سلمهتره بررا 95

( )2009نشان داد کرره خاصرریت متوقررف کننرردگی عصرراره

از ترراجخروس دارای بیشررترین

گیرراه مریمگلرری بهشرردت بررا افررزایش غلظررت عصرراره بررر

بذر بود Wojciechowski and Sowiński )2005( .اظهار

جوانهزنی بذرهای کاهو افزایش مییابد .غلظررت ترکیبررات

داشتند که بذور علفهای هرررز ترراجخروس و سررلمهتره از

مواد بازدارنده نقش مؤثری در تعیین نوع و شدت خاصیت

سپ

باالیی بیشترین مقدار را داشت و پ
بذر به ازای هر مترمربع پ

Hegab et al.,
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Lolium
rigidum

Avena fatua

Cyperus
rotundus

Portulaca
oleracea

Capsella bursapastoris

Xanthium
strumarium

Polygonum
aviculare

Convolvulus
arvensis

Alopecurus
myosuroides1

Stellaria media

Descurainia
sophia

Total

Number of weed
seeds per square
meter

Chenopodium
album

Weed type

Amaranthus
retroflexus

Table 1. Number of weed seeds identified up to 20 cm depth of soil in the area

33254

12457

320

601

229

105

58

121

45

309

48

53

315

53915

111.583
133.766
569.312**
195.663**
41.2
10

0.517
1.141
14.361**
2.153*
0.671
23.95

116.852
93.874
877.504**
67.213
84.081
14.95

1.523
5.027**
14.514**
2.764**
0.457
19.94

**and * are significant at the level of probability of 1 and 5 % respectivel and ( n.s ) no significant difference

40.854
2.51
33.094
6.521
18.657
5.25

0.341
7.023**
15.156**
1.816*
0.513
8.61

7.772
136.114*
499.264**
67.19
38.372
9.57

0.34
8.869**
13.498**
2.617**
0.534
9.07

85.189
118.468*
495.127**
103.286**
23.446
7.18

Seedling length
alopecurus

Germination percentage
Alopecurus

Seedling length
cyperus rotundus

Germination percentage
cyperus rotundus

Seedling length
convolvulus

Germination percentage
of convolvulus

Seedling length
chenopodium

2
2
3
6
22
-

Germination percentage
of chenopodium

Replication
Crop Type
Residues amount
Residues amount × crop type
Error
C.V. (%)

Seedling length
amaranthus

df

Germination percentage
of amaranthus

S.O.V

1.874**
2.697**
23.876**
3.197**
0.308
6.65

1400  بهار،1  شماره44  جلد،تولیدات گیاهی

Table 2. Analysis of variance of traits studied in weeds
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Table 3. Comparison of traits averages influenced by type and amount of application of medicinal plant
residues
Seedling length of
alopecurus myosuroides1

Radicle length of
alopecurus myosuroides1

Germination percentage of
alopecurus myosuroides1

Seedling length of
cyperus rotundus

Plumule length of
cyperus rotundus

Seedling length of
convolvulus arvensis

plumule length of
convolvulus arvensis

Seedling length of
chenopodium album

Seedling length of
amaranthus retroflexus

Germination percentage
of amaranthus retroflexus

Application amount
)of residues (g / m 2

Plant type

9.300b
9.233b
9.467b
7.567de
10.47a
8.700bc
7.367de
5.700f
11.27a
8.067cd
7.000e
6.000f

4.167a-d
4.000b-d
4.633a-c
3.600de
4.867ab
3.767c-e
3.333d-f
2.300g
4.933a
3.600de
3.033e-g
2.600fg

71.47a-c
70.20bc
76.70ab
65.73cd
78.37ab
67.63cd
63.63c-e
52.87f
79.47a
66.13cd
60.27d-f
56.30ef

9.033ab
9.067ab
9.867a
8.233bc
9.733a
7.933b-d
7.200cd
5.700ef
9.600a
8.000b-d
6.833de
5.533f

