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)پژوهش و سازندگی(

 Carthamus(  این پژوهش  جهت بررسی تاثير دگر آسيبی محلول پاشی عصاره آبی  بقایای گياهی گلرنگ           
tintorius(  با غلظت 0،5، 10 و 15 درصد  بر رشد گياهچه و ميزان نشت پذیری غشا سلولی برگ ماشک گل خوشه ای             
 )Vicia villosa(   در قالب طرح کامال تصادفي در چهار تكرار انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت عصاره آبی 
گلرنگ سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی و فعاليت آنزیم گوایكول پراکسيداز در برگ ماشک گل خوشه ای شد. 
افزایش غلظت عصاره آبی گلرنگ  و کاهش فعاليت آنزیم گوایكول پراکسيداز سبب افزایش تخریب غشا سلولی و 
غلظت مالون دی آلدهيد در بافت گياهچه ماشک گل خوشه ای شد. بيشترین ميزان غلظت مالون دی آلدهيد بافت 
گياهچه )0/202 نانومول بر گرم وزن تازه ( و کمترین وزن خشک اندام هوایی ماشک گل خوشه ای )1/2 گرم( در 

تيمار محلول پاشی با عصاره 15 درصد گلرنگ دیده شد.
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       This experiment was carried out to evaluations the allopathic foliar application of safflower )Carthamus tintorius( 
aqueous extracts on growth and leaf cell membrane leakage of  hairy vetech )Vicia villosa(.  The experimental 
arrangement was CRD in four replications. Results showed that by increasing the concentration of safflower 
extracts, shoot dry weight and peroxidase enzyme activity decreased in hairy vetch. Increasing the concentration of 
safflower extracts, increased malondialdehyde concentration and leaf electrical leakage in hairy vetech. The highest 
malondialdehyde concentration (0.202 nmol/FW) and the lowest shoot dry weight obtained from 15% safflower foliar 
extra application.
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مقدمه
        هرچند که استفاده از علف کش های شیمیایی به عنوان یک روش 
کلیدی در کنترل علف های هرز محسوب می شوند اما مشکالتی مانند اثر 
سو مواد شیمیایی بر محیط زیست و افزایش گونه های علف هرز مقاوم 
برای  باشد.  این ترکیبات می  از  پیامدهای استفاده  از  به سموم شیمیایی 
و همچنین کاهش مشکالت  علفهای هرز  مقاومت  از گسترش  جلوگیری 
زیست محیطی ایجاد شده در اثر مصرف علف کشها و نیز کم کردن هزینه 
های تولید باید از استراتژی جایگزین مانند استفاده از روش های بیولوژیک 
و زراعی در کنار روش های شیمیایی استفاده کرد. یکی از این روش های 
بیولوژیک استفاده از خاصیت دگرآسیب یک گیاه علیه گیاهی دیگر )علف 
های هرز( است. تحقیقات اصغری و تواری )1( بیانگر کاهش رشد گیاهچه 
خردل وحشی تحت تاثیر عصاره آبی جو بود. در همین حال تحقیقات لبافی 
حسین آبادی و همکاران )4( نشان داد که رشد گیاهچه یوالف وحشی و 
ماشک گل خوشه ای تحت تاثیر بذر گندم در حال جوانه زنی کاهش یافت.

نقش  تواند  گیاهان مي  در  مواد دگرآِسیب  مکانیزم هاي عمل   شناسایي 
داشته  عملي  صورت  به  مواد  این  از  استفاده  و  تولید  معرفی،  در  مهمي 
باشد. یکي از عوامل اصلي ایجاد کننده خسارت ناشی از ترکیبات آللوپاتی 
کلروپالست   .)3( است  اکسیژن  آزاد  رادیکال هاي  انواع  تولید  گیاهان،  در 
در  الکترون  انتقال  چرخه هاي  حضور  عمده  محل  دو  که  میتوکندري  و 
سلول هاي گیاهي مي باشند همواره در معرض خطر تولید گونه هاي فعال 
اکسیژن قرار دارند. حضور گونه هاي فعال اکسیژن در محیط سلولي، سبب 
آنزیم هاي  و   DNA  ،RNA نظیر  سلولي  عمده   ماکروملکول هاي  تخریب  
حیاتي مي شود که این خسارت را خسارت اکسایشي گویند  )8(.  همچنین 
یکی از اثرات بارز رادیکال های آزاد اکسیژن بر سالمت سلول ها تخریب 
غشاهای سلولی است. بررسی غلظت مالون دی آلدهید بافت گیاهی می 
تواند بیانگر میزان تخریب غشاء سلولی باشد زیرا این ترکیب تحت تاثیر 
و   Yogatek  .)9( شود  می  آزاد  سلولی  غشاء   پراکسیده شدن  و  تخریب 
آفتابگردان سبب کاهش معنی  نمودند که عصاره  همکاران )14( گزارش 
دار جوانه زنی و رشد گیاهچه خردل وحشی شد. ایشان دلیل اصلی کاهش 

