فرآیند و کارکرد گیاهی ،جلد  ،9شماره  ،35فروردین و اردیبهشت 1399

مقایسه پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی برگ و پودر برگ اکالیپتوس بر رشد گیاهچهای ذرت

فاطمه آسیایی ،منیره چنیانی* و مهرداد الهوتی
گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد
(تاریخ دریافت ،1397/10/11 :تاریخ پذیرش نهایی)1398/05/11 :

چکیده
به منظور بررسی و مقایسه اثرات دگرآسیب عصاره آبی گیاه اکالیپتوس ( )Eucalyptus globulus Labillبا پودر برگی آن بر گیاه ذرت

( Zea

 )maysو علفهرز ارزن وحشی ( ،)Panicum miliaceumآزمایشاتی انجام شد .این آزمایش بر گیاه ذرت و علف هرز رایج آن ،ارزن
وحشی و در مرحله گیاهچه ای ،با تیمارهای عصاره آبی برگ گیاه اکالیپتوس ( 15 ،10 ،5و  20گرم در لیتر) و پودر برگی ( 3و  5درصد
وزنی -وزنی نسبت به خاک باغچه) و شاهد (آبیاری با آب معمولی) صورت گرفت .بر اساس نتایج ،تیمار با عصاره آبی (در اغلب موارد)
و پودر برگ اکالیپتوس موجب کاهش ارتفاع بخش هوایی و وزن خشک بخش هوایی و ریشههای گیاه ذرت و ارزن وحشی شدند به
طوریکه بیشترین درصد کاهش صفات مذکور نسبت به شاهد ،در تیمار  20گرم در لیتر عصاره آبی بر ارزن وحشی مشاهده شد .هر چند
محتوای کلروفیلهای  b ،aو کل ،کاروتنوئید و ضریب ثبات کلروفیل گیاهچههای ذرت تیمارشده با عصاره آبی روند افزایشی نسبت به
شاهد از خود نشان داد ولیکن محتوای کلروفیل کل و ضریب ثبات کلروفیل ذرت تیمارشده با پودر برگ گیاه اکالیپتوس کاهشی بود.
افزایش ضریب پایداری غشا ذرت و کاهش این صفت در ارزن وحشی ،در برابر هر دو نوع تیمار عصاره و پودر برگ اکالیپتوس ،از دیگر
نتایج این پژوهش بود .هر چند تجمع مالون دیآلدهید در گیاهچههای ارزن وحشی تیمارشده ،دارای بیشینه افزایش بود ولیکن گیاهچههای
ذرت توانستند بهطور معنیداری از پراکسیدشدن لیپیدهای غ شا در برابر تنش دگرآسیبی ناشی از عصاره و پودر برگ جلوگیری کنند .تأثیر
عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس بر افزایش بیشتر محتوای فنل کل ذرت نسبت به ارزن وحشی ،از دیگر نتایج این پژوهش بود.
ارزیابی فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز نشان داد که در هر چهار نوع تیمار غلظتی عصاره آبی برگ و دو تیمار پودر برگی گیاه اکالیپتوس،
موجب کاهش قابلتوجه میزان فعالیت آنزیم در ارزنوحشی شد .بر اساس نتایج این پژوهش ،عصاره آبی و پودر برگ دارای اثرات
بازدارندگی متفاوت بر عملکردهای بیوشیمیای ،فیزیولوژیکی و نموی گیاه زراعی و علف هرز هستند و با در نظرگرفتن پتانسیل دگرآسیب
عصاره آبی برگ و پودر برگ گیاه اکالیپتوس بر گیاه ذرت و علف هرز ارزن وحشی ،عصاره گیاه بهعنوان یک کاندید علفکش طبیعی (در
مقایسه با پودر برگ) در جهت کنترل علف هرز ارزن وحشی در مزارع ذرت پیشنهاد میگردد.
کلمات کلیدی :ارزن وحشی ،اکالیپتوس ،پتانسیل دگرآسیبی ،پودر برگ ،ذرت ،عصاره آبی برگ ،علفکش طبیعی

مقدمه

نظامهای کشاورزی و بخش جداییناپذیر در سامانههای

علفهای هرز از یک سو بهعنوان یکی از اجزای مکمل بوم

کشاورزی محسوب شده و از سوی دیگر بهدلیل آثار مخرب

*نويسنده مسؤل ،نشاني پست الكترونيكيCheniany@um.ac.ir :
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( )Zea mays L.و علف هرز ارزن وحشی ()Panicum miliaceum L.
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ناشی از رقابت بر عملکرد محصوالت زراعی از دیرباز به

و بیوشیمیایی گیاه ذرت و یکی از علفهایهرز رایج آن ،ارزن

عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهشدهنده محصول بهشمار

وحشی میپردازد تا شاید بتوان جایگزینی ایدهآل از یک

میروند ()Mohammadi, 2010؛ به طوریکه خسارت ناشی از

علفکش زیستی در برابر سموم شیمیایی برای کنترل علف

علفهای هرز گاهی به  70الی  80درصد میرسد و مبارزه و

هرز مزارع ذرت پیشنهاد نمود.

