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  چکیده
به 	هاي گیاهی از جمله برگ، گل، میوه، ساقه، ریزوم، دانه و گرده وجود دارد.مواد آللوشیمی تقریبا در تمام بافت

ي گیاه جعفري در زنی و رشد اولیه  منظور بررسی اثر آللوپاتی گیاه ریحان، تحقیقی آزمایشگاهی بر فرایند جوانه
درصد  50درصد و  25قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. تیمارها شامل آب مقطر (شاهد) ، 

چه در غلظت  ترین طول ریشهزنی و کوتاه طبق نتایج ، مشاهده شد که کمترین درصد جوانه	اسانس اناریجه بود.
افزایش در غلظت، کاهش پیدا کرد.  زنی بادرصد حجمی اسانس ریحان به دست آمد. به طور کلی جوانه  50

همچنین وزن تر و خشک با افزایش غلظت کاهش نشان دادند. در مقابل، تیمار شاهد بیشترین میزان رشد را 
زنی و تواند براي کاهش درصد جوانه توان گفت اسانس این گیاه میداشت. با توجه به نتایج بدست آمده می

  ده گردد.هاي هرز استفا جلوگیري از رشد علف
  

  
 ،ساقه ، طول ریشه چهتیریحان، جوانه زنی، آللوپا: هاي کلیدي واژه
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  :مقدمه
 دگرآسیبی يپدیده و بررسی شناسایی يزمینه در زیادي علمی تحقیقات و داشته وجود پیش سال هزاران از دگرآسیبی يپدیده

 متقابل اثرات بیان براي 1937سال  در مولیش وسیله به آللوپاتی يواژه). 2003است (میقانی،  شده انجام اخیر هايسال طی
آللوپــاتی بــصورت عکــس العمــل ). 2004و همکاران،  شد (زند ابداع تحریک کننده یا بازدارندگی خواه گیاهان، بین شیمیایی

دگی یــا بازدارنــدگی یــک گیــاه روي غیرمستقیم بین دو گیاه یا موجود و نیز، اثر تحریک کننـ امتقابــل مــستقیم یـ
 خصوصیات وجود امروزه ).2004(کوبایاشی،گیاهــان دیگــر، از طریــق رهاسازي مواد شیمیایی به محیط، تعریف می شود

 زنیجوانه يمرحله .)2006همکاران،  و است (چوهان رسیده اثبات غیرزراعی به یا و زراعی از اعم گیاهان از بسیاري آللوپاتیک
 اغلب مورد این در نظر اظهار این حال این با .است هازندگی آن هايچرخه در مراحل حساسترین از یکی گیاهان بیشتر در بذرها

کردند که  2گـزارش از جوانه زنـی بـذر و رشـد )1997(لیدان و همکاران،  .)2000است (حجازي،  بحث مورد ساله چند گیاهان
نیز اظهـار داشـتند  .)1997، جادهـاو و همکاران(ممانعت کرد.  Chrysanthemum boreale چه مواد آللوپاتیک درمنه ریشه

از جوانهزنـی گنـدم، سـورگوم، لوبیـا قرمـز و برنج ممانعت کرد . در طی  Ipomoea carnea spp. fistulosa کـه گیـاه
گیـاهی دو  جعفـري. )درصـد کاهش داد 20ا شـاهد آزمایش دیگري شبدر قرمز، رشد ریشه چـه خـردل وحـشی را در مقایـسه بـ

اسـت کـه در صـنایع غـذایی، دارویـی، عطرسازي و آرایشی استفاده مـیگـردد گیـاه  (Umbelliferae) سـاله از تیـرة چتریان
ناصر معـدنی و ع A, B, C . جعفـري داراي ویتامینهاي)1999(لوپز،در کـشورهاي آسـیایی بـه صـورت وسـیعی کـشت مـیگـردد

یابد. ریشه جعفـري  مختلـف از جملـه آهـن بوده و مصارف فراوانی در تهیه اغذیه دارد که از این نظر در اغلب نواحی پرورش می
جوشانده بخشهاي مختلـف گیـاه در مـوارد ادم بافـتهـا، خیـز عمومی بدن، سنگ کلیه، اختالالت . اثـر مـدر و اشـتهاآور دارد

نفـخ، زردي، بیماریهاي کبد و طحال، تنگی نفـس، قطـع قاعـدگی ناشـی از ضعف در زنان جوان و بیماریهاي  دستگاه گوارش،
صفات درمانی شبیه ریشه آن  دانه)(هاي سرخک را تسریع میکند. میوه جعفـري  جلدي به کار میرود. مـصرف آن ظاهر شدن دانه

