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زني بذر و رشد   بر جوانه(.Peganum harmala L)اثرات بازدارنده عصاره آبي اسپند 

  (.Chenopodium album L)تره  سلمه  و(.Portulaca oleracea L)هاي خرفه  گياهچه
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  چكيده

 كـشف   منجر به تواند    آللوپاتيك گياهان، يكي از راهكارهاي اكولوژيكي و بيولوژيكي جديد است كه مي            خصوصياتبررسي  : مقدمه
  .هاي رشد شود هاي زيستي و بازدارنده كش علف

  .3 و خرفه 2هاي سلمه تره ر و رشد گياهچهوزني بذ بر جوانه 1بررسي اثر آللوپاتيك عصاره آبي اسپند: هدف

  ، )آب مقطـر (هـاي صـفر    هاي مختلف گياه اسپند شامل ريشه، ساقه، برگ و كپسول در غلظـت       هاي آبي اندام   عصاره: روش بررسي 
  . شد  اكتوريل و در قالب طرح كامالً تصادفي با سه تكرار به كار بردهصورت آزمايش فه  درصد ب15 و 10 ، 5 ،1

طـوري كـه بـا       زني بذر و رشد گياهچه هر دو گونه تاثير منفي داشـت بـه              هاي اسپند بر جوانه    نتايج نشان داد كه عصاره اندام     : نتايج
هاي مختلف اسپند، اثـرات   عصاره اندام. اهش يافتداري ك طور معنيه  در آنها ب   اهچهزني و رشد گي    افزايش غلظت عصاره آبي، جوانه    

.  كپسول داراي بيشترين اثـر بازدارنـدگي بـود          زني و رشد گياهچه دو گياه مذكور نشان دادند و عصاره           بازدارندگي متفاوتي بر جوانه   
اهچـه خرفـه حـساسيت      همچنين گي .  درصد مشاهده شد   15 در عصاره كپسول با غلظت        زني بذر و رشد گياهچه     كمترين ميزان جوانه  

  .تره در برابر اثرات بازدارنده عصاره اسپند داشت بيشتري نسبت به گياهچه سلمه 

. اسـت    داشـته بازدارنـدگي اثر  تره  هاي خرفه و سلمه زني بذور و رشد گياهچه هاي مختلف گياه اسپند بر جوانه عصاره آبي اندام: گيري نتيجه
  .باشد  به عصاره كپسول مي بيشترين اثر بازدارندگي مربوط همچنين

  ، سلمه تره، خرفه ، اسپند زني آللوپاتي، جوانه: واژگان گل

                                           

1 Peganum harmala L.       2 Chenopodium album L.     3 Portulaca oleracea L. 
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  نهم، دوره اول، گياهان دارويي، سال فصلنامه

  1388سي و سوم، زمستان  شماره مسلسل

 

. ..عصاره آبي اسپنداثرات بازدارنده   

 

  مقدمه

زراعي   هاي به هاي هرز از برنامه مديريت و كنترل علف

. است كه در افزايش عملكرد گياهان زراعي نقش بسزايي دارد
 هاي هرز در اگرچه در بيشتر كشورها، كنترل شيميايي علف

 ولي كاهش كيفيت گياهان زراعي، هزينه ، استحال انجام

هاي هرز، افزايش خطرات زيست محيطي و  باالي كنترل علف
ها بيانگر  كش هاي هرز به علف از طرفي افزايش مقاومت علف

هاي هرز است  هاي كنترل علف نظر در روشضرورت تجديد

هاي جديدي نياز  كش بنابراين در حال حاضر به علف. ]1[
را ) فتوسنتز و تنفس( گياه 1ندهاي سوخت و سازاست كه فرآي

خطر بوده و كارايي  گيري نمايند، براي محيط زيست بي هدف

ين فعال يهاي پا  در غلظتهمچنينبيشتري هم داشته باشند، 
در اين راستا . بوده و گسترة فعاليت وسيعي داشته باشند

تواند باعث كشف  مطالعات آللوپاتي گياهان دارويي مي

. ]1[هاي رشد شود  هاي طبيعي جديد و بازدارنده كش علف
منظور كاهش مصرف ه بپيشنهادي هاي  يكي از روشامروزه 

سموم شيميايي استفاده از خاصيت آللوپاتي موجود در برخي 

اين ويژگي شامل تاثيرات متقابل . باشد هاي گياهي مي گونه
د توانن بيوشيميايي مثبت و يا منفي است كه موجودات زنده مي

هرحال، تاثير مواد شيميايي ه ب. ]2[ روي يكديگر داشته باشند

هاي فيزيولوژي گياهي همچون  آللوپاتي در برخي از آزمايش
جذب مواد غذايي، تقسيم سلولي، توسعه ريشه، تنفس و 

زني و فعاليت آنزيم به اثبات  فتوسنتز، سنتز پروتئين، جوانه
  .]3[رسيده است 

هاي مهمي  يندآهچه يكي از فرزني بذر و رشد گيا جوانه
است كه تحت تاثير خاصيت آللوپاتيك گياهان مختلف قرار 

براي مثال، عصاره آبي پيچك و كنگر وحشي از . گيرد مي

زني و رشد گياهچه بسياري از گياهان ممانعت به عمل  جوانه
3 و اسميت2مارتين. ]4[آورد  مي

گزارش كردند عصاره  )1994( 
هاي مختلف دم روباهي و قياق  قه گونههاي سا حاصل از بافت

زني و رشد  به طور قابل توجهي سبب كاهش ميزان جوانه
  د ولي سوروف و علف شگياهچه يونجه و چچم ايتاليايي 

                                           

1 Metabolism     2 Martin 
3 Smith 

  

در آزمايش ديگري . ]5[خرچنگي فاقد اين خاصيت بودند 
هاي تربچه  مشخص شد آغشته كردن بذر لوپن با خورجين

چه   ريشههمچنينآن شده و زني  وحشي موجب كاهش جوانه
  . ]6[عادي داشتند  هاي هوايي گياه لوپن حالت غير و اندام

گزارش كرد عصاره آبي حاصل از ) 2003 (1نورس ورتي

زني و  هاي هوايي و زميني گياه ترپچه وحشي ميزان جوانه اندام
در . هاي زراعي را كاهش داده است رشد گياهچه برخي از گونه