محسوب میگردد .کنترل علفهای هرز میتواند از طریق

مواد و روشها

شیمیایی و یا زیستی صورت گیرد ( .)Kohli et al., 1998در

بهمنظور مطالعه و مقایسه اثرات دگرآسیبی عصاره آبی و پودر

سالهای اخیر ،استفاده از گیاهانی که دارای خاصیت دگرآسیبی

برگ گیاه اکالیپتوس ( ،)Eucalyptus globulusبرگهای بالغ

هستند و بهطور طبیعی از جوانهزنی بذور و رشد علفهای

این گیاه از درختان حوالی شهر "کردکوی" در استان گلستان

هرز جلوگیری میکنند بهعنوان یک راه جایگزین شیوههای

با مختصات جغرافیایی (˶ 54° 43´ 624شمالی36° 799´ 67˶ ،

شیمیایی مورداستفاده قرار میگیرد (.)Farhoudi, 2012

غربی) جمعآوری شد .سپس برگها بههمراه دمبرگهای آن،

دگرآسیبی شامل سازوکاری از روابط گیاه -گیاه ،گیاه -میکرو

در شرایط سایه خشک و با دستگاه آسیاب (مدل ،MC300

ارگانیسم ،گیاه -حشرات ،گیاه -علفخواران است که درنتیجه

شرکت  ،Moulinexفرانسه) پودر شدند و از آن عصارههای

تولید و آزادسازی ترکیبات شیمیایی به محیط اطراف صورت

آبی  15 ،10 ،5و  20گرم در لیتر (وزنی -حجمی) تهیه شد.

میگیرد ( .)Inderjit, 2003حضور ترکیبات دگرآسیب در

برای تعیین اثر عصاره آبی برگ اکالیپتوس بر گیاه زراعی ذرت

مزرعه نوعی تنش زیستی محسوب میشود به طوریکه گیاهانی

( (Zea mays L.و علف هرز ارزن وحشی

(miliaceum L.

که در مجاورت گونههای دارای توانایی دگرآسیبی قرار

 )Panicumدر مرحله گیاهچهای ،گلدانهای پالستیکی یک

(Lara-

کیلوگرمی تیره رنگ با خاک باغچه (نسبت مناسبی از رس و

Eucalyptus

ماسه نرم با نسبت  5به  )3پر شدند .بذرهای ذرت هیبریدی

 )globulus Labillگیاهی پرورشی در جنوب کشور است که

"سینگل کراس" (تهیهشده از مرکز جهاد کشاورزی محمدآباد

قسمت عمده ترکیبات موجود در عصاره برگ آن را ترکیبات

شهرستان آشخانه ،استان خراسان شمالی) و ارزن وحشی

Mohammadi et

(تهیهشده از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی -سازمان

 .)al., 2013ثابت شده است که ترکیبات موجود در عصاره

جهاد کشاورزی استان گلستان) ،پس از ضدعفونی در عمق 2

برگ اکالیپتوس میتواند سبب توقف جذب مواد معدنی ،توقف

سانتیمتری خاک استریل (استریلشدن عمومی خاک با استفاده

تقسیم سلولی ،کندشدن روند فتوسنتز و تنفس و فعالیتهای

از تفتدادن بر روی حرارت بهمدت  10دقیقه) کاشته شدند و

آنزیمی شود .این مواد همچنین در روند عملکرد

بر روی آن ،مجدداً خاک استریل ریخته شد .هر گلدان با تعداد

تنظیمکنندههای رشد گیاهی از جمله اکسین و جیبرلیک اسید

 10بذر ،بهعنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد .پس از

دخالت میکنند ( .)Ginazdowska and Bogatek, 2005با این

جوانهزنی بذور (10روز پس از کاشت) ،گیاهچهها با استفاده از

وجود ،تاکنون هیچ بررسی مقایسهای مابین اثرات دگرآسیبی

عصارههای آبی برگ اکالیپتوس در غلظتهای مذکور ،بین  3تا

عصاره و پودر برگ گیاه اکالیپتوس در جهت انتخاب مناسب

 5بار (هر  5روز) تیماردهی شدند و در روزهای دیگر تا مدت

بهعنوان یک علفکش طبیعی صورت نگرفته است .از این رو،

 21روز ،با استفاده از آب معمولی آبیاری شدند .در نمونه

پژوهش حاضر به مطالعه و مقایسه تأثیرات دگرآسیب عصاره

شاهد از آبیاری با آبمقطر استفاده شد .بهمنظور بررسی اثر

آبی و پودر برگ این گیاه بر برخی ویژگیهای ریختشناسی و

پودر برگی ،گلدانهای یک کیلوگرمی تیره رنگ پرشده با

میگیرند ،همواره در معرض این نوع تنش قرار دارند
 .)Nunez et al., 2006گیاه اکالیپتوس (

فنلی با اثرات دگرآسیب تشکیل میدهند (
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کنترل علفهای هرز از مهمترین مراحل داشت در کشاورزی
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نسبت مناسبی از رس و ماسه نرم (نسبت  5به  ،)3با پودر برگ
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 µMol g -1 FWهستند).