5.133ab
4.700bc
5.900a
5.000b
5.233ab
4.400bc
4.400bc
3.400d
5.067ab
4.467bc
4.067cd
3.267d

9.667ab
9.367ab
9.833a
7.933c-e
10.03a
8.467b-d
6.800e-g
6.233fg
9.333ab
8.900a-c
7.433d-f
5.800g

5.067ab
4.900a-c
5.567a
4.300b-d
5.800a
4.833a-c
4.000cd
3.500d
5.367a
5.333a
4.300b-d
3.367d

4.000a-d
4.700ab
4.333a-c
3.467b-e
4.567ab
4.800a
2.367e
0.8667f
4.867a
3.200c-e
2.800de
0.7333f

3.967a-c
4.433a-c
2.933cd
3.567a-c
4.867a
4.533ab
3.167b-d
1.133e
4.933a
4.167a-c
2.000de
1.333e

73.67b
64.87bc
67.60bc
63.30b-d
85.03a
66.03bc
59.80cd
47.00e
60.70cd
69.07bc
61.03cd
52.00de

0
50
100
150
0
50
100
150
0
50
100
150

Cumin
Cumin
Cumin
Cumin
Salvia
Salvia
Salvia
Salvia
Marjoram
Marjoram
Marjoram
Marjoram

The same letters do not differ from each other.

مواد بازدارنده گیاهان دارد .محققین گزارش نمودهاند که بررا

(جدول  .)3طویل شدن گیاهچهها تحت تأثیر ترکیبات مررواد

افزایش غلظت ترکیبررات مررواد بازدارنررده ،اسریدیته ،پتانسریل

بازدارنده وابسته به طویل شدن سلولها است بررسیها نشرران

اسمزی و کل مقدار ترکیبررات مررواد بازدارنررده افررزایش پیردا

داده است که ترکیبات مواد بازدارنده طویل شدن سلولهای

میکننررد و اثرررات توقفکننرردگی بیشررتری خواهررد داشررت

گیاهان را کاهش میدهند چرا که ترکیبات مواد بازدارنده با

(.)Sisodia and Sadighi, 2010

فرآینررردهای سررراخت ترکیبرررات مرررورد نیررراز سرررلولها از

طول گیاهچههای تاج خروس

جمله پروتئینهررا تررداخل میکننررد ( )Knox et al., 2011در
صررفات ،بررر

نتیجه از رشد ساقه چهها کاسته میشود .امررا بررسرریها نشرران

با توجه به نتایج حاصل از تجزیرره واریرران

همکرررنش نررروع گیررراه در مقررردار کررراربرد بقایرررا در طرررول

داده بررا افررزایش کرراربرد بقایررا بررر میررزان تررأثیر بقایررای مررواد

گیاهچههای تاجخروس معنیدار بود (جدول  .)2با توجه برره

بازدارنررده افررزوده میشررود (.)El-Rokiek et al., 2011

نتررایج حاصررل بقایررای زیررره سرربز تررأثیر معنرریداری بررر طررول

( Hassannejad and Porheidar Ghafarbi )2010نیرررز

گیاهچررههای ترراجخروس نداشررت ولرری عصرراره گیاهرران

گزارش نمودند که عصاره آبی مریمگلی منجر به کرراهش و

مریمگلرری و مرزنجرروش اثررر کاهشرری معنرریداری بررر طررول

رشد گیاهچههای گل جالیز میشود.

گیاهچههای ترراجخروس داشررت بررا افررزایش مقرردار کرراربرد

درصد جوانهزنی سلمهتره

بقایای هررر دو گیرراه کرراهش بیشررتری در طررول گیاهچررههای

تجزیه واریرران

صررفات نشرران داد کرره نرروع گیرراه تررأثیر

ترررراجخروس مشاهدهشررررده و بنررررابراین کمترررررین طررررول

معنیداری بر درصد جوانهزنی بذور سررلمهتره نداشررت ولرری

گیاهچررههای ترراجخروس در تیمررار کرراربرد  150گرررم در

مقدار کاربرد بقایای اثررر معنرریداری بررر ایررن صررفت داشررت

مترمربع مشاهده شررد .کرراربرد  150گرررم در مترمربررع بقایررای

(جدول  .)2در این بررسی تیمار کاربرد  50گرم در مترمربررع

مریمگلررری و مرزنجررروش کاهشررری برررهترتیب  76/7و 73

تررأثیر معنرریداری بررر درصررد جوانررهزنی بررذرهای سررلمهتره

درصرردی را در طررول گیاهچررههای ترراجخروس باعررث شررد

نداشررت ولرری مقررادیر بیشررتر بقایررا کرراهش معنرریداری را در

123

تولیدات گیاهی ،جلد  44شماره  ،1بهار 1400

درصد جوانهزنی بذرهای سلمهتره باعث گردیررد .تیمارهررای

گیاهچههای سلمهتره باعث گردیررد .هررر سرره مقرردار کرراربرد

کاربرد  100و  150گرم در مترمربع بقایای گیاهرران دارویرری

بقایررررای مرزنجرررروش کرررراهش معنرررریداری را در طررررول

کاهشررری برررهترتیب  59/2و  48/2درصررردی را در درصرررد

گیاهچههای سلمهتره باعث گردید در حررالی کرره تیمارهررای

جوانهزنی بذرهای سلمهتره باعث گردید کرره میررزان کرراهش

کاربرد  100و  150گرم در مترمربع گیاه دارویرری مریمگلرری

در تیمررار کرراربرد  150بیشررتر از تیمررار کرراربرد  100گرررم در

کاهش معنیداری را در طررول گیاهچررههای سررلمهتره باعررث

مترمربررع بررود (جرردول  .)4افررزایش بقایررای گیرراهی برره منزلرره

گردید در حالیکه کرراربرد  50گرررم در مترمربررع تررأثیری بررر

افزایش میزان مواد مؤثر مواد بازدارنده در واحد سطح اسررت.

طول گیاهچررههای سررلمهتره نداشررت (جرردول  .)3بررسرریها

بررسیهای انجام گرفته توسب سایر محققین نشان داده است

نشان داده که تأثیر بقایا در صفات مختلف مررورد بررسرری در

که افزایش غلظت یا میررزان کرراربرد بقایررای گیرراهی کرراهش

گیاهرران مختلررف میتوانررد متفرراوت باشررد ( Marwat et al.,

بیشتری را در خصوصیات جوانهزنی گیاهان باعث میشرروند

 .)2008لذا بسته به نوع گیاه تررأثیر ترکیبررات مررواد بازدارنررده

( .)Zahedi and Ansari, 2011بررسیها نشان داده که حتی

متفاوت خواهررد بررود کرره ایررن باعررث تررأثیر متفرراوت بقایررای

با وجود اینکه غلظتهررای پررایین ترکیبررات مررواد بازدارنررده

گیرراهی بررر جوانررهزنی و رشررد گیاهچررههای علفهررای هرررز

میتوانررد اثررر محرررک بررر خصوصرریات جوانررهزنی و رشررد

میشود.

گیاهان داشته باشد ولی افزایش غلظت اثررر منفرری بیشررتری را

طول گیاهچههای پیچک

در جوانهزنی و رشد گیاهرران باعررث خواهررد شررد (

Abugre

بر اساس نتایج بهدستآمده از تجزیه واریان

صفات مررورد

.)and Quashie-sam, 2010

بررسی بررر همکررنش نرروع گیرراه و مقررادیر کرراربرد بقایررای در

طول گیاهچه سلمهتره

صررفت طررول گیاهچررههای پیچررک اثررر معنرریداری داشررت

صفات نشرران داد کرره بررر همکررنش نرروع

(جدول  .)2طول گیاهچههای پیچک تحت تأثیر بقایررای هررر

تجزیه واریان

گیاه در مقادیر کاربرد بقایای گیاهان دارویی در صفت طول

سه نوع گیرراه دارویرری بررهطور معنرریداری کرراهش یافررت .در

گیاهچه سلمهتره اثر معنیداری داشت (جدول  .)2با توجه به

گیاه زیره سبز تنها کرراربرد  150گرررم در مترمربررع کرراهش

نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات بقایای زیره سبز تررأثیر

معنیداری را در طول گیاهچه پیچررک باعثشررده و ایررن

معنیداری بر طول گیاهچررههای سررلمهتره نداشررت در حررالی

صفت را به میزان  17/9درصد کرراهش داد .ولرری بقایررای

که بقایای هر دو گیرراه مریمگلرری و مرزنجرروش اثررر کاهشرری

مریمگلرری و مرزنجرروش کرراهش بیشررتری را در طررول

معنرریداری بررر طررول گیاهچررههای سررلمهتره داشررت .تیمررار

گیاهچههای پیچررک باعررث شررد .بهطوریکرره تیمارهررای

کاربرد  150گرررم در مترمربررع گیاهرران دارویرری مریمگلرری و

کاربرد  150گرم در مترمربع گیاهان دارویی مریمگلرری و

مرزنجررروش کاهشررری  81و  84/9درصررردی را در طرررول

مرزنجوش کاهش  37/9درصدی را در طول گیاهچههای

Table 4. Comparison of traits averages influenced by residue use of medicinal plants
plumule length of
of Alopecurus
myosuroides1

Radicle length of
Cyperus rotundus

Seedling length of
Cyperus rotundus

Radicle length of
Convolvulus
arvensis

Plumule length of
Chenopodium
album

Radicle length of
Chenopodium
album

Germination
percentage of
Chenopodium
album

Plumule length of
Amaranthus
retroflexus

Radicle length of
Amaranthus
retroflexus

Application
amount of residues
)(g / m 2

5.722a
4.844b
4.256c
3.589d

4.322a
3.778ab
3.200b
2.589c

73.31a
67.68ab
61.92bc
56.00c

4.267a
3.900ab
3.456bc
2.933c

2.556a
2.244a
1.556b
0.9667b

1.933a
1.978a
1.611a
0.7222b

69.86a
67.96ab
59.23b
48.23c

2.178a
2.211a
1.156b
1.078b

2.411a
2.189a
1.544b
0.9556b

0
50
100
150

The same letters do not differ from each other.
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پیچک باعث شد .تیمارهای کاربرد  100گرم در مترمربع دو

جوانهزنی اویارسالم اختال معنرریداری وجررود داشررت .در

گیاه دارویی مریمگلی و مرزنجوش نیررز کرراهش معنرریداری

دو گیاه دارویرری مریمگلرری و مرزنجرروش درصرد جوانررهزنی

را در طول گیاهچههای پیچررک باعررث گردیررد (جرردول .)3

اویارسالم بیشتر از گیاه دارویرری زیررره سرربز بررود .در دو گیرراه

رشد گیاهچهها وابسته به انتقال ترکیبات ذخیرهای از لپهها برره

دارویرری مریمگلرری و مرزنجرروش از نظررر درصررد جوانررهزنی

گیاهچهها و انجام فرآیندهای مرررتبب بررا رشررد در گیاهچررهها

اویارسررالم اخررتال معنرریداری وجررود نداشررت (شررکل .)1

است .گزارش شده است که آللوکمیکالها فعالیت آمیالزها

ترپنهررا از اجررزای مرزنجرروش میباشررد( .

را کاهش میدهند ( .)Hegab et al., 2008کرراهش فعالیررت

 )2010اثرررر علفکشررری  27مونررروترپن ماننرررد  – αپیررنن و

این آنزیم کاهش ترکیبات مورد نیرراز برررای سرروخت و سرراز

ایزومرآن – β ،پینن و  1،8سررینئول را در جوانررهزنی و طویررل

گیاهچررهها را در پرری خواهررد داشررت .بهطوریکرره محققررین

شدن ریشهچههای  Raphanus sativusو Lepidium sativum

گررزارش نمودهانررد کرره در طرری جوانررهزنی میررزان تحرررک

مورد بررسی قرار دادند ،نتایج نشرران داد کرره  – αپیررنن و -β

ترکیبررات ذخیرررهای تحررت تررأثیر ترکیبررات مررواد بازدارنررده

پینن و  1،8سینئول بیشترین تأثیر کاهشی را بررر صررفات فرروق

متوقررف یررا بررا ت رأخیر مواجرره میشررود .ایررن عمررل در طرری

نسبت به سایر ترکیبات مورد بررسی داشررت .ترکیبررات پیررنن

جوانهزنی بذور منجر به کمبود سوبسترای تنفسی و درنهایت

مقدار کلروفیل تنف

سلولل ،فعالیت آنزیمرری پروتئازهررا و α

کمبررود  ATPمیشررود ( .)Bogatek et al., 2005از سرروی

و  – βآمرریالز را کرراهش میدهنررد (.)Elaloui et al., 2016

دیگررر ترکیبررات مررواد بازدارنررده مقرردار  DNAو RNAرا

در این بررسی نوع گیاه اثر معنیداری بررر درصررد جوانررهزنی

کرراهش میدهررد .ترکیبررات مررواد بازدارنررده بررا تررداخل در

بررذرهای اویارسررالم نداشررت ولرری مقرردار کرراربرد بقایررا اثررر

متابولیسررم اس ریدهای نوکلئیررک نیررز موجررب تغییررر DNAو

معنیداری بر درصد جوانهزنی بررذرهای داشررت (جرردول .)2

 RNAمیشرروند .کرراهش  DNAو  RNAدر سررطو برراالی

در این بررسی تیمارهای کاربرد  100و  150گرم در مترمربع

ترکیبات مواد بازدارنده با کاهش فعالیررت آنررزیم آمرریالز نیررز

گیاهان دارویی کاهشرری بررهترتیب  15/5و  23/6درصرردی را

در ارتبرراط اسررت ( .)Hegab et al., 2008تحررت تررأثیر

در درصد جوانهزنی بذرهای اویارسررالم باعررث شررد .هررر دو

ترکیبات مواد بازدارنده بر این فرآیندها میزان تقسرریم سررلولی

تیمار کاربرد  100و  150گرم در مترمربع کاهش مشررابهی را

و بر طبق آن رشد نیز کاهش مییابد.

در درصررد جوانررهزنی بررذرهای اویارسررالم باعررث گردیررد

درصد جوانهزنی اویارسالم

(جرردول  .)4تحقیقررات متعررددی وجررود دارد کرره نشرران

در ایررن بررسرری بررین گیاهرران مختلررف از نظررر درصررد

Martino et al.,

میدهررد ترکیبررات مررواد بازدارنررده جوانررهزنی بررذرهای

Cyperus rotundus germination
percentage

Marjoram

Salvia

Cumin

Figure 1. Comparison of cyperus rotundus germination percentages mean effects of soil treatment
with medicinal plant residues
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تولیدات گیاهی ،جلد  44شماره  ،1بهار 1400

گیاهان را به شدت کرراهش داده و یررا از جوانررهزنی ممانعررت

اسررت .آنزیمهررای گلیکررولیزی آلرردوالز و گلیکوفسررفات

میکنند و مرحلرره جوانررهزنی و رشررد گیاهچررهها در گیاهرران

ایزومراز به همراه گلرروکز-شررش -فسررفات دهیرردروژناز کرره

را جزو مراحل حسرراس برره ترکیبررات مررواد بازدارنررده اعررالم

اولررین مراحررل مسرریر اکسرریداتیو پنترروز فسررفات را کاتررالیز

کرررده انررد ( .)Alagesaboopathi, 2010جوانررهزنی بررذرها

میکنند ،درحضور ترکیبات فنولیکی خرراک دچررار کرراهش

از جذب آب ،وابسته برره آغرراز رونویسرری  ،RNAتولیررد

فعالیررت میشرروند ( .)Weir et al., 2004بن رابراین کرراهش

آنزیمها و پروتئینها و تجزیه ترکیبات ذخیرهای بذر و انتقال

انرررژی مررورد نیرراز برررای رشررد گیاهچررهها ،از طریررق توقررف

آن به رهس ریشه چه و ساقه چه گیاهان که محل فعال تقسیم

فرآیندهای تنفسی نیز میتواند عاملی در جهت کاهش رشررد

و طویررل شرردن سررلولها اسررت ،میباشررد .ترکیبررات مررواد

گیاهچهها در گیاهان باشد.

بازدارنده تمامی این فرآینردها را تحررت تررأثیر قرررار میدهنررد

درصد جوانهزنی دمروباهی

پ

(.)Hegab et al., 2008
طول گیاهچه اویارسالم

نتایج حاصل از تجزیه واریان

صفات مررورد مطالعرره بررر

همکنش نوع گیاه و مقررادیر کرراربرد بقایررا در صررفت درصررد

در این بررسی بر همکنش نرروع گیرراه در مقرردار کرراربرد

جوانررهزنی دمروبرراهی در سررطح احتمررال یررک درصررد اثررر

بقایا در صفت طول گیاهچه اویارسالم معنیدار بود (جرردول

معنیداری داشت (جدول  .)2در این صفت بقایررا زیررره سرربز

 .)2بررا توجرره برره نتررایج بقایررای زیررره سرربز تررأثیری بررر طررول

تأثیر معنیداری بر درصد جوانررهزنی دمروبرراهی نداشررت امررا

گیاهچههای اویارسالم نداشت امررا بقایررای دو گیرراه دارویرری

بقایررای دو گیرراه دارویرری مریمگلرری و مرزنجرروش کرراهش

دیگر مریمگلی و مرزنجوش کاهش معنرریداری را در طررول

معنرریدار درصررد جوانررهزنی را در دمربرراهی باعررث گردیررد.

گیاهچههای اویارسالم باعث گردید .هر سرره مقرردار کرراربرد

تمامی مقررادیر کرراربرد بقایررای گیاهرران دارویرری مریمگلرری و

کاربرد  100 ، 50و  150گرم در مترمربع کاهش معنرریداری

مرزنجرروش کرراهش معنرریداری را در درصررد جوانررهزنی

را در طررول گیاهچررههای اویارسررالم باعررث گردیررد .بررا ایررن

بذرهای دمروباهی باعث گردید .بررا افررزایش مقرردار کرراربرد

وجود با افزایش مقدار کاربرد بقایررا میررزان کرراهش در طررول

بقایا کاهش بیشتری در درصد جوانهزنی بذرهای دمروبرراهی

گیاهچههای اویارسالم بیشتر بود .تیمار کاربرد  150گرررم در

مشاهده شررد .تیمررار کرراربرد  150گرررم در مترمربررع دو گیرراه

مترمربررع دو گیرراه دارویرری مریمگلرری و مرزنجرروش کاهشرری

دارویرری مریمگلرری و مرزنجرروش کاهشرری بررهترتیب  32/5و

بررهترتیب  41/4و  42/4درصرردی را در طررول گیاهچررههای

 29/2درصدی را در درصررد جوانررهزنی بررذرهای دمروبرراهی

اویارسالم باعث گردید (جرردول  .)3جررذب یونهررا و رشررد

باعث شد (جدول  .)3با توجه به نتررایج بهدسررتآمده غلظررت

فرآیندهایی هستند که در سلولهای گیاهی به انرژی زیررادی

مؤثر هر گیاه دارویی بر جوانررهزنی دمروبرراهی متفرراوت بررود.

نیاز دارند .مهار رشد گیاهچهها در شرایب تنش بازدارنرردگی

( Martino et al. )2010نیررز مشرراهده نمودنررد کرره غلظررت

بنابراین میتواند نتیجه کاهش جررذب یونهررا باشررد .در طرری

اسرران

مررؤثر بررر درصررد جوانررهزنی  Raphanus sativusو

جوانهزنی بذر افررزایش سررریعی در فعالیررت گلیکررولیزی کرره

 Lepidium sativumبسته به نوع گیرراهی کرره از آن اسرران

همراه با افزایش تنف

اسررت مشرراهده میشررود .ایررن فعالیررت

گلیکولیزی برای انتقال کربوهیرردراتهای ذخیرهشررده برررای
برآورد نیاز گیاهچهها به انرژی و ترکیبات کربنه برای تولیررد

تهیهشده متفاوت است.
طول گیاهچه دمروباهی
تجزیه واریان

صررفات مررورد مطالعرره نشرران داد کرره بررر

بافتهای جدیررد در طرری جوانررهزنی ضررروری اسررت .یکرری

همکنش نوع گیاه در مقررادیر کرراربرد بقایررا در صررفت طررول

از مکانیسررمهای ترکیبررات مررواد بازدارنررده در مهررار تررنف ،

گیاهچه دمروباهی اثر معنیداری داشت (جدول  .)2در ایررن

برره هررم ریخررتن فعالیررت آنزیمهررای متررابولیکی اسررت کرره

صفت بقایای تمامی گیاهرران دارویرری اثررر منفرری داشررت ،امررا

در گلیکولیز و مسیر اکسیداتیو پنتوز فسفات دخالررت دارنررد،

میزان کرراهش توسررب بقایررای دو گیرراه دارویرری مریمگلرری و
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 در جوانررهزنی و رشررد گیاهچررههای،باعث کرراهش بیشررتری

 تیمررار.مرزنجرروش بیشررتر از گیرراه دارویرری زیررره سرربز بررود

 بنررابراین بیشررترین کرراهش،علفهای هرز مورد بررسی شررد

، گرم در مترمربع در سه گیاه دارویی زیررره سرربز50 کاربرد

 بررذور. گرررم در مترمربررع بررود150 مربرروط برره تیمررار کرراربرد

 و45/6 ، 18/6  کرراهش بررهترتیب،مریمگلرری و مرزنجرروش

 حساس ریت مختلفری را برره بقای رای،علفهررای هرررز مختلررف

 درصدی را در طررول گیاهچررههای دمروبرراهی باعررث46/8

گیاهان دارویی نشان دادنررد بهطوریکرره رشررد گیاهچررههای

 رشد گیاهچهها وابسته به اسمیالتهای.)3 گردید (جدول

پیچک کمتر از گیاهچههای سایر علفهای هرز تحت تررأثیر

 بررسرریها نشرران داده.واردشده از لپهها به گیاهچهها اسررت

.بقایای گیاهان دارویی قرار گرفت

،است که ترکیبات بازدارنده با کاسررتن از فعالیررت آنزیمهررا
از انتقال ترکیبررات کربنرره از لپررهها برره گیاهچررهها میکاهررد

سپاسگزاری
این مقاله بر گرفته از پایاننامه تحت عنوان تأثیر اخررتالط

 لررذا کرراهش معنرریداری در رشررد.)Hegab et al., 2008(

بقایای چند گیاه دارویی بر روی بانک بذری علفهای هرررز

گیاهچررهها تحررت تررأثیر ترکیبررات مررواد بازدارنررده حاصررل

میباشد لذا از زحمات حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسررالمی

.میشود

واحد ملکان که در اجرای پایاننامه کشیدهاند تقدیر و تشکر
.میگردد

نتیجهگیری
بر اساس نتایج این بررسری افررزایش مقرردار کرراربرد بقایرا
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