. ]7[ پنبه بيشترين كاهش را نشان داد مطالعه مذكور، گياه

گزارش كردند مواد آللوپاتيك ) 1999( و همكاران 2تونگما
 باعث جلوگيري از رشد 3حاصل از بقاياي گياهي تيتونيا

گزارش ) 2005( و همكاران 4چن. ]8[شود  گياهچه برنج مي

 5كردند غلظت عصاره هيدروالكلي ريشه علف طالئي كانادايي
داري  ثير منفي معنيا رشد گياهچه شبدر سفيد تزني و بر جوانه

طوري كه اثر بازدارندگي آن با افزايش غلظت عصاره ه دارد ب

  .]9[افزايش يافت 
هاي مختلف  مطالعه ديگري با هدف بررسي اثر غلظت

زني علف  عصاره ريشه، برگ و ساقه آفتابگردان بر جوانه

. تقناري، سلمه تره، ترشك و يونجه گل زرد صورت گرف
زني  نتايج نشان داد عصاره ساقه و برگ آفتابگردان روي جوانه

بذور گياهان مورد مطالعه اثر بازدارنده داشت و گياه ترشك 

) 2005( و همكاران 6ديلي. ]10[ثيرپذيري بود اداراي بيشترين ت
زني كاهوي  گزارش كردند عصاره ساقه و برگ به ليمو بر جوانه

ف چمن، ماشك گل وحشي، تربچه، يوالف وحشي، عل

ثير ااي، شبدر و سورگوم اثر بازدارنده داشته و بيشترين ت خوشه
 .]11[اي و شبدر مشاهده شد  بر ماشك گل خوشه

 گياهي علفي از خانوادة اسپنددارويي  هگيا

Zygophyllaceae باهاي منقسم   برگاست كه داراي 
 5 يا 4ن چتري با آهاي  گل. باشند تقسيمات باريك و دراز مي

در . گلبرگ به رنگ زرد مايل به سبز و قاشقي شكل است

تا مرداد  خردادهاي  ماهمناطق مختلف ايران، اين گياه در 

                                           

1 Norsworthy     2 Tongma 
3 Tithonia rotundifolia  4 Chen 
5 Solidago Canadensis  6 Daley 
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  و همكارانبادي نقدي

 

 داراي كپسول كروي شكل بوده وآن ميوه  .دهد ميشكوفه 

   .]12[ هاي متعدد سياه رنگ است دانه
هارمين، يدهايي نظير، يآلكالوبه علت دارا بودن اسپند 

باشد و  توجه خاص محققين ميموردلول هارمالين و هارما

 انجام گرفته و اثرات آنهاتاكنون مطالعات فراواني روي 
زني و رشد گياه به اثبات رسيده است  بازدارندگي آن بر جوانه

در تحقيقي، ميزان فنل كل ) 2007( و همكاران 1تاواها. ]12[

گرم   ميلي7/8 و 9/10عصاره آبي و الكلي اسپند را به ترتيب 
الزم به ذكر . ]13[اند   گرم وزن خشك گياه گزارش كردهدر

است كه اثر آللوپاتيك تركيبات فنلي و همچنين برخي از 

) 2003 (2كارتال. ]14[است  هاي گياهي مشخص شده اسانس
است دانه گياه دارويي اسپند داراي  در تحقيقي گزارش كرده

) صد در476/0(، هارمين ) درصد094/1(يدهاي هارمول يآلكالو

الزم به ذكر است كه . ]15[باشد  مي)  درصد611/0(و هارمالين 
ها و به ميزان  آلكالوئيد هارماال بيشتر در كپسول، دانه و ريشه

 به. ]16[شود   درصد وزن خشك يافت مي7 تا 2متوسط 

هاي مختلف يك گياه دارويي داراي مقادير  هرحال اندام
نتيجه داراي اثر متفاوتي از تركيبات شيميايي هستند و در 

العمل  از طرف ديگر، عكس. باشند آللوپاتيك متفاوتي مي
هاي مختلف عصاره  هاي مختلف نسبت به غلظت گونه

  .باشد هاي گياهي متفاوت مي اندام
خصوص اثر آللوپاتيك  آنجا كه تاكنون مطالعه دقيقي دراز

 اين مطالعه با هدف ،گياه اسپند در ايران انجام نشده است

هاي مختلف گياه دارويي اسپند بر  ثرات آللوپاتيك اندامبررسي ا
تره و رشد گياهچه   زني بذر خرفه و سلمه خصوصيات جوانه

  .  انجام شدآنها
  

  ها مواد و روش

هاي گياه دارويي  به منظور بررسي اثر آللوپاتيك اندام

تره دو  زني بذر خرفه و سلمه اسپند بر خصوصيات جوانه
رت فاكتوريل در قالب طرح پايه كامالً آزمايش جداگانه به صو

گياه اسپند از . دش اجرا 1387 تكرار در سال 3 با 3تصادفي

                                           

1 Tawaha        2 Kartal 
3 Completely Randomized Design (CRD) 

كلكسيون گياهان دارويي دانشگاه شاهد واقع در منطقه شهر 

 نيز از موسسه آفات ان و بذر گياهان خرفه و سلمه ترهري تهر
  . دشهاي هرز تهيه   بخش علف–هاي گياهي تهران  و بيماري
 عصاره در پنج رهاي مورد آزمايش شامل غلظتتيما

 15 و 10، 5، 1هاي آبي  و عصاره) آب مقطر( سطح شامل صفر
گيري شده شامل عصاره آبي برگ،  درصد و نوع اندام عصاره

ها، ابتدا  براي تهيه عصاره. ريشه، ساقه و كپسول گياه اسپند بود

ر سايه طور جداگانه در هواي آزاد ده هاي گياه اسپند ب اندام
پودر حاصل جهت همگن شدن . خشك و سپس آسياب شدند

جهت تهيه . متر عبور داده شد  ميلي1از غربالي با قطر منافذ 

 گرم پودر از هر اندام در ارلن ريخته شد و به آن 15عصاره، 
 ساعت روي 24د و به مدت شليتر آب مقطر اضافه   ميلي100