خاک تا عمق  5سانتیمتری) مخلوط شدند .جهت پوسیدگی

( )v/vو اندازهگیری آن بر مبنای معرف فولین سیوکالچو و

پودرهای برگی اضافهشده به گلدانها ،عمل آبیاری گلدانهای

براساس روش  Kimو همکاران ( )2008صورت گرفت.

کاشتهنشده با آب معمولی بهمدت  10روز و بهصورت روزانه

استخراج

پتاسیم

انجام شد .نمونه شاهد در این بخش آزمایش ،گلدانهای

( )0.1 M, pH 7.4و محتوای پروتئین کل در هر نمونه بر

حاوی خاک باغچه بدون پودر برگی بودند .گیاهچههای

حسب میلیگرم در گرم وزن تر نمونه محاسبه گردید

نورست  8روزه ،با احتیاط به گلدانهای مورد نظر منتقل

( .)Bradford, 1976میزان فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز

گردیدند و  2روز پس از کاشت ،گلدانها هر  5روز تا مدت

نمونههای برگی با انکوبهنمودن آنها در بافر فسفات پتاسیم

 21روز ،با آب معمولی آبیاری شدند .کلیه گلدانها در شرایط

( )100 mM, pH 7.5حاوی پروپانول و پتاسیم نیترات و

فیتوترون با دمای  25±2درجه سانتیگراد و دوره نوری 16

براساس روش  Stewartو همکاران ( )1992و بهدنبال آن ،بیان

ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی قرار گرفتند .در نهایت،

میزان تغییرات جذب در طولموج  540نانومتر انجام شد .در

ریشه و ساقه گیاهچههای  21روزه جهت بررسی برخی

نهایت ،میزان فعالیت بر حسب میکرومول نیتریت در گرم وزن

خصوصیات ریختشناسی از جمله ارتفاع بخش هوایی و

تر نمونه در ساعت (در برابر منحنی استاندارد سدیم نیتریت)

ریشه ،وزن خشک بخش هوایی و ریشه از هم جدا شدند .از

محاسبه گردید .آزمایشات بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح

برگ گیاهان برای سایر ارزیابیهای صفات استفاده شد .میزان

کامالً تصادفی انجام گرفت و در پایان آزمایشها ،بررسی

پایداری غشا ( )MSIبر پایه معادله  MSI = 1- EC40/ EC100و

دادهها با نرمافزار ( Minitabنسخه  )17و مقایسه میانگینها با

با دستورالعمل  Azizpourو همکاران ( )2010انجام شد .در

آزمون توکی ( )P≤0.05و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم-

این معادله EC40 ،هدایت الکتریکی نمونه در دمای  40درجه

افزار ( Excelنسخه  )2016انجام شد.

پروتئینها

به

کمک

بافر

فسفات

سانتیگراد و  EC100هدایت الکتریکی نمونه در دمای
100درجه سانتیگراد است .عصارهگیری و اندازهگیری محتوای