ت. از برگهاي جعفري بعنـوان یـک فـاکتور هیپوگلیسمیک در بیماران دیابتی دارد. بعـالوه اثـر آن در رفـع تبهاي نوبه نافع اس
دهنـده  استفاده میشـود. اثـرات مهـم دیگر آن درمان پرفشاري خون، آرتریـت و سـل اسـت. ترکیبـات برگ گیاه افـزایش

میکروبـی و آنتیاکسیدانی آن شناخته ظرفیـت احیـاء در پالسـما و کاهنـده استرس اکـسیداتیو بـوده و هـمچنـین خـواص ضـد 
این گیاه بومی آمریکاي جنوبی است و از آنجا به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. هم اکنون گیاه  ).1996(زرگري، شده است

یقا مذکور در هر پنج قاره جهان وجود دارد. جعفري معطر استفاده هاي فراوانی از در فرهنگ مردم بومی آمریکاي جنوبی و آفر
ها، دورکنندگی حشرات، نوشیدنی، چاشنی، زینتی، استفادههاي پزشکی و مراسم مذهبی می  جمله این استفاده . شرقی دارد

 شناساییي نعناعیان گیاهی یکساله است. از خانواده)، Ocimum basilicumریحان (). 1997(وسود ون و همکاران، باشد
 اهمیت منطقه در هر سایر گیاهان و از جمله علف هرز ياولیه رشد و زنیجوانه بر نآ تأثیر میزان و آللوپاتی خاصیت با گیاهان

شتاب فزاینده جمعیت در جهان وابستگی بشر را براي تولید مواد غذایی به منابع فسیلی مانند کودهاي شیمیایی،  .دارد ايویژه
علف کش ها و سایر مواد شیمیایی کشاورزي افزایش داده است. این پدیده فشار زیادي را بر منابع طبیعی غیر قابل تجدید وارد می 

ده می کند بلکه باعث القاء مقاومت به آفات، بیماري ها و علف هاي هرز نیز می گردند. آورد. مواد شیمیایی نه تنها محیط را آلو
 این آللوپاتیک توان بررسی هدف با آزمایش اینبنابراین ادامه روش هاي کشت متداول باعث نابودي منابع زیست محیطی می شود. 

  شد اجرا و طراحی آزمایشگاهی ایطشر در گیاه جعفري گیاهچه رشد و زنیخصوصیات جوانه بر گیاه دارویی
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 ها:روش و مواد
 3 در قالب طرح کامالً تصادفی باتربت حیدریه  دانشگاه پژوهشکده ملی زعفرانگیاهان دارویی  تحقیقاتاین تحقیق در آزمایشگاه 

هوایی گیاه  اسانس اندام حجمی درصد 50و  25، 0هاي غلظت شامل آزمایش تیمارهاي. شد اجرا 1392سال  در تکرار 3و  تیمار
 و معمولی دماي سایه، آوري گردید و پس از خشک شدن دراسانس، گیاه دارویی ریحان جمع يتهیه منظور به. دارویی ریحان بود

گیري به عمل آمد، سپس اسانس جمع آوري شده با درصدهاي حجمی  ساعت اسانس 3آزاد به وسیله دستگاه کلونجر طی  هواي
  مناسب آماده شد.

ضدعفونی  جعفري سالم بذر عدد 20تیمار  سطح هر براي بود. مترسانتی 9قطر  به دیش پتري عدد یک شامل آزمایشی واحد هر
محلول  لیترمیلی 5ها آن از هر یک به و گرفتند قرار صافی کاغذ بر روي یکنواخت طور به هاپتریدیش از یک هر در و شمارش شده

  .گردید اسانس محلول به آغشته کامالً صافی کاغذ که ايگونه شد به اضافه گیاه ریحان ز اندام رویشیا شده اسانس تهیه
 2ي چهریشه خروج زنیجوانه معیار. شد انجام روزانه صورت به زنیجوانه سرعت تعیین منظور به ي جعفريزدهجوانه بذور شمارش

 پایان در .یافت ادامه بود ثابت نمونه هر در متوالی روز تا سه زدهجوانه بذور تعداد که زمانی تا شمارش. بود بذر از متريمیلی
 تر و خشک وزن گیاهچه، نسبت و خشک تر وزن چه،ساقه و چهریشه طول تیمار، هر از تصادفی ينمونه ده از استفاده با آزمایش
قرار  ي واریانسمورد تجزیه SAS افزار آمارياز نرمها با استفاده داده .شد گیريچه اندازهساقه به چهریشه طول نسبت و گیاهچه

  گرفت. درصد انجام 5سطح  استفاده از آزمون دانکن در ها نیز بامیانگین يگرفتند. مقایسه
 
 

  نتایج:
را  جعفري يبذر و رشد گیاهچه زنیظرفیت تاثیر بازدارندگی از جوانه ریحاندارویی  گیاه اسانسنتایج این تحقیق نشان داد که 