رشد گیاهچه خردل وحشی را تخریب غشاء  سلولی آن تحت تاثیر عصاره 
Yuو همکاران )12( نشان داد که  نمودند. تحقیقات  بیان  آفتابگردان  آبی 
رشد گیاهچه هاي خیار تحت تاثیر ترکیبات آللوپاتیک کاهش یافت. ایشان 
حضور  شرایط  تحت  خیار  گیاهچه  رشد  کاهش  میان  مثبتي  همبستگي 
خیار  سلولي  غشاهاي  شدن  پراکسیده  و  تخریب  با  دگرآسیب  ترکیبات 
مشاهده کردند. در همین حال فرهودی و همکاران )3( کاهش رشد خردل 
وحشی تحت تاثیر عصاره آبی آفتابگردان را ناشی از کاهش فعالیت آنزیم 
آنتی اکسیدانت کاتاالز و در نتیجه تخریب غشاء سلولی در گیاهچه خردل 

وحشی عنوان نمودند.  
بر  گلرنگ  عصاره  دگرآسیبی  پتانسیل  بررسی  منظور  به  تحقیق  این      
رشد گیاهچه ماشک گل خوشه ای و همچنین بررسی نقش فعالیت آنزیم 
دگرآسیبی  اثرات  به  ای  خوشه  گل  ماشک  پاسخ  در  پراکسیداز  گوایکول 

عصاره گلرنگ انجام شد. 
مواد و روش

آبی            عصاره  پاشی  محلول  تاثیر  بررسی  منظور  به  آزمایش  این      
گلرنگ )Carthamus tintorius(  بر رشد گیاهچه ماشک گل   خوشه ای          
)Vicia villosaI( در دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر 
انجام شد. به منظور تهیه عصاره آبی 5، 10 و 15 درصد گلرنگ، به ترتیب5، 
10 و 15 گرم پودر خشک اندام هوایی گلرنگ در 100 میلي لیتر آب مقطر 
ریخته شد. پس از 24 ساعت نمونه ها به دستگاه شیکر با دور 120 دور در 
دقیقه به مدت 12 ساعت منتقل شد.  در تیمار شاهد ماشک گل خوشه ای 
توسط آب مقطر محلول پاشی شد. جهت رشد گیاه ماشک گل خوشه ای 5 
عدد بذر این گیاه در گلدان های پالستیکی حاوی ترکیب خاک رس و کود 
پوسیده حیوانی کاشته شد. پس از استقرار گیاهچه ها تعداد آنها به دو عدد 
در هر گلدان  تنک شد. دو هفته پس از سبز شدن بذور ماشک گل خوشه 
ای محلول پاشی آنها توسط عصاره آبی گلرنگ طی دو روز پشت سر هم 
انجام شد. یک هفته پس از محلول پاشی عصاره آبی گلرنگ گیاهچه های 
ماشک گل خوشه ای جهت بررسی صفات برداشت شد.  در این آزمایش 
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وزن خشک اندام هوایی،  فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز، نشت پذیری 
غشاء سلولي گیاهچه و غلظت مالون دی آلدهید  در برگ ماشک گل خوشه 

ای مورد بررسي قرار گرفت. 
      به منظور تعیین غلظت مالون دی آلدهید در برگ، ابتدا 0/3 گرم بافت 
تازه گیاهچه را در محلول 20 درصد تیوکلرواستیک اسیدTCA( 1( که حاوی 
0/5 درصد تیو باربیتوریک اسید2 است کامال پودر کرده و سپس این مخلوط 
به مدت 25 دقیقه در دمای 95 درجه سانتی گراد در حمام جوش حرارت 
داده شد. مخلوط را در حمام یخ سرد کرده و طبق روش Valentovic و 
همکاران)11(  غلظت مالون دآلدئید در طول موج 532 نانومتر اندازه گیری 
شد. نشت پذیری غشاء سلول بر اساس روش Valentovic و همکاران)11( 
سنجیده شد. در این روش نیم گرم بافت گیاهچه را پس از شستشو با آب 
در  استریل شده  فیلم  هاي  قوطي  در  مقطر  آب  لیتر  میلی  در 10  مقطر 
پایان دو ساعت، هدایت  و در  به مدت دو ساعت شناور کرده  اتاق  دمای 
الکتریکی آب توسط هدایت سنج )مدلInob1( در دماي اتاق سنجیده شد. 
نمونه ها به انکوباتور با دمای 100 درجه سانتیگراد منتقل شده و به مدت 
20 دقیقه در این شرایط قرار گرفتند. پس ازخنک شدن نمونه ها، مجددا 
هدایت الکتریکی نمونه ها را اندازه گرفته و از معادله 1 نشت پذیری غشاء 

بر حسب درصد اندازه گیری شد: 
 )معادله E1/E2(×100                    )1( =  نشت پذیری غشاء  سلولی

E1: هدایت الکتریکی آب قبل از اتوکالو
E2: هدایت الکتریکی آب بعد از اتوکالو 

برگ  پروتئین  ابتدا  اکسیداز  گوایکول  آنزیم  فعالیت   بررسی  جهت       
فعالیت  بررسی  برای  شد.  استخراج   )6 همکاران)  و    Agrawalروش به 
از برگ به  آنزیم گوایکول 50 میکرولیتر محلول پروتینی  استخراج شده 
مخلوط واکنش شامل یک میلی لیتر بافرفسفات10میلي موالر، نیم میلی 
2/75میلي  محلول  لیتر  میلی  نیم  و  گوایکول  موالر  میلي  محلول8  لیتر 
موالر پراکسیدهیدروژن اضافه شد.  پس از اضافه کردن پراکسید هیدروژن 
بالفاصله افزایش جذب در طول موج 470 نانومتر به مدت 120 ثانیه قرائت 
شد. فعالیت ویژه آنزیم به صورت مایکرومول تتراگوایکول تشکیل شده در 

دقیقه در میلي گرم پروتئین بیان شد)7(.
      محاسبات آماري داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار MSTAT-C انجام 
شد و براي رسم نمودارها از نرم افزار EXCEL و براي مقایسۀ میانگین ها از 
آزمون چند دامنه اي دانکن )در سطح 5 درصد( استفاده شد.  همبستگي 

میان صفات مورد نظر با استفاده از نرم افزارSPSS محاسبه شد.

نتایج و بحث
وزن خشک اندام هوایی

     وزن خشک اندام هوایی ماشک گل خوشه ای تحت تاثیر غلظت عصاره 
گلرنگ  آبی  عصاره  غلظت  افزایش  با   .)1 )جدول  گرفت  قرار  گلرنگ  آبی 
شد  مشاهده  ای  خوشه  گل  ماشک  در  هوایی  اندام  خشک  وزن  کاهش 
)جدول 1(. بین وزن  خشک اندام هوایی ماشک گل خوشه ای با نشتی 
منفی مشاهده  برگ همبستگی  آلدهید  مالون دی  و غلظت  غشاء سلولی 
بر  سلولی  غشاهای  تخریب  منفی  تاثیر  دهنده  نشان  که   )3 )جدول  شد 
در  ای  خوشه  گل  ماشک  هوایی  اندام  خشک  وزن  است.   گیاهچه  رشد 
غلظت عصاره 15 درصد گلرنگ نسبت به  شاهد حدود 38 درصد کاهش 
گیاهچه  رشد  و  وزن  کاهش  نیز   )13( همکاران  و   Wu )شکل1(.  یافت 
Lolium rigidum  تحت تاثیر اثرات دگرآسیبي گندم را گزارش کرده اند. 
در مطالعات مکی زاده تفتی و همکاران )5( در خصوص اثرات آللوپاتیک 
گیاه سداب )Ruta graveolens(  بر جوانه زنی بذر سه گونه علف هرز تاج 
خروس، خاکشیر و خرفه  نیز رشد گیاهچه تاج خروس تحت عصاره گیاه 

سداب متوقف شد.

نشت پذیری غشاء سلولی و غلظت مالون دی آلدهيد برگ
ماشک  برگ  آلدهید  دی  مالون  غلظت  و  سلولی  غشاء  پذیری  نشت      
)جدول  گرفت  قرار  گلرنگ  آبی  عصاره  غلظت  تاثیر  تحت  ای  خوشه  گل 
و  سلولی   غشاء  نشتی  افزایش  گلرنگ  آبی  عصاره  غلظت  افزایش  با   .)1
غلظت مالون دی آلدهید برگ )جدول 2( در ماشک گل خوشه ای دیده 
شد. افزایش معنی دار نشتی غشاء سلولی تنها در سطح عصاره  15درصد 
گلرنگ دیده شد در حالیکه افزایش معنی دار غلظت مالون دی آلدهید برگ 
ماشک گل خوشه ای که بیانگر تخریب غشاهای سلولی است در مقایسه با 
شاهد در سطح عصاره آبی 10 درصد گلرنگ مشاهده گردید. نتایج نشان 
داد که غلظت 15 درصد عصاره گلرنگ بیش از 50 درصدی نشتی غشاء 
سلولی برگ ماشک گل خوشه ای در مقایسه با شاهد افزایش داد )جدول 
2(. Farooq و Azam )8(  به اهمیت بررسی نشتی غشاء سلولی در شرایط 
تنش های محیطی اشاره کرده اند. نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات فرهودی 
غشاهای  تخریب  نمودند  مشاهده  که   دارد  مطابقت  نیز   )3( همکاران  و 
سلولی خردل وحشی تحت تاثیر ترکیبات دگرآسیب آفتابگردان عامل اصلی 
کاهش رشد گیاهچه خردل وحشی است. Yu و همکاران )12( نیز گزارش 
نمودند که افزودن ترکیبات دگرآسیب به محیط هیدروپونیک رشد خیار 
سبب تخریب غشاهای سلولی و کاهش رشد گیاهچه های خیار شد.  در 
آزمایش حاضر همبستگی منفی میان نشت پذیری غشاء سلولی  و وزن 
خشک اندام هوایی بیانگر تاثیر مخرب ترکیبات آللوپاتیک عصاره گلرنگ بر 

رشد گیاهچه ماشک گل خوشه ای می باشد.

فعاليت آنزیم گوایكول پراکسيداز 
     فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز در برگ ماشک گل خوشه ای تحت 
غلظت  افزایش  با   .)1 قرار گرفت )جدول  گلرنگ  آبی  تاثیر غلظت عصاره 
عصاره آبی گلرنگ کاهش فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز در  ماشک گل 
خوشه ای مشاهده شد )جدول2( بطوریکه کمترین فعالیت این آنزیم تحت 
تاثیر عصاره 15 درصد گلرنگ مشاهده شد. البته عصاره 5 درصد گلرنگ 
سبب افزایش فعالیت این آنزیم در گیاهچه ماشک گل خوشه ای شد اما این 
افزایش معنی دار نبود. با توجه به همبستگی مثبت فعالیت آنزیم گوایکول 
اندام هوایی ماشک گل خوشه ای و همبستگی  پراکسیداز و وزن خشک 
نشتی   و  برگ  آلدهید  مالون دی  غلظت  با  آنزیم  این  فعالیت  میان  منفی 
غشاء سلولی می توان گفت احتماال کاهش وزن خشک اندام هوایی ماشک 
گوایکول  اکسیدانت  آنتی  آنزیم  فعالیت  کاهش  از  ناشی  ای   خوشه  گل 
پراکسیداز و تشدید تخریب غشاهای سلولی است. Orzak و همکاران )10( 
بیان نمودند که تخریب غشای سلولی در گیاهچه های خردل وحشی تحت 
اثر بقایای آفتابگردان ناشی از کاهش فعالیت آنزیم های گوایکول پراکسیداز 
و کاتاالز در گیاهچه خردل وحشی بود. فرهودی و همکاران )3( نیز کاهش 
آنزیم آنتی اکسیدانت کاتاالز را عامل اصلی کاهش رشد گیاهچه  فعالیت 
های خردل وحشی و پنیرک تحت تاثیر عصاره آبی آفتابگردان بیان نمودند.

 تاثیر منفی ترکیبات آللوپاتیک حاصل از گیاهان مختلف بر رشد گیاهچه 
فعالیت  )4، 2، 5، 13(. کاهش  است  از گیاهان گزارش شده  بسیاری  در 
آنزیم های آنتی اکسیدانت و تخریب غشاهای سلولی تحت تاثیر ترکیبات 
گیاهان  گیاهچه  رشد  کاهش  عمده  دالیل  از  یکی  تواند  می  آللوپاتیک 
و  پور  سلطانی   .)12  ،3( باشد  آللوپاتیک  مواد  حضور  تاثیر  تحت  هدف 
مورخوش                    گیاه  اسانس  غلظت  افزایش  که  کردند  گزارش   )2( همکاران 
)Zhumeria majdae( سبب کاهش میزان فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز 
و در نتیجه کاهش وزن خشک و محتوی کلروفیل در تره تیزک و سوروف 
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آفتابگردان  آبی  عصاره  نمودند  مشاهده   )14( همکاران  و   Yogatek شد. 
سبب تخریب غشاء سلولی گیاهچه خردل وحشی و در نتیجه کاهش رشد 
آلدهید  دی  مالون  غلظت  میان  مثبتی  همبستگی  ایشان  شد.  گیاهچه 
غلظت  با  سلولی(  غشاء  تخریب  و  )اکسیده شدن  وحشی  خردل  گیاهچه 
عصاره آفتابگردان مشاهده نمودند. با توجه به همبستگی منفی میان نشت 
گل  ماشک  برگ  بافت  آلدهید  دی  مالون  غلظت  و  سلولی  غشاء  پذیری 

خوشه ای با  وزن خشک اندام هوایی در این آزمایش )جدول 3( و کاهش 
فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز تحت تاثیر عصاره آبی گلرنگ )جدول 2( 
می توان گفت یکی از مکانیسم های آسیب ترکیبات آللوپاتیک در آزمایش 
گوایکول  آنزیم  فعالیت  تاثیر کاهش  تخریب غشاهای سلولی تحت  حاضر 

پراکسیداز است. 

 *گلرنگ تاثیر عصاره آبی تحت  ماشک گل خوشه ای خصوصیات فیزیولوژیک  تجزیه واریانس  -1جدول 

وزن خشک  منبع تغییرات
 اندام هوایی

فعالیت آنزیم 
گوایکول 
 پراکسیداز

غلظت مالون دی 
نشت پذیری   برگآلدهید بافت 

 غشاء سلولی

 1/202* 8/5** 2/9* 9/11* غلظت عصاره آبی
 5/18 18/0 42/2 4/2 خطای آزمایش

 1/10 2/14 1/9 5/12 ضریب تغییرات )درصد(
 :  معنی دار نیستns  *: معنی دار در سطح پنج درصد   : معنی دار در سطح یک درصد    ** 

 
 

 * گلرنگ بر خصوصیات فیزیولوژیک  ماشک گل خوشه ایعصاره آبی مقایسه میانگین  تاثیر  -2جدول 

غلظت مالون دی آلدهید بافت 
 برگ )نانومول بر گرم بافت تازه(

نشت پذیری  غشاء 
 سلولی)%(

یت آنزیم گوایکول فعال
گوایکول پراکسیداز 

)میکرومول گوایکول مصرف 
 شده( 

غلظت عصاره 
 گیاه هدف آبی گلرنگ)%(

c 115/0 b 7/12 a 2/2 0 ماشک گل خوشه ای 
bc 129/ b 2/12 a 41/2 5  
b 175/ b 7/15 b 88/2 10  
a 202/ a 8/28 C 0/2 15  

 ترک هستند دارای تفاوت آماری در سطح پنج درصد نمی باشند*:در هر ستون میانگین هایی که دارای حرف مش
 

 
   ماشک گل خوشه ای گلرنگ برآبی همبستگی میان صفات مورد بررسی در آزمایش تاثیر عصاره  -3جدول 

فعالیت آنزیم 
  گوایکول پراکسیداز

نشت پذیری غشا 
 سلولی

غلظت مالون دی 
 آلدهید برگ

وزن خشک اندام 
 هوایی

 ررسیصفات مورد ب

 وزن خشک اندام هوایی 1   
 غلظت مالون دی آلدهید برگ -72/0** 1  
 نشت پذیری غشا سلولی -82/0** 59/0* 1 
 گوایکول پراکسیدازفعالیت آنزیم  81/0** -71/0 ** -88/0 * 1

 ار نیست:  معنی دns*: معنی دار در سطح پنج درصد        **: معنی دار در سطح یک درصد                 
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 ماشک گل خوشه ای تحت تاثیر عصاره گلرنگ. وزن خشک گیاهچه -1شکل 

 درصد عصاره گلرنگ است. 11الی  0 در محوری افقی غلظت 4الی 1اعداد 

 
 تغییرات درصد وزن خشک اندام هوایی تحت تاثیر عصاره گلرنگ. -2شکل 
 گ است.درصد عصاره گلرن 11الی  0در محوری افقی غلظت  4لی  1اعداد

 
 تغییرات درصد نشت پذیری غشا سلولی تحت تاثیر عصاره گلرنگ. -3شکل 
 درصد عصاره گلرنگ است. 11الی  0در محوری افقی غلظت  4الی 1اعداد 
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