نتایج و بحث

رنگدانههای کلروفیلی  b ،aو کل ( )Lichtenthaler, 1987و

نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که گونه

کاروتنوئیدها ( )Arnon, 1967نیز بر حسب میلیگرم بر گرم

گیاهی ،نوع تیمار اعمالشده بر گیاهچهها و بر همکنش گونه

وزنتر نمونه گیاهی صورت گرفت .ضریب ثبات کلروفیل

گیاهی و نوع تیمار بر کلیه صفات ریختشناسی ،فیزیولوژیکی

براساس روش توصیفی  Murthy 48و )1962( Majumdar

و بیوشیمیایی بررسیشده در این پژوهش معنیدار ()P≤0.05

اندازهگیری شد .برای استخراج و اندازهگیری محتوای پرولین

بود (جدول  1و .)2

از روش  Batesو همکاران ( ،)1973برای اندازهگیری محتوای

صفات ریختشناسی :نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد

کربوهیدراتهای محلول از روش  Duboisو همکاران ()1956

که در گیاه ذرت و علف هرز ارزن وحشی ،با افزایش غلظت

و برای اندازهگیری محتوای مالون دیآلدهید برگ براساس

عصاره آبی برگ گیاه اکالیپتوس ،صفات ریختشناسیارتفاع

معادله  ،A= ɛbcاز روش  Healthو  )1969( Packerاستفاده

بخش هوایی و مجموع طول ریشهها ،نسبت به شاهد کاهش

شد (در این معادله A ،جذب نمونه مورد نظر ɛ ،ضریب

یافتند .به طوریکه بیشترین درصد کاهش این صفات در تیمار

خاموشی مالون دیآلدهید =  b ،155 Mm-1cm-1عرض

 20گرم در لیتر عصاره آبی برگ گیاه اکالیپتوس این گیاهان

کووت =  1سانتیمتر c ،غلظت مالون دیآلدهید بر حسب

مشاهده شد ( .)P≤0.05با این وجود ،میزان تأثیر
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 3و  5درصد وزنی -وزنی ( 30و  50گرم به ازای هر کیلوگرم

عصارهگیری ترکیبات فنلی بر مبنای متانول  80درصد
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جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تیمارهای برگ گیاه اکالیپتوس ( )Eucalyptus globulusبر برخی خصوصیات
مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت ( )Zea maysو علف هرز ارزن وحشی ( )Panicum miliaceumدر مرحله گیاهچهای
منبع تغییر
گونه گیاهی

1

* 4112/02

* 5406/66

* 9131/08

* 5697/48

نوع تیمار

5

* 11333/03

* 15591/63

* 2910/49

* 9646/90

گونه گیاهی × تیمار

5

*

*

خطا

24

کل

36

*

2547/08

2094/34

*

1441/07

1110/56

7412/55

1495/84

2206/84

1784/80

 nsو * بهترتیب بیانگر عدممعنیداری و معنیداری در سطح احتمال خطای  5درصد است.
ادامه جدول -1
محتوای کلروفیل کل

محتوای کاروتنوئید

منبع تغییر

درجه آزادی

محتوای

کلروفیل a

محتوای

کلروفیل b

گونه گیاهی

1

* 11465/52

* 6518/68

* 1844/65

* 5272/52

نوع تیمار

5

483/73 ns

* 2290/50

* 10078/19

1657/4 ns

گونه گیاهی × تیمار

5

* 4890/12

* 6480/13

* 7116/28

* 9223/66

خطا

24

640/09

1189/19

3036/05

3547/37

کل

36

 nsو * بهترتیب بیانگر عدممعنیداری و معنیداری در سطح احتمال خطای  5درصد است.
جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تیمارهای برگ گیاه اکالیپتوس ( )Eucalyptus globulusبر برخی خصوصیات ساختاری و
بیوشیمایی ذرت ( )Zea maysو علف هرز ارزن وحشی ( )Panicum miliaceumدر مرحله گیاهچهای.
منبع تغییر

درجه
آزادی

شاخص

محتوای

محتوای مالون

محتوای فنل

محتوای

فعالیت آنزیم

پایداری غشا

پرولین

دیآلدهید

کل

پروتئین کل

نیترات ردوکتاز

گونه گیاهی

1

*

8778/99

نوع تیمار

5

*

1657/44

672/71 ns
*

2932/49

*

2135/38
ns

82/02

5638/51 ns
*

45881/7

335/99 ns
*

21365/96

*
*

9357/33
10302/18

گونه گیاهی × تیمار

5

* 9223/66

* 6979/11

* 2429/98

* 32439/9

* 3140/40

* 8667/96

خطا

24

3547/37

1131/59

1045/86

23325/4

2990/35

397/86

کل

36

 nsو * بهترتیب بیانگر عدممعنیداری و معنیداری در سطح احتمال خطای  5درصد است.

کاهشی عصارههای آبی بر صفات مذکور ،در علف هرز ارزن

یافت اما این روند کاهش در تیمارهای غلظتی کمتر ،بیشتر بود

وحشی بیشتر از گیاه زراعی ذرت بود (شکلهای .)1 A, B

و هر چه به سمت تیمار با غلظتهای باالتر سوق پیدا نمود،

نتایج در بخش وزن خشک بخش هوایی نشان داد که در گیاه

کاهش مشاهده شده در وزن خشک بخش هوایی کمتر بود.

زراعی ذرت ،هر چند صفت مذکور نسبت به شاهد کاهش

این درحالی بود که تیمارهای پیشرونده عصارههای آبی
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درجه آزادی

ارتفاع بخش هوایی

مجموع طول ریشهها

وزن خشک بخش هوایی

وزن خشک ریشه
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موجب کاهش بیشتر وزن خشک بخش هوایی ارزن وحشی

در گیاهان متأثر از عصاره آبی برگ گیاه اکالیپتوس گزارشهای

(نسبت به شاهد) شد به نحویکه بیشترین کاهش وزن خشک

وجود دارد که ازجمله آن میتوان به انواع گیاهان حساس علف

بخش هوایی (نسبت به شاهد) مربوط به تیمار  20گرم در لیتر

هرز دائمی )( )Cynodon dactylon L.