  . دارد
  ي جعفريزنی و رشد گیاهچههاي مختلف اسانس گیاه ریحان بر خصوصیات جوانهـ اثر آللوپاتیکی غلظت1جدول 

  

درصد   صفات
  زنیجوانه

چه طول ساقه
  متر)(میلی

چه طول ریشه
  متر)(میلی

چه نسبت طول ساقه
  چهبه ریشه

وزن تر 
  گرم)(میلی

وزن خشک 
  گرم)(میلی

نسبت وزن تر 
  به خشک

33/90  شاهد a 33/3 a 50/4 a 74/0 a 03/2 a 10/1 a 85/1 a 
33/69  درصد 25 b 66/1 b 17/3 b 54/0 a 61/1 b 92/0 b 75/1 a 
33/59 درصد 50 c 60/1 b 00/2 c 83/0 a 16/1 c 78/0 b 48/1 b 

  درصد است. 5دار بر اساس آزمون دانکن در سطح حروف مشترك در هر ستون حاکی از عدم اختالف معنی
  

که  داده شده است. نتایج نشان داد نشانفوق  در جدول جعفري يچهچه و ساقهریشه زنی، طولبر درصد جوانه ریحان اسانستاثیر 
در غلظت گردید.  ي جعفريتمام صفات مورد مطالعهداري موجب کاهش معنی به طور اسانس ریحاندرصد  50و  25هاي غلظت

درصد و  41/5درصد، نسبت وزن تر به خشک  15/50چه طول ساقه درصد، 55/29 چهریشه گیاه طول این درصد اسانس 25
داري بر صفات درصد نیز کاهش معنی 50یافت. غلظت کاهش درصد در مقایسه با شاهد  03/27چه چه به ریشهنسبت طول ساقه

 درصد) 20خشک (به  تر وزن نسبت درصد) و 56/55چه (ریشه درصد)، طول 86/42گیاهچه ( تر میزان کاهش وزن مذکور داشت
  بود. داردر مقایسه با شاهد معنی
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  ي جعفريهاي مختلف اسانس گیاه ریحان بر برخی خصوصیات رشدي گیاهچهـ اثر آللوپاتیکی غلظت1شکل 

  
  :بحث

زنی در گیاهان مورد آزمـایش گردیـد کـه در این بین در  در تمامی آزمایش هاي انجام شده عـصاره آبـی باعـث کاهش جوانه
گیاهان شاهی و کلم جوانهزنی به صـفر تقلیـل یافت. شواهد موجود نشان می دهد که کاهش جوانـه زنـی بـذرها اثـري اســت 

بب کاهش جوانهزنی بذر کـه بـه طــور کلـی در اثـر فعالیــت بازدارندگی مواد آللوشیمیایی مشاهده می گردد. مکانیسمی که س
می گردد، احتماالً مربوط به کاهش فعالیت آنزیم هایی همچون آلفا آمیالز است کـه در جوانهزنی بذر نقش دارند . همچنین برآیند 
عوامل متعددي چون کاهش تقسیمات میتوز ي در مریستم ریـشه ، کـاهش فعالیت آنزیم هاي کاتالیز کننده فرآینـدهاي حیـاتی 

و اختالل در جذب یون هـاي معـدنی کـه در حـضور مـواد آللوشیمیایی رخ می دهد، سبب کاهش میزان رشد در دانـه گیـاه 
 مواد معتقدند )2002( چونگ و اسماعیل). 1384و  1385سلطانی پـور و همکاران (رستها می گردد. مطالعات انجام شده توسط 

 همواره باال هايدر غلظت اما باشند داشته هدف گیاهان بر منفی یا تمثب اثرات است ممکن پایین هايغلظت در دگرآسیب
 و جیبرلین عمل از طریق ممانعت از هاسلول شدن طویل که باشد نکته این بیانگر است ممکن چهریشه طول کاهش. اندبازدارنده

 چهریشه طول و وزن تر نسبت کاهش ).1992(قاسم،  است گرفته قرار تأثیر تحت آللوپاتیک عوامل وسیله به اسید استیک ایندول
 این .است چهساقه به نسبت چهطول ریشه و وزن بیشتر تأثیرپذیري از اسانس گیاه ریحان حاکی غلظت افزایش باچه ساقه به

 و کندمی جذب محیط از مستقیم طور به را آللوپاتیک مواد که اندامی است اولین چهریشه چون باشد، انتظار مورد تواندمی موضوع
 غلظت رفتن باال با گیاهچه نسبت وزن تر به خشک و وزن خشک وزن تر، .گیرند قرار این مواد تأثیر تحت بیشتر است ممکن
 .داشتند مذکور صفات همانند مشابهی روند عصاره
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