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چکیده
این پژوهش به منظور بررسی اثر فیتوتوکسیسیتی اسانس رازیانه بر خصوصیات جوانهزنی و ویژگیهای رشدی
ل
علفهای هرز پنیرک و سلمهتره در شرایط آزمایشگاه انجام شد .این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ا
تصادفی اجرا شد .تیمارها شامل شاهد ( 800 ،600 ،400 ،200 ،)0و  1000میکرو لیتر در لیتر اسانس رازیانه بود.
نتایج نشان داد ،باالترین درصد اجزای تشکیلدهنده اسانس میوه ،به ترتیب مربوط به 92/66( E-Anethole
درصد) 54/14( Methyl chavicol ،درصد) 01/7( Fenchone ،درصد) و  84/6( Limoneneدرصد) بود که به
طور کلی بیش از  95درصد پروفایل اسانس میوه مربوط به این  4ترکیب بود .نتایج این مطالعه نشان داد اسانس رازیانه
باعث کاهش درصد و سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه و ساقهچه علفهای هرز پنیرک و سلمهتره شد .با افزایش غلظت
اسانس ،درصد و سرعت جوانهزنی بذور نیز به طور معنیداری کاهش یافت .به طور کلی واکنش علفهای هرز مورد
بررسی به اسانس رازیانه متفاوت بود؛ به نحوی که حساسیت پنیرک نسبت به سلمهتره بیشتر بود .بیشترین اثر
بازدارندگی بر روی جوانهزنی بذور پنیرک و سلمهتره مربوط به غلظت  1000میکرو لیتر در لیتر اسانس بود ،به نحوی
که در مورد پنیرک جوانهزنی به طور کامل متوقف گردید .شاخص آللوپاتی در غلظت  1000میکرو لیتر در لیتر اسانس
رازیانه برای پنیرک و سلمهتره به ترتیب برابر با  -1و  -83/0بود .نتایج این مطالعه نشان داد اسانس رازیانه دارای اثرات
آللوپاتی بوده و باعث ممانعت و کاهش خصوصیات جوانهزنی و رشدی پنیرک و سلمهتره شد .خصوصیات آللوپاتی
اسانس رازیانه را میتوان به نقش آللوکمیکالها در ممانعت از تکثیر سلولی مریستمهای ریشه ،تولید گونههای فعال
اکسیژن ،کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلز ،اختلل در جذب یونهای معدنی ،اختلل در تنفس میتوکندریایی و فعالیت
آنزیمهای متابولیکی دخیل در گلیکولیز نسبت داد.

مقدمه
با توجه به اینکه علفهای هرز نیازهای مشابهی با گیاهان زراعی دارند ،همواره بهصورت خودرو و ناخواسته در
اکوسیستمهای کشاورزی رشد کرده و مشکلت زیادی را در رشد گیاهان زراعی ایجاد میکنند؛ بنابراین بخش اعظمی
از وقت و انرژی مصرفشده در تولید محصوالت کشاورزی صرف کنترل و مبارزه با علفهای هرز مزرعه میگردد؛
بهطوریکه سالیانه مسئله علفهای هرز سبب کاهش  12درصدی تولیدات کشاورزی میگردد ( Pimentel et al.,
 .)2001با وجود اینکه آللوپاتی بهعنوان یک نظریه جدید شناخته شده است اما در حال حاضر ،هم در حل مشکلت
عملی مربوط به کشاورزی اهمیت زیادی دارد و هم برای توضیح مشاهده برهمکنشهای بین گیاهان مورد استفاده قرار
میگیرد .سمیت مواد آللوپاتیک تابع غلظت آنها ،سن و مرحلهی رشد گیاه ،فصل ،اقلیم و شرایط محیطی است .تولید
این مواد نه تنها در طول سال بلکه برحسب سن ،رقم و نوع اندام از نظر کمی و کیفی متغیر است ( Zeng et al.,
 .)2001بیشتر آللوکمیکالها ترکیبات متابولیتهای ثانویه گیاهی بوده و میتوان امیدوار بود که در آینده بتوان از این
ترکیبات بهعنوان ترکیبات علفکشی و یا حتی از طریق علم اصلح نباتات و مهندسی ژنتیک ،ترکیبات بازدارندهای
تولید کرد که خود عاملی در جهت غلبه بر علفهای هرز باشند .یکی از مسائل مربوط به مطالعات آللوپاتیک عدم
تشخیص و شناسایی دقیق ترکیبات آللوکمیکال است .تنوع شیمیایی گسترده آنها نشان میدهد که در فرآیندهای
متابولیسمی و اکولوژیکی متعددی بکار برده میشوند ( .)Kohli et al., 2001با توجه به اینکه این ترکیبات نقش
مهمی در برقراری روابط اکولوژیک بین گیاهان زراعی و علفهای هرز محسوب میشوند ،شناسایی و طبقهبندی این
ترکیبات امری اجتنابناپذیر است .ترکیبات آللوپاتیک با دخالت در فرآیندهای مهم فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نظیر
فتوسنتز ،تنفس ،جوانهزنی ،سنتز پروتئینها و آنزیمها ،جذب یونها و تعادل هورمونی ،رشد و نمو گیاهان را تحت تأثیر
قرار میدهند ( .)Kayode and Ayeni, 2009هدف از این مطالعه بررسی فعالیت فیتوتوکسیسیتی اسانس رازیانه بر
خصوصیات جوانهزنی و برخی ویژگیهای رشدی علفهای هرز پنیرک ( )Malva sylvestrisو سلمهتره
( )Chenopodium albumدر شرایط آزمایشگاه بود.

مواد و روش ها
بهمنظور بررسی فعالیت فیتوتوکسیسیتی اسانس رازیانه بر خصوصیات جوانهزنی و ویژگیهای رشدی علفهای هرز
پنیرک و سلمهتره در شرایط آزمایشگاه ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال  1399در
آزمایشگاه تحقیقاتی بنیاد تعاون شهرستان رودان استان هرمزگان انجام گردید .تیمارهای آزمایش شامل غلظتهای 0
(آب مقطر) 800 ،600 ،400 ،200 ،و  1000میکرو لیتر در لیتر اسانس رازیانه ،مجموعاا شامل  12تیمار ،در  3تکرار ،از
هر تکرار  10پتریدیش و در مجموع  360واحد آزمایشی در نظر گرفته شد.
استخراج و شناسایی ترکیبات اسانس
نمونههای بذر رازیانه پس از خشککردن در سایه توسط دستگاه کلونجر به مدت  2ساعت و  30دقیقه اسانسگیری
شدند .تجزیه اسانس نمونههای میوه رازیانه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی ( )GCو کروماتوگرافی گازی
متصل به طیفسنج جرمی ( )GC-MSانجام شد (.)Tavallali et al., 2020
اعمال تیمارها
ابتدا بذور مورد نظر به مدت  5دقیقه در هیپوکلراید سدیم  5درصد ضدعفونی شدند .سپس  15دقیقه عملیات
شستوشوی بذرها و سپس خشککردن آنها در دمای اتاق انجام شد .از اسانس رازیانه ،غلظتهای ( 0آب مقطر)،
 800 ،600 ،400 ،200و  1000میکرو لیتر بر لیتر تهیه و به پتریدیشهای حاوی  25عدد بذر دارای کاغذ صافی
واتمن شماره دو اضافه شدند .بهمنظور جوانهزنی بذرها ،پتریدیشها در شرایط مناسب نوری و دمای 25
درجهسانتیگراد قرار داده شدند.

نتایج و تحلیل
نتایج این بررسی ،امکان حضور  27ترکیب ترپنوئیدی در اسانس میوه را نشان داد .به طور کلی باالترین درصد
اجزای تشکیلدهنده اسانس میوه ،به ترتیب مربوط به  92/66( E-Anetholeدرصد)54/14( Methyl chavicol ،
درصد) 01/7( Fenchone ،درصد) و  84/6( Limoneneدرصد) بود که به طور کلی بیش از  95درصد پروفایل
اسانس میوه مربوط به این  4ترکیب بود.
در این پژوهش ،به تدریج با افزایش غلظتهای اسانس مورد استفاده ،سرعت جوانهزنی بذور نیز به طور معنیداری
کاهش یافت .غلظتهای اسانس بهکار رفته دارای اثرات معنیدار و قابل توجهی بر سرعت جوانهزنی بذور پنیرک بودند.
غلظت  1000میکرو لیتر در لیتر اسانس ،سرعت جوانهزنی بذور پنیرک را به صفر رساند و بهترین اثر را نشان داد؛ در
صورتی که سایر غلظتها اثر کمتری داشتند و اختلف معنیداری با باالترین غلظت اسانس نشان دادند .باالترین سرعت
جوانهزنی بذور پنیرک با میانگین  93/6عدد در روز مربوط به تیمار شاهد بود.
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد ،به طور کلی
با افزایش غلظت اسانس از  0تا  1000میکرو لیتر
در لیتر ،شاخص آللوپاتی منفیتر شد .کمترین
(منفیترین) شاخص آللوپاتی در غلظت 1000
میکرو لیتر در لیتر اسانس و پس از آن در غلظت
 800میکرو لیتر در لیتر اسانس مشاهده شد که
بیشترین اثر بازدارندگی را بر رشد و جوانهزنی بذور
پنیرک داشتند .شاخص آللوپاتی در غلظتهای
 1000و  800میکرو لیتر در لیتر اسانس رازیانه به
ترتیب برابر با  -1و  -86/0بود که اختلف
معنیداری از نظر آماری بین آنها مشاهده گردید.
افزون بر این ،نتایج نشان داد کمترین اثر
بازدارندگی جوانهزنی و رشد بذور پنیرک (شاخص
آللوپاتی  ،)-18/0پس از کاربرد  200میکرو لیتر
در لیتر اسانس مشاهده گردید (شکل .)1

شکل  -1اثر آللوپاتیک اسانس رازیانه بر جوانهزنی بذر پنیرک

به طور کلی با افزایش غلظت اسانس رازیانه از  0تا
 1000میکرو لیتر در لیتر ،شاخص آللوپاتی کاهش یافت.
کمترین (منفیترین) شاخص آللوپاتی در غلظت 1000
میکرو لیتر در لیتر اسانس مشاهده شد که بیشترین اثر
بازدارندگی (شاخص آللوپاتی  )-83/0را بر رشد و
جوانهزنی بذور سلمهتره داشت .همچنین نتایج نشان داد
کمترین اثر بازدارندگی جوانهزنی و رشد بذور سلمهتره
(شاخص آللوپاتی  ،)-25/0پس از کاربرد  200میکرو لیتر
در لیتر اسانس رازیانه مشاهده گردید (شکل .)2
شکل 2اثر آللوپاتیک اسانس رازیانه بر جوانهزنی بذر سلمهتره

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد اسانس رازیانه دارای اثرات آللوپاتی بوده و باعث کاهش درصد و سرعت جوانهزنی ،طول
ریشهچه و ساقهچه علفهای هرز مورد مطالعه شد .با افزایش غلظت اسانس مصرفی ،درصد و سرعت جوانهزنی بذور نیز
به طور معنیداری کاهش یافت .به طور کلی واکنش علفهای هرز مورد بررسی به اسانس رازیانه متفاوت بود؛ به نحوی
که حساسیت پنیرک نسبت به سلمهتره بیشتر بود .بیشترین اثر بازدارندگی بر روی جوانهزنی بذور پنیرک و سلمهتره
مربوط به غلظت  1000میکرو لیتر در لیتر اسانس بود ،به نحوی که در مورد پنیرک جوانهزنی به طور کامل متوقف
گردید .خصوصیات آللوپاتی اسانس رازیانه را میتوان به نقش آللوکمیکالها در ممانعت از تکثیر سلولی مریستمهای
ریشه ،تولید گونههای فعال اکسیژن ،کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلز ،اختلل در جذب یونهای معدنی ،اختلل در
تنفس میتوکندریایی و فعالیت آنزیمهای متابولیکی دخیل در گلیکولیز نسبت داد.
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