عصاره آبی ( 86/08درصد) بر این گیاه بود ()P≤0.05

 ،)Azizi, 2009برنج ( )Oryza sativa L.و ذرت خوشهای

(شکل  .)1 Cوزن خشک ریشه گیاه زراعی ذرت در زمان تیمار

( ،)Djanaguiraman, 2005( )Sorghum bicolor L.جو

با عصارههای آبی  5و  10گرم در لیتر افزایش و در زمان تیمار

( )Hordeum vulgare L.و خاکشیر (

با عصارههای آبی  15و  20گرم در لیتر کاهش یافت

 )Saraei et al., 2012( )L.و ...اشاره داشت .همچنین

(شکل  .)1 Dصفت مذکور در علف هرز ارزن وحشی

پسماندهای گیاهی جمعآوریشده از زیر اشکوب درخت

تیمارشده با همه غلظتهای عصاره آبی برگ اکالیپتوس

اکالیپتوس ،اثرات بازدارندگی زیادی بر جوانهزنی و رشد

(نسبت به شاهد) کاهش معنیدار ( )P≤0.05یافت .ارزیابی

گیاهچه گیاه کاهو ( )Lactuca sativa L.داشتند و بر این

جامع صفات ریختشناسی متأثرشده با تیمارهای عصارههای

اساس ،ترکیب و ساختار گیاهان علفی در زیر اشکوب این

آبی ،بیانگر حساسیت بیشتر علف هرز ارزن وحشی نسبت به

درختان به اثر مواد آللوشیمیایی واردشده به خاک نسبت داده

گیاه زراعی ذرت بود .در بخش تأثیر تیمار با دو نسبت پودر

شد ( .)Molina et al., 1991بر طبق گزارشات ،کاهش رشد

برگ گیاه اکالیپتوس بر صفات ریختشناسی گیاهان بررسی

سلولی و بهدنبال آن کاهش طول و وزن بخش هوایی و ریشه

شده ،مشخص گردید که تغییرات مشاهدهشده برای مجموع

از پیامدهای رایج تأثیرات دگرآسیبی (در اغلب موارد) است.

طول ریشهها ،وزن خشک بخش هوایی و ریشه ذرت و ارزن

ترکیبات دگرآسیب ،با تقلیل تارهای کشنده و بهدنبال آن

وحشی مشابه هم بود به طوریکه همه صفات مذکور با هر دو

کاهش جذب آب و مواد معدنی ،میتوانند موجب کاهش طول

نوع تیمار پودر برگ کاهش یافتند .با این وجود ،اثر کاهشی

گیاه شوند ( .)Chon et al., 2005فعالیت بازدارندگی ترکیبات

پودر برگی  5درصد بیشتر از اثر کاهشی پودر برگی  3درصد

دگرآسیب بر رشد گیاهان به اثرگذاری بر فرآیندهای مهمی

بود و از سوی دیگر ،این اثرات کاهشی بر صفات متعلق به

مانند فتوسنتز نیز نسبت داده شده است (

ارزن وحشی بیشتر از ذرت بود (شکلهای  .)1 B, D, Cتنها

 .)Azizi, 2009پیشنهاد شده است که کاهش فتوسنتز در اثر

در مورد ارتفاع بخش هوایی ،کاهشهای مشاهده شده در ارزن

ترکیبات دگرآسیب ممکن است ناشی از کمشدن فراهمی

وحشی تیمارشده با پودر برگی کمتر از آنچه بود که در گیاه

نیتروژن و بهطبع آن کاهش سطح برگ (،)Adair, 1999

ذرت مشاهده شد (شکل .)1 A

ممانعت در مسیر بیوسنتز کلروفیل و یا ترغیب مسیر تجزیه و

Daneshmandi and

Daneshmandi and

نکته قابل توجه آن بود که هر چند همه صفات رویشی

تخریب کلروفیل ( ،)Yang et al., 2002اختالل در جفتشدن

ارزیابیشده گیاهان ذرت و ارزن وحشی ،تحت تأثیر

انتقال جفت الکترونها و فتو فسفریالسیون چرخهای و

غلظتهای مختلف عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس

غیرچرخهای ( )Katib et al., 2004-Elو  ...باشد که ماحصل

نسبت به شاهد کاهش یافتند ولیکن میزان تغییرات صفات

همه آنها ،کاهش تولید کربوهیدراتها و در نهایت کاهش

مذکور در برابر تیمارهای مورد بررسی ،از یک سو بیانگر

تجمع

است

حساسیت بیشتر علف هرز ارزن وحشی نسبت به گیاه زراعی

( .)al., 2002 Neergaard etاز دیگر موارد پیشنهادی برای

ذرت بود .از سوی دیگر تأثیرات منفی حاصل از تیمارهای

اثرات کاهشی ترکیبات دگرآسیب بر فرایند رشد ،به دخالت

عصارههای آبی برگ اکالیپتوس شدیدتر از تیمار با پودرهای

این ترکیبات بر منع سنتز ( ،)Chon et al., 2005بازدارندگی

برگی آن بود .در زمینه کاهش صفات رویشی و ریختشناسی

انتقال ( ،)Turk and Tawaha, 2003مهار عملکرد

ماده

خشک

در

اندامهای

گیاهی
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b
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D

a
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ef
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شکل  -1مقایسه تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس ( )Eucalyptus globulusبر درصد کاهش صفات ارتفااع بخاش
هوایی ( ،)Aمجموع طول ریشهها ( ،)Bوزن خشک بخش هوایی ( )Cو وزن خشک ریشه ( )Dنسبت به شاهد در گیاهچههای ذرت ( )Zea maysو
علف هرز ارزن وحشی ( .)Panicum miliaceumمقادیر میانگین سه تکرار  SE ±است .حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار بر مبنای آزماون
توکی در سطح  P≤0/05است.
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( )Zeng et al., 2001هورمونهای مهم رشد از جمله اکسین و

ذرت بود (شکل  .)2 C، Eدر مقایسه اثرات تیمار عصاره و

جیبرلین نسبت داده میشود .حضور فنلهایی از قبیل االژیک،

پودر برگ اکالیپتوس بر رنگدانههای فتوسنتزی دو گیاه

کلروژنیک -P ،کومارین کوئینیک ،جنتسیک اسید و گالیک

بررسیشده میتوان گفت که تیمار عصاره بهتر توانسته است

اسید در عصاره گیاه اکالیپتوس و ارتباط آن با سیستمهای

در کنار صرفاً اثرات مثبت بر گیاه زراعی ذرت ،بر گیاه ارزن

آنزیمی مانند پراکسیداز و اکسین اکسیداز دال بر این مسأله

وحشی اثر کاهنده داشته باشد.

است (.)Lee, 1972

کاهش محتوای کلروفیل در گیاهان حساس بهعنوان یک اثر

صفات رنگدانههای فتوسنتزی :مقایسه میانگین دادهها

ثانوی ناشی از عملکرد ترکیبات دگرآسیب معرفی میگردد

گویای این مطلب بود که محتوای کلروفیل  b ،aو

( .)Babu and Kandasamy, 1997پیشنهاد شده است که

کاروتنوئیدهای گیاه ذرت ،تحت تیمار با عصارههای آبی

آسیبهایی تحمیلشده بر عوامل فتوسنتزی فعال در

(نسبت به شاهد) افزایش یافت اما محتوای آنها در همه

سیستمهای غشایی -تیالکوئیدی یکی از دالیل این کاهش

تیمارهای عصارهای بر علف هرز ارزن وحشی (بجز تیمار 10

است ( .)Al-Juboory and Ahmad, 1994کاهش کلروفیلها

گرم در لیتر عصاره) با روند کاهشی همراه بود به طوریکه

میتواند بر اثر کاهش بیوسنتز رنگدانههای فتوسنتزی جدید در

بیشترین کاهش مشاهده شده متعلق به ارزن وحشی متأثر از

شرایط تنش دگرآسیب نیز باشد .گزارش شده است که

تیمار  20گرم در لیتر عصاره بود (شکلهای .)2 A, B, F

ترکیبات فنلی میتوانند سبب مهار آنزیم منیزیم کالتاز و تجمع

محتوای کلروفیل کل گیاه ذرت تیمارشده با عصارههای آبی،

پروتوپورفیرین  IXدر فرایند دگرآسیبی شوند (

با روند افزایشی تدریجی غیرمعنیدار (نسبت به شاهد)

 .)al., 2002عالوه بر این ،افزایش غلظت هورمونهای

برخوردار بود در حالی که تیمار با عصارهها ،بهویژه در

آبسیزیک اسید و اتیلن در هنگام حضور ترکیبات دگرآسیب،

باالترین غلظت ( 20گرم در لیتر) موجب کاهش محتوای

بهدنبال آن تحریک و افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز و منیزیم

کلروفیل کل ارزن وحشی گردید (شکل  .)2 Cروند تغییرات

دکالتاز در شرایط تنش که ماحصل آن شدتگرفتن تجزیه

نسبت کلروفیل  aبه  bمتأثر از تیمارهای عصارهای ،در گیاه

کلروفیلها است ،میتواند دلیلی دیگر بر این اتفاق باشد

ذرت افزایشی و در گیاه ارزن وحشی ،در ابتدا کاهشی و سپس

( .)Mighaty, 2003; Macias, 1994گونههای کنشگر اکسیژن

افزایشی بود (شکل  .)2 Dبر طبق نتایج بهدست آمده ،ضریب

( )ROSنیز از تولید رنگیزههای فتوسنتزی ممانعت و یا تخریب

ثبات کلروفیل گیاه ذرت تیمارشده با عصاره ،نسبت به شاهد

آنها را تحریک میکنند ( )Singh et al., 2009و از آنجا که

افزایش یافت اما در علف هرز ارزن وحشی ،این صفت در

یکی از پیامدهای ثانوی تنش دگرآسیبی ،باالرفتن سطح

تمام تیمارهای عصارهای ،بهغیر از تیمار  10گرم در لیتر آن ،در

است ،بروز این نوع تغییرات ناشی از آن ،مسلم بهنظر میرسد.