 ساعت 48دت دستگاه شيكر قرار داده و مخلوط حاصل به م

سپس . دشگراد در تاريكي نگهداري   درجه سانتي10در دماي 
. مخلوط از كاغذ صافي واتمن شماره يك عبور داده شد

هاي آبي  محلول حاصل نهايتاً با آب مقطر رقيق و از آن عصاره

  . دش درصد تهيه 15 و 10، 5، 1
  

  سنجي زني و زيست آزمون جوانه

ط محلول هيپوكلريت در هر آزمايش، بذور ابتدا توس

 بار با 3دند و ش دقيقه ضدعفوني 2 درصد به مدت 2سديم 
كش بنوميل  آب مقطر شستشو داده شدند و به دنبال آن با قارچ

   سپس.  ساعت تيمار شدند1 به مدت  در هزار2به غلظت 
  اندازه انتخاب و در ظروف پتري  عدد بذر درشت و هم50

متر روي كاغذ صافي   سانتي9ديش ضدعفوني شده به قطر 
ليتر از   ميلي10پس از آن به هر ظرف . استريل گذاشته شد

براي جلوگيري از تبخير عصاره و . دشعصاره مورد نظر اضافه 

 قرار داده و با استفاده از آنهاها روي  اتالف رطوبت، درب پتري
ظروف حاوي بذر در اتاقك رشد در . دشپارافيلم كامالً بسته 

 ساعت روشنايي و شدت 12گراد و  نتي درجه سا20دماي 

 ساعت 72پس از گذشت .  لوكس قرار گرفتند1940روشنايي 
صورت ه زده ب از اعمال تيمارهاي آزمايش، شمارش بذور جوانه

 روز پس از شروع آزمايش از هر پتري 14. دشروزانه شروع 

د و پارامترهاي ش عدد گياهچه به طور تصادفي انتخاب 10
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  نهم، دوره اول، گياهان دارويي، سال فصلنامه

  1388سي و سوم، زمستان  شماره مسلسل

 

. ..عصاره آبي اسپنداثرات بازدارنده   

 

تر گياهچه، وزن خشك گياهچه،  چه، وزن ل ريشهچه، طو طول ساقه

گيري  زني اندازه زني و ضريب جوانه ميانگين مدت زمان جوانه
گراد به مدت   درجه سانتي70ها در آون در دماي  سپس نمونه. شدند

. شد نيز ارزيابي آنها ساعت قرار داده شدند و وزن خشك 48

 زني انه و ضريب جو1 (MGT) ميانگين مدت زمان جوانه زني

(GC) 2 در . ]13[دند ش محاسبه 2 و 1 به ترتيب با استفاده از روابط

م  ا i به ترتيب تعداد بذرهاي جوانه زده در روز Di و Niروابط ذيل 
  .باشد مي

iN

NiDi

MGT

ni

ni

∑

∑
==

      
100

1 ×=
MGT

GC

      
  

 SAS 9.2افزار آماري  دست آمده توسط نرمه هاي ب داده
  .ها به روش آزمون دانكن انجام شد مقايسه ميانگينتجزيه و 

  

  نتايج

  زني بذر ميزان جوانه

 درصد، 15تا ) شاهد( با افزايش غلظت عصاره از صفر

طور ه زني در هر دو گياه خرفه و سلمه تره ب ميزان جوانه
به طوري كه ميزان .  كاهش يافت)p>01/0 (داري معني
   و  درصد3/97يب از زني در خرفه و سلمه تره به ترت جوانه

   در غلظت  درصد26و  1/20تيمار شاهد به  در  درصد88
  ). 4 تا 1  شمارهجداول( درصد كاهش يافت 15

زني  هاي مختلف اسپند بر ميزان جوانه تاثير عصاره اندام

 و 1 شماره جداول(متفاوت بود ) p>01/0(داري  طور معنيه ب
ن ره ريشه و كمتريزني مربوط به عصا  بيشترين ميزان جوانه).2

به ). 6  و5  شمارهجداول(آن مربوط به عصاره كپسول بود 

عبارت ديگر، عصاره كپسول بيشترين تاثير بازدارنگي بر 
  .زني بذور دو گياه را داشت جوانه

هاي اسپند   انداماثر متقابل غلظت عصاره و عصاره
بيشترين ميزان ). 2و 1  شمارهجداول(شد  )p>01/0(دار  معني

                                           

1
 Mean Germination Time 
2
 Germination Coefficient 

 مربوط  درصد3/87و  3/97زني در خرفه و سلمه تره به ترتيب  نهجوا

  درصد3/17و  8و كمترين آن به ترتيب ) آب مقطر(به تيمار شاهد 
  ). 8 و 7  شمارهجداول(بود  درصد عصاره كپسول 15مربوط به تيمار 

  

  زني ميانگين مدت زمان جوانه

زني بذر دو گونه علف هرز در  ميانگين مدت جوانه
 )p>01/0(داري  طور معنيه ها ب هاي مختلف عصاره غلظت

بيشترين ميانگين مدت ). 2 و 1  شمارهجداول(متفاوت بود 

زني مربوط به تيمار شاهد و كمترين آن مربوط به  زمان جوانه
  ).4 و 3  شمارهجداول( درصد بود 15غلظت 

هاي مختلف گياه اسپند بر ميانگين مدت  تاثير عصاره اندام

زني بذر دو گونه علف هرز از نظر آماري اختالف  زمان جوانه
كمترين ). 2 و 1  شمارهجداول(داشت  )p>01/0(داري  معني

تره به   زني بذور گياه خرفه و سلمه ميانگين مدت زمان جوانه

 روز در تيمار عصاره كپسول و 436/3 و 426/1ترتيب برابر با 
 در تيمار  روز432/4  و201/2بيشترين آن به ترتيب برابر با 

  ).6 و 5شماره جداول (عصاره ريشه مشاهده شد 

اثر متقابل غلظت عصاره و عصاره اندام بر ميانگين مدت زمان 
  و1  شمارهجداول(بود ) p>01/0(دار  زني از نظر آماري معني جوانه

زني بذور خرفه و سلمه تره  كمترين ميانگين مدت زمان جوانه). 2

عصاره كپسول با  در تيمار) روز 946/0 و 220/0به ترتيب با (
  ).8 و 7  شمارهجداول(درصد مشاهده شد  15غلظت 
  

  زني ضريب جوانه

زني تاثير  هاي مختلف عصاره بر ضريب جوانه غلظت

باالترين ). 2 و 1  شمارهجداول(داشت  )p>01/0(داري  معني
  زني در خرفه و سلمه تره مربوط به غلظت  ضريب جوانه

هاي شاهد و  ن در خرفه مربوط به تيماردرصد و كمترين آ 15

 و 1درصد و در سلمه تره مربوط به تيمارهاي شاهد،  1غلظت 
البته مقدار باالي آن در ). 4 و 3  شمارهجداول( درصد بود 5

زده در واحد  بعضي تيمارها نشان از تعداد بيشتر بذر جوانه

 درصد آن 100به عبارت ديگر مقادير بيشتر از . زمان نيست
ين بودن تعداد بذر يله ناشي از پاأبل قبول نيست زيرا اين مسقا

  .است زده بوده جوانه

)1رابطه(  

)2رابطه(  
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  و همكارانبادي نقدي

 

  هاي اسپند  عصاره آبي اندامزني بذر خرفه تحت تاثير  تجزيه واريانس پارامترهاي جوانه-1جدول شماره 

  ميانگين مربعات
منابع 
  تغييرات

درجه 

  زني جوانه  آزادي
ميانگين مدت 

  زني جوانه
  زني هضريب جوان

  طول

  چه ساقه

  طول

 چه ريشه

 وزن تر

  گياهچه 
  وزن خشك گياهچه 

عصاره 
 (O) اندام

3  **129/0 269/6 ** 735/58353 ** **17/856  **154/0 258/2 ** 1/167** 

غلظت 
  (P) عصاره 

4  **221/1  803/17 ** 175/71239 ** 1/14900 ** 764/0 ** 029/28 ** 8/435** 

OP  12 **027/0  527/0 ** 728/14802 ** **65/94  013/0 ** 451/0 ** 0/123** 

  014/0  016/0  0004/0  0007/0  773/630 116/0  003/0  40  خطا

  . درصد1دار در سطح احتمال   معني∗∗

  

  هاي اسپند زني بذر سلمه تره تحت تاثير عصاره آبي اندام تجزيه واريانس پارامترهاي جوانه -2جدول شماره 

  مربعاتميانگين 

  منابع تغييرات
درجه 

  زني جوانه  آزادي
ميانگين مدت 

  زني جوانه

ضريب 

  زني جوانه

  طول

  چه ساقه

  طول

 چه  ريشه

 وزن تر

  گياهچه 

وزن خشك 

  گياهچه 

3  083/0 (O)  اندامعصاره ** 308/3 ** 658/1047 ** 576/0 ** 144/0 ** 540/2 ** 346/1 * 

4  760/0  (P) غلظت عصاره ** 702/28 ** 046/6474 ** 726/5 ** 402/0 ** 768/16 ** 617/6 ** 

OP  12 017/0 ** 651/0 ** 068/350 ** 065/0 ** 013/0 ** 795/0 ** 435/0 ns
 

 324/0  174/0  00009/0  0001/0  343/39  057/0  001/0  40  خطا

  دار  درصد و غير معني5 و 1دار در سطوح احتمال   به ترتيب معنيns و * ، **

  

  هاي مختلف عصاره آبي اسفند ذر خرفه تحت تاثير غلظتزني ب  مقايسه ميانگين پارامترهاي جوانه-3  شمارهجدول

 وزن خشك

 گياهچه

 )گرم ميلي(

 وزن تر گياهچه

  )گرم ميلي(

 چه طول ريشه

 )متر سانتي(

 چه طول ساقه

 )متر سانتي(

ضريب 

 زني جوانه

 )درصد(

ميانگين مدت 

 زني جوانه

  )روز(

 زني ميزان جوانه

  )درصد(

 غلظت عصاره

 )درصد(

833/2 a 600/5 a 923/0 a 630/3 a 06/26 d 890/3 a 3/97  a 0 

725/1 b 275/4 b 685/0 b 322/2 b 10/38 cd 908/2 b 3/90 b 1 

208/1 c 900/2 c 430/0 c 727/1 c 90/52 c 323/2 c 8/75 c 5 

033/1 d 252/2 d 357/0 d 560/1 d 21/101 b 711/1 d 6/48 d 10 

675/0 e 750/1 e 335/0 e 290/1 e 58/214 a 660/0 e 1/20 e 15 

  .دار ندارند  درصد اختالف معني5ن در سطح احتمال كاي دان  دامنهچند آزمون مطابق حروف مشترك در هر ستون داراياي ه ميانگين  
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  نهم، دوره اول، گياهان دارويي، سال فصلنامه

  1388سي و سوم، زمستان  شماره مسلسل

 

. ..عصاره آبي اسپنداثرات بازدارنده   

 

  هاي مختلف عصاره آبي اسفند زني بذر سلمه تره تحت تاثير غلظت  مقايسه ميانگين پارامترهاي جوانه-4جدول شماره 

  .دار ندارند ي درصد اختالف معن5ن در سطح احتمال كاي دان  دامنهچند آزمون مطابق   حروف مشترك در هر ستوندارايهاي  ميانگين

  
  

  هاي اسپند زني بذر خرفه تحت تاثير عصاره آبي اندام  مقايسه ميانگين پارامترهاي جوانه-5جدول شماره 

وزن خشك 

 گياهچه

 )گرم ميلي(

 وزن تر گياهچه

  )گرم ميلي(

  چه طول ريشه

 )متر سانتي(

 چه طول ساقه

 )متر سانتي(

ضريب 

 زني جوانه

 )درصد(

ميانگين مدت 

 زني جوانه

  )وزر(

 زني ميزان جوانه

  )درصد(
 عصاره اندام

846/1 a 940/3 a 690/0 a 388/2 a 242/61 b 201/2 b 4/68 a ريشه  

513/1 b 460/3 b 538/0 b 102/2 b 823/52 b 698/2 a 5/72 a ساقه 

453/1 b 120/3 c 495/0 c 996/1 c 289/52 b 868/2 a 1/72 a برگ  

166/1 c 120/3 c 460/0 d 938/1 d 925/179 a 426/1 c 8/52 b سولكپ  

  .دار ندارند  درصد اختالف معني5ن در سطح احتمال كاي دان  دامنهچند آزمون مطابق   حروف مشترك در هر ستوندارايهاي  ميانگين

  
  

  هاي اسپند  عصاره آبي اندامزني بذر سلمه تره تحت تاثير مقايسه ميانگين پارامترهاي جوانه -6جدول شماره 

وزن خشك 

گياهچه 

 )گرم ميلي(

 گياهچهوزن تر 

  )گرم ميلي(

 چه طول ريشه

 )متر سانتي(

 چه طول ساقه

 )متر سانتي(

 زني ضريب جوانه

 )درصد(

ميانگين مدت 

  زني جوانه

 )روز(

  زني ميزان جوانه

  )درصد(
  اندامعصاره

840/1 a 686/3 a 644/0 a 260/2 a 745/25 c 432/4 a 9/72 a ريشه 

520/1 ab 400/3 a 497/0 b 986/1 b 250/30 c 140/4 b 4/67 b ساقه 

746/1 a 860/2 b 460/0 c 880/1 c 932/34 b 574/3 c 7/63 c برگ 

166/1 b 860/2 b 420/0 d 816/1 d 245/45 a 436/3 c 2/55 d كپسول 

  .دار ندارند  درصد اختالف معني5ن در سطح احتمال كاي دان  دامنهچند آزمون مطابق  حروف مشترك در هر ستوندارايهاي  ميانگين

  

وزن خشك 

گياهچه 

 )گرم ميلي(

 وزن تر گياهچه

  )گرم ليمي(

 چه  طول ريشه

 )متر سانتي(

 چه طول ساقه

 )متر سانتي(

ضريب 

 زني جوانه

 )درصد(

ميانگين مدت 

  زني جوانه

  )روز(

  زني ميزان جوانه

  )درصد(

 غلظت عصاره

 )درصد(

800/2 a 525/4 a 720/0 a 020/3 a 258/19 c 255/5 a 88 a 0 

725/1 b 300/4 a 684/0 b 322/3 b 889/19 c 038/5 b 8/82 b 1 

225/1 c 900/2 b 430/0 c 727/1 c 293/23 c 361/4 c 6/72 c 5 

058/1 c  525/2 c 357/0 d 567/1 d 444/33 b 358/3 d 6/54 d 10 

033/1 c 758/1 d 335/0 e 290/1 e 332/74 a 465/1 e 26e 15 
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  و همكارانبادي نقدي

 

  هاي اسپند  غلظت عصاره آبي اندامزني بذر خرفه تحت تاثير  ميانگين اثر متقابل پارامترهاي جوانهمقايسه -7جدول شماره 

وزن خشك 

 گياهچه 

 )گرم ميلي(

وزن تر 

 گياهچه

  )گرم ميلي(

 چه طول ريشه

 )درصد(

 چه طول ساقه

 )متر سانتي(

ضريب 

 زني جوانه

 )درصد(

ميانگين مدت 

 زني جوانه

  )روز(

  زني جوانه

  )درصد(

ت عصاره غلظ

  )درصد(

عصاره 

  اندام

833/2 a 600/5 a 923/0 a 630/3 a 140/27 ef 686/3 a 3/97 a 0 

300/2 b 400/5 a 850/0 b 840/2 b 160/36 ef 866/2 def 94a 1 

600/1 d 300/3 c 680/0 cd 010/2 e 230/50 ef 093/2 gh 74bc 5 

300/1 e 800/2 de 530/0 e 830/1 g 100/68 de 540/1 hi 6/52 e 10 

200/1 efg 600/2 ef 470/0 f 630/1 i 580/124 c 820/0 ik 24f 15 

 ريشه

833/2 a 600/5 a 923/0 a 630/3 a 140/27 ef 686/3 a 3/97 a 0 

900/1 c 700/4 b 710/0 c 410/2 c 800/28 ef 473/3 bc 3/93 a 1 

233/1 ef 900/2 d 370/0 g 690/1 h 250/32 ef 106/3 cd 6/82 b 5 

100/1 fg 600/2 ef 360/0 gh 470/1 k 670/41 ef 426/2 fg 66cd 10 

500/0 jk 500/1 hi 330/0 hi 310/1 l 250/134 c 800/0 jk 3/23 f 15 

 ساقه

833/2 a 600/5 a 923/0 a 630/3 a 140/27 ef 686/3 a 3/97 a 0 

600/1 d 500/3 c 650/0 d 090/2 d 400/28 ef 533/3 bc 3/93 a 1 

200/1 efg 600/2 ef 350/0 ghi 660/1 hi 430/33 ef 020/3 cde 6/80 b 5 

033/1 g 300/2 g 270/0 j 470/1 k 280/40 ef 486/2 efg 64d 10 

600/0 ij 600/1 h 283/0 j 130/1 m 540/136 c 800/0 jk 3/25 f 15 

 برگ

833/2 a 600/5 a 923/0 a 630/3 a 140/27 ef 686/3 a 3/97 a 0 

100/1 fg 500/3 c 530/0 e 950/1 f 010/59 def 760/1 h 6/80 b 1 

800/0 hi 800/2 de 320/0 i 550/1 j 710/95 cd 073/1 ij 66cd 5 

700/0 i 400/2 fg 270/0 j 470/1 k 800/254 b 393/0 kl 12g 10 

400/0 k 300/1 i 260/0 j 090/1 m 960/462 a 220/0 L 8g 15 

 كپسول

  .دار ندارند  درصد اختالف معني5ن در سطح احتمال كاي دان  دامنهچند آزمون مطابق حروف مشترك در هر ستون دارايهاي  ميانگين
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  نهم، دوره اول، گياهان دارويي، سال فصلنامه

  1388سي و سوم، زمستان  شماره مسلسل

 

. ..عصاره آبي اسپنداثرات بازدارنده   

 

  هاي اسپند  غلظت عصاره آبي اندامحت تاثيرزني بذر سلمه تره ت مقايسه ميانگين اثر متقابل پارامترهاي جوانه -8ول شماره جد

  .دار ندارند  درصد اختالف معني5ل ن در سطح احتماكاي دان  دامنهچند آزمون مطابق حروف مشترك در هر ستون دارايهاي  ميانگين

  

زني گياه  هاي مختلف اسپند بر ضريب جوانه  اندامعصاره
 جداول(داشت  )p>01/0(اري د ثير معنياسلمه تره و خرفه ت

زني در هر دو گياه در  باالترين ضريب جوانه). 2 و 1 شماره
 زني در ضريب جوانه. تيمار عصاره كپسول اسپند مشاهده شد

 در تيمارهاي عصاره ريشه، ساقه و برگ اختالف گياه خرفه

. داري نداشت و بعد از تيمار كپسول در مكان بعدي قرار گرفتند معني
طور ه زني در سلمه تره تحت تيمار عصاره برگ ب ضريب جوانه

داري كمتر از تيمار كپسول بود و اين ضريب در تيمارهاي ساقه  معني

داري كمتر از تيمار  طور معني هداري نداشت و ب و ريشه اختالف معني
  ).6 و 5  شمارهجداول(عصاره برگ بود 

اثر متقابل غلظت عصاره و عصاره اندام بر ضريب 
و ) 2 و 1  شمارهجداول(بود  )p>01/0(دار  زني معني جوانه

زني در خرفه و سلمه تره به ترتيب به  باالترين ضريب جوانه
 درصد عصاره 15 در تيمار غلظت 613/107 و 960/462ميزان 

  ).8 و 7  شمارهجداول(كپسول مشاهده شد 

  

 چه چه و ريشه طول ساقه

چه تاثير  چه و ريشه غلظت عصاره بر طول ساقه
 با افزايش ).2 و 1 شماره جداول(داشت  )p>01/0(داري  معني

چه در هر  چه و ريشه  درصد، طول ساقه15غلظت از صفر به 

وزن خشك 

 گياهچه

 )گرم ميلي(

وزن تر 

 گياهچه

 )گرم ميلي(

طول 

 چه ريشه

 )متر سانتي(

 چه طول ساقه

 )متر سانتي(

ضريب 

 زني جوانه

 )درصد(

ميانگين مدت 

 زني جوانه

  )روز(

ميزان 

  زني جوانه

  )درصد(

غلظت 

 عصاره

  )درصد(

عصاره 

  اندام

800/2 a 300/4 b 720/0 b 020/3 a 032/18 e 553/5 a 30/87 a 0  

300/2 ab 400/5 a 850/0 a 840/2 b 386/19 e 166/5 ab 86ab 1  

600/1 bcde 300/3 cd 680/0 c 010/2 e 093/20 e 986/4 bc 30/83 abc 5 ريشه 

300/1 cdef 800/2 de 500/0 f 800/1 g 797/22 de 386/4 d 72d 10  

200/1 cdef 633/2 de 473/0 g 630/1 j 418/48 c 066/2 h 36g 15  

800/2 a 300/4 b 720/0 b 020/3 a 032/18 e 553/5 a 30/87 a 0  

900/1 abcd 700/5 a 706/0 b 410/2 c 536/19 e 126/5 b 6/82 bc 1  

300/1 cdef 900/2 cde 370/0 h 690/1 h 744/21 e 613/4 cd 3/75 d 5 ساقه 

100/1 def 600/2 e 360/0 hi 500/1 l 734/25 de 893/3 ef 6/64 e 10  

600/0 ef 500/1 f 330/0 j 310/1 n 204/66 b 513/1 i 3/27 hi 15  

800/2 a 300/4 b 720/0 b 020/3 a 032/18 e 553/5 a 3/87 a 0  

600/1 bcde 500/3 c 650/0 d 090/2 d 680/20 e 846/4 bc 3/81 c 1  

200/1 cdef 600/2 e 350/0 i 660/1 i 548/23 de 246/4 de 3/71 d 5 برگ 

033/1 def 300/2 e 300/0 k 500/1 l 405/32 d 086/3 g 6/52 f 10  

500/0 f 600/1 f 280/0 l 130/1 o 092/75 b 333/1 ij 3/23 i 15  

800/2 a 300/4 b 720/0 b 020/3 a 032/18 e 553/5 a 3/87 a 0  

100/1 def 500/3 c 530/0 e 950/1 f 954/19 e 013/5 b 3/81 c 1  

800/0 ef 800/2 de 320/0 j 550/1 k 787/27 de 600/3 f 6/60 e 5 كپسول 

700/0 ef 400/2 e 270/0 lm 470/1 m 842/52 c 066/2 h 3/29 h 10  

433/0 f 300/1 f 260/0 m 940/0 p 613/107 a 946/0 j 3/17 j 15  
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  و همكارانبادي نقدي

 

چه و  ين طول ساقهدو گياه كاهش يافت و در نتيجه كمتر

 جداول( درصد مشاهده شد 15غلظت  چه در دو گياه در ريشه
  ).4 و 3شماره 

 داري طور معنيه هاي مختلف اسپند ب عصاره اندام

)01/0<p( چه هر دو  چه و ريشه تاثير متفاوت بر طول ساقه
بيشترين و كمترين اثر ). 2و 1  شمارهجداول(گياه داشتند 

بوط به عصاره كپسول و ريشه بود بازدارندگي به ترتيب مر

  ).6 و 5  شمارهجداول(
ها بر طول  اثر متقابل عصاره اندام و غلظت عصاره

شد  )p>01/0 (دار چه از نظر آماري معني  چه و ريشه  ساقه

چه در  چه و ريشه و كمترين طول ساقه) 2و  1  شمارهجداول(
 دش درصد مشاهده 15هر دو گياه در عصاره كپسول با غلظت 

به عبارت ديگر بيشترين اثر ). 8 و 7  شمارهجداول(

  .  بود درصد15ول با غلظت بازدارندگي مربوط به عصاره كپس
  

 وزن تر و خشك گياهچه 

 و خشك گياهچه دو تر هاي مختلف عصاره بر وزن غلظت

داشت  )p>01/0(داري  تره تاثير معني  گياه خرفه و سلمه
 و خشك هر دو گياه تربيشترين وزن ). 2 و 1 شماره جداول(

 مربوط به غلظت آنهاو كمترين ) شاهد(مربوط به غلظت صفر 

  ).4 و 3  شمارهجداول( درصد عصاره بود 15
 و خشك گياهچه هر هاي مختلف بر وزن تر عصاره اندام

اثر متفاوت داشتند  )p>01/0(داري  طور معنيه دو گياه ب
هچه دو گياه اگرچه كمترين وزن تر گيا). 2 و 1  شمارهجداول(

ده شد ولي كمترين وزن هاي كپسول و برگ مشاه در عصاره
به هر .  دو گياه مربوط به عصاره كپسول بودخشك گياهچه

حال بيشترين و كمترين اثر بازدارندگي در دو گياه با توجه به 

جداول (عصاره كپسول مشاهده شد ها در  وزن خشك گياهچه
  ).6  و5شماره 

 و عصاره اندام بر وزن تر و متقابل غلظت عصاره اثر

 شد )p>01/0 (دار ها از نظر آماري معني خشك گياهچه
و بيشترين اثر بازدارندگي مربوط به ) 2 و 1  شمارهجداول(

   ).8 و 7  شمارهجداول( درصد عصاره كپسول بود 15غلظت 

  

  بحث

  

زني بذر در هر دو  با افزايش غلظت عصاره، ميزان جوانه
). 2 و 1  شمارهجداول(اري كاهش يافت د طور معنيه گونه ب

باشد و اولين  زني بذور بيش از دوازده مرحله مي فرايند جوانه
فرآيند آن جذب آب و آماس بذر است و آخرين مرحله تقسيم 

چه و  ها است كه خروج ريشه سلولي و بزرگ شدن سلول

با كاهش رطوبت قابل جذب . شود چه بذر را باعث مي ساقه
افزايش غلظت (ليل كاهش پتانسيل اسمزي براي بذر به د

محلول اطراف بذر، تقسيم سلولي كاهش و رشد ) عصاره

اثر بازدارندگي غلظت عصاره . شود گياهچه با اختالل مواجه مي
اي،  توان به كاهش قدرت استفاده جنين از اندام ذخيره را مي

زني و رشد گياهچه نسبت داد و كم آبي روي اين  قدرت جوانه

زني، پس از  همچنين طي مرحله جوانه. ]17[موثر است مراحل 
جذب آب و آماس، ترشح هورمون جيبرلين توسط جنين بذر 

گيرد كه با فعاليت  هاي هيدروليتيكي صورت مي و سنتز آنزيم

اي به مواد قابل انتقال  هاي ليپاز و پروتئاز، مواد ذخيره آنزيم
يابند و عامل  تبديل و به جنين انتقال مي) ساكارز و گلوكز(

عامل اصلي انتقال تركيبات . ]18[د شون رشد جنين تلقي مي

 در آب است كه با كاهش ميزان رطوبت آنهامحلول، حالليت 
 به جنين آنهادليل غلظت باالي عصاره، انتقال ه قابل دسترس ب

ا عدم كفايت دليل تغيير يه هرحال به ب. ]19[شود  ميسر نمي

زني مانند كمبود آب يا اكسيژن،  نياز جوانهپارامترهاي مورد
هاي متابوليكي با مشكل  ها كاهش و ساير فعاليت فعاليت آنزيم

بنابراين در غلظت باالتر عصاره، رطوبت . مواجه خواهد شد
قابل دسترس بذر كاهش يافته و سبب اختالل در فعل و 

زني شده و همانند بذور  انفعاالت متابوليكي قبل از فرايند جوانه
  . ]20[زني كاهش يافته است   در شرايط تنش، جوانهكشت شده

 تحقيقات نشان داده كه اسانس و عصاره اكثر همچنين

گياهان دارويي از جمله اسپند روي فعاليت ميتوكندري و 
توان از اين مواد به عنوان  ها تاثير داشته و مي اكسيداسيون چربي

 داراي گياه اسپند. ]21،22[كش بيولوژيكي استفاده نمود  علف

يدهاي هارمالين، هارمالول و هارمين يميزان بيشتري از آلكالو
باشد كه اين تركيبات سمي بوده و ممكن است روي  مي

  ].15،16،23،24[زني بذور گياهان تاثير منفي بگذارند  جوانه
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  نهم، دوره اول، گياهان دارويي، سال فصلنامه

  1388سي و سوم، زمستان  شماره مسلسل

 

. ..عصاره آبي اسپنداثرات بازدارنده   

 

هاي مختلف گياه اسپند  اين تحقيق نشان داد عصاره اندام

اري دارد و بيشترين د چه تاثير معني چه و ساقه بر رشد ريشه
خاصيت بازدارندگي رشد گياهچه مربوط به عصاره كپسول 

هاي گياه اسپند  گيري نمود كه اندام توان نتيجه بنابراين مي. بود

داراي تركيبات بازدارنده رشد هستند و همچنين ميزان يا نوع 
باشد  هاي مختلف اين گياه متفاوت مي تركيبات اندام

  . است ارنگي متفاوتي مشاهده شده كه اثر بازد]13،16،17[

هاي  هرحال ميزان مواد آللوپاتيك بازدارنده رشد در اندامه ب
 بر تركيبات عالوه. ]23[مختلف متفاوت گزارش شده است 

هاي گياه اسپند داراي   انداميدي ذكر شده،يآلكالو

باشند كه اين  هايي مانند واسيزين و واسيزينون مي كويينوزولين
 يافت فراوان) كپسول(انه رسيده گياه اسپند تركيبات در د

 تطابق ]15[هاي كارتال  اين نتايج با يافته. ]12،15،16[شوند  مي

يد هارماال به ترتيب در كپسول، دانه و ريشه گياه يآلكالو. دارد
  .]16[شود  بيشتر يافت مي

اثر متقابل غلظت عصاره و نوع اندام نيز بر رشد گياهچه 

 درصد عصاره اندام 15وري كه غلظت دار بود، به ط معني
بنابراين با افزايش . كپسول بيشترين اثر بازدارندگي را داشت

غلظت عصاره، ميزان تركيبات بازدارنده موجود در محيط 
زني بيشتر شده كه سبب بازدارندگي بيشتر در رشد  جوانه

وجود ه از طرف ديگر به دليل ب. دشو چه مي چه و ساقه ريشه
زني، ميزان جذب  تر در محيط جوانه  اسمزي منفيآمدن پتانسيل

هاي متابوليكي  آب توسط بذر كاهش و در نتيجه انجام فعاليت

مانند تجزيه تركيبات بزرگتر به مواد حد و واسط و نقل و 
كاهش و در نتيجه پارگي ) جنين( به محل مصرف آنهاانتقال 

عنوان آخرين مرحله ه ب(چه  پوسته بذر و خروج ريشه

 و در ]25،26[د ش ترتيب ديرتر آغاز  چه به و ساقه) زني هجوان
  . كاهش يافت) چه چه و ريشه ساقه(نهايت رشد گياهچه 

دهند كه با افزايش غلظت   نشان مي4 و 3  شمارهجدول

چه بسيار بيشتر كاهش  چه در مقايسه با ريشه عصاره، رشد ساقه
سمزي بر رشد كاهش پتانسيل ا است كه بيانگر تاثير بيشتر  يافته
همچنين ممكن است . چه است چه در مقايسه با ريشه ساقه

چه  واسطه تاثير بيشتر قدرت بازدارندگي عصاره بر رشد ساقه به
و يا حساسيت باالتر ) 8 شماره جدول(چه  نسبت به رشد ريشه

تواند به  له احتماالً ميأاين مس. چه باشد چه نسبت به ريشه ساقه

چه نسبت به منبع تنش از لحاظ   ساقهمستقيمدليل ارتباط غير

صورت كه براي يك منبع محدود  مكاني و زماني باشد بدين
تحت تاثير بيشتر قرار ) چه ساقه( مانند رطوبت، اندام دورتر

اين نتايج با . ]27[ و حساسيت بيشتري خواهد داشت گرفته

  . مطابقت دارد]27 [هاي اميدي و همكاران يافته
دام بر ميانگين مدت زمان غلظت عصاره و نوع ان

داري تاثيرداشت به طوري كه با افزايش  طور معنيه زني ب جوانه

نتايج . زني كاهش پيدا كرد غلظت، ميانگين مدت زمان جوانه
 كه ميانگين مدت زمان كند  را تاييد ميدست آمده اين مطلبه ب

زني در صورتي قابل استناد است كه تعداد بذور  جوانه

در غير اين صورت با . ازه زماني يكسان باشدزده در ب جوانه
كاهش تعداد بذور جوانه زده در يك دوره زماني، ميانگين 

زني كاهش خواهد يافت كه اين پارامتر،  مدت زمان جوانه

عبارت ديگر اين ه ب. دهنده كيفيت بذور نخواهد بود نشان
مطالعه نشان داد در بعضي از تيمارها كه قدرت بازدارندگي 

) زده درصد بذور جوانه(زني   ميزان جوانه،شديد بودعصاره 

. زني نيز كاهش يافت پايين آمد و ميانگين مدت زمان جوانه
زني كمتر بود و هم طول دوره زماني  زيرا هم ميزان جوانه

صورتي كه ميزان  بنابراين، در. زدن بذرها كاهش پيدا كرد جوانه
 پارامتر زني وانهزني بذر باال باشد ميانگين مدت زمان ج جوانه

زني كم  باشد و اگر ميزان جوانه مناسبي براي بيان كيفيت بذر مي
  .عنوان شاخصي از كيفيت بذر بيان نموده توان آن را ب باشد نمي

زني  طبق تعريف، عكس رابطه ميانگين مدت زمان جوانه

زني را در  گاهي اوقات نرخ جوانه. گويند زني مي را نرخ جوانه
   .گويند  مي1زني كنند و به آن ضريب جوانه  ضرب مي100عدد 

زني  زني و نرخ جوانه  ميانگين مدت زمان جوانهمعموالً

طوري كه هر ه ب. همبستگي بسيار بااليي با كيفيت بذر دارند
زني كوچكتر باشد  قدر مقدار عددي ميانگين مدت زمان جوانه

ين در ا. ]25،27 [خواهد بود نرخ آن بزرگتر و كيفيت بذر بهتر

دار  زني معني تحقيق، اثر غلظت و نوع اندام بر ضريب جوانه
هاي اسپند،  بود به طوري كه با افزايش غلظت عصاره اندام

دليل اين امر كم بودن . زني افزايش پيدا كرد ضريب جوانه

بسياري از منابع علمي از . زني بود ميانگين مدت زمان جوانه
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  و همكارانبادي نقدي

 

زني به عنوان دو  انهزني و ضريب جو ميانگين مدت زمان جوانه

گونه كه ذكر   ولي همان،برند شاخص براي كيفيت بذر نام مي
باشند كه تعداد  شد اين دو صفت در صورتي قابل تعميم مي

  .يكسان باشد) زني ميزان جوانه(زده  بذور جوانه

  :طور كلي نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كهه ب
 و رشد دو زني بذور عصاره آبي گياه اسپند بر جوانه. 1

تره اثر آللوپاتيك داشته و سبب كاهش رشد  گياه خرفه و سلمه

  .دشو  ميآنها
ها، تاثير بازدارندگي عصاره   با افزايش غلظت عصاره.2

  .يابد اسپند بر رشد دو گياه مزبور افزايش مي

هاي مختلف اسپند بر   اثر بازدارندگي عصاره اندام.3

باشد و بيشترين  ان نميزني بذور خرفه و سلمه تره يكس جوانه
  .اثر بازدارندگي مربوط به عصاره كپسول بود

اثر غلظت عصاره و عصاره اندام گياه اسپند بر دو گياه . 4

تره متفاوت بود و اثر بازدارندگي عصاره بر  خرفه و سلمه
بنابراين با تحقيقات بيشتر . تره مشاهده شد خرفه بيش از سلمه

اثر انتخابي عصاره گياه اسپند توان به  روي گياهان مختلف مي

پي برد و در راستاي كاربردي نمودن اثر انتخابي آن و توليد 
  .كش انتخابي گام برداشت علف
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