مقایسه با شاهد کاهش یافت (( )P≤0.05شکل  .)2 Eدر بخش

در تحقیق پیشرو ،کاهش محتوای کلروفیلها در ارزن وحشی

تأثیر تیمار دو نسبت پودر برگ گیاه اکالیپتوس بر محتوای

نشأتگرفته از یکی از عوامل مطرحشده ،بیانگر حساسیت

رنگدانههای فتوسنتزی گیاهان بررسیشده مشخص گردید که

بیشتر این علف هرز نسبت به ترکیبات دگرآسیب برگ گیاه

تغییرات مشاهدهشده برای محتوای کلروفیل  ،aکلروفیل ،b

اکالیپتوس است .در حالی که افزایش محتوای کلروفیلها ،بر

کاروتنوئید و نسبت کلروفیل  aبه  bگیاه ذرت ،افزایشی و گیاه

گیاه ذرت میتواند این گونه توجیه گردد که غلظتهای

ارزن وحشی کاهشی بوده است (شکلهای  .)2 A, B, C, Dاز

اعمالشده ،به جای اثر مهاری ،دارای اثر تحریککنندگی بر

سوی دیگر ،اثر کاهشی تیمارهای پودر برگی بر محتوای

افزایش محتوای این رنگدانهها بوده است.

Chi-Ming et

ROS
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( )Hassanpour and Farhodi., 2013و یا افزایش تجزیه
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شکل  -2مقایسه تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس ( )Eucalyptus globulusبر درصد کااهش محتاوای کلروفیال a

( ،)Aمحتوای کلروفیل ،)B( bمحتوای کلروفیل کل ( )Cو نسبت کلروفیل  aبه  )D( bنسبت به شاهد در گیاهچاههاای ذرت ( )Zea maysو علاف
هرز ارزن وحشی ( .)Panicum miliaceumمقادیر میانگین سه تکرار  SE ±است .حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار برمبنای آزمون تاوکی
در سطح  P≤0/05است.
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ادامه شکل  -2مقایسه تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس ( )Eucalyptus globulusبر درصد ضریب ثباات کلروفیال
( )Eو محتوای کاروتنوئیدها ( )Fنسبت به شاهد در گیاهچههاای ذرت ( )Zea maysو علاف هارز ارزن وحشای ( .)Panicum miliaceumمقاادیر
میانگین سه تکرار  SE ±است .حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار برمبنای آزمون توکی در سطح  P≤0/05است.

کاروتنوئیدها بهعنوان ترکیبات آنتیاکسیدان و از دسته

گفت کاروتنوئیدها بهعنوان یک پاسخ دفاعی برای این گیاه در

ترکیبات ضروری در دستگاه فتوسنتزی عمل میکنند .این

برابر اثرات دگرآسیبی برگ گیاه اکالیپتوس بهویژه در زمان

ترکیبات آنتیاکسیدان در غیرفعالکردن  ROSدر کمپلکس

تیماردهی بهصورت عصاره عمل میکنند.

فتوسنتزی ،حفاظت از کلروفیلها در مقابل فتواکسیداسیون و

صفات ساختاری :براساس نتایج ضریب پایداری غشا ،این

پایدارنمودن غشاهای کلروپالستی در مقابل تنش اکسیداتیو

صفت در گیاه زراعی ذرت متأثر از کلیه غلظتهای عصاره آبی

Howlett and Pogson, 2006; Malekahmadi

و تنها تیمار  5درصد پودر برگ اکالیپتوس افزایش یافت ولی

 .)et al., 2005هر چند گزارشات  Yuو همکاران ( )2003بر

در علف هرز ارزن وحشی متأثر از همه تیمارها کاهش یافت

تخریب شدید رنگدانههای گیاهی کلروفیل و کاروتنوئید گیاه

به طوری که بیشترین کاهش مشاهده شده مربوط به ارزن

خیار ( )Cucumis sativusدر برابر ترکیبات دگرآسیب اشاره

وحشی تیمارشده با عصاره آبی  20گرم در لیتر بود

داشت ،با این حال گزارشاتی نیز وجود دارد که ترکیبات

(شکل  .)3 Aترکیبات دگرآسیب میتوانند با آسیبرساندن به

دگرآسیب با تحریک و تخریب اندامکهایی مانند هسته و

ساختارهای غشایی سلولها ،سبب کاهش میزان ضریب

میتوکندری و آسیبرساندن به آنها ،سبب تحریک سنتز و

پایداری غشا سلولی شوند (

فعالیت رنگدانههایی مانند کاروتنوئیدها میشوند ( Omidpanah

 .)2009یکی از دالیل مهم این امر ،تولید انواع ROSها [مثل

شرکت دارند (

 .)et al., 2011با توجه به نقش حفاظتی کاروتنوئیدها و
باالبودن محتوای آن در گیاه ذرت تحت تیمار ،شاید بتوان

Makkeizadeh Tafti et al.,

اکسیژن یکتایی ( ،)1O2رادیکالهای سوپراکسید (־•،)O2

رادیکالهای هیدروکسیل ( )•OHو هیدروژن پراکسید (])H2O2
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آسیب اکسیداتیو به غشا سلولی و بهدنبال آن تخریب

غیرقطبی میکنند و با القا پراکسیداسیون لیپیدها ،میزان

ماکرومولکولهای عمده سلولی مانند  DNAو  RNAو

نفوذپذیری غشا را افزایش میدهند و درنهایت ،باعثایجاد

آنزیمهای حیاتی مانند آلفا آمیالز ،ساکاروز سنتتاز و روبیسکو،

اختالل سلولی و نهایتاً منجر به مرگ سلول میشوند

( Zeng et

پروتئینها ،رنگدانههای فتوسنتزی و لیپیدها میشوند که تجمع

 .)al., 2001; Yu et al., 2003; Geng et al, 2009به این

آسیبهای وارده درنهایت ،مرگ را بههمراه خواهد داشت

ترتیب ،سطح قابلاندازهگیری مالون دیآلدهید در شرایط تنش

Apel and Hirt, 2004; Oracz et al., 2007; Yu et al.,

میتواند گویای حجم آسیب واردشده به سیستم غشایی سلولی

 .)1994مسلم است که هر چه گیاهی (ارزن وحشی) حساستر

و درون سلولی ناشی از تنش ثانوی ROSها باشد و از میزان

باشد ،میزان آسیب اعمالشده بر سیستمهای غشایی آن نیز

حساسیت گیاهان مورد بررسی در برابر تنش مورد مطالعه ،پرده

بیشتر خواهد بود.

بردارد .لذا روند کاهشی محتوای مالون دیآلدهید در گیاه ذرت

(

در مقابل ،محتوای مالون دیآلدهید برگ گیاه ذرت تحت

متأثر از هر دو نوع تیمار (بهویژه در غلظتهای پایین عصاره

تیمار با عصارههای آبی اکالیپتوس نسبت به شاهد کاهش یافتند

آبی) ،میتواند بیانگر حساسیت کم آن در برابر اثرات

اما صفت مذکور در علف هرز ارزن وحشی نسبت به شاهد

دگرآسیبی برگ گیاه اکالیپتوس باشد.

افزایش یافت به طوری که بیشترین افزایش معنیدار محتوای

صفات بیوشیمیایی :ارزیابی محتوای فنل کل برگ گویای

مالون دیآلدهید برگ در تیمار  15گرم در لیتر ارزن وحشی

تشابه تغییرات مابین گیاه زراعی ذرت و علف هرز ارزن

( 160/45درصد نسبت به شاهد) مشاهده شد ()P≤0.05

وحشی (روند افزایش نسبت به شاهد) در شرایط تیمار با

(شکل  .)3 Bهر چند اثرات ناشی از تیمار با پودر برگی گیاه

عصارههای آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس بود ،هر چند

اکالیپتوس بر محتوای مالون دیآلدهید برگ هر یک از گیاهان

افزایشهای مشاهدهشده در گیاه زراعی ذرت بهطور

ذرت و ارزن وحشی ،مشابه با اثرات تیمار با عصارههای آبی

معنیداری بیشتر از علف هرز آن ،ارزن وحشی ( )P≤0.05بود.

برگ بود ولیکن مقایسه دو گیاه در برابر تیمارهای اعمالشده،

تنها مورد استثنا ،متعلق به تیمار  5گرم در لیتر عصاره آبی برگ

نشان از موفقیت بیشتر عصاره آبی نسبت به پودر برگی با

گیاه اکالیپتوس بر گیاه ذرت ،با  35/94درصد کاهش غیر

توجه به اهداف این پژوهش داشت (شکل  .)3 Bلیپیدها جز

معنیدار محتوای فنل کل نسبت به شاهد بود ()P≤0.05

ترکیبات مهم سلولی هستند که عالوه بر دارابودن نقش تولید

(شکل  .)4 Aافزایش محتوای فنل کل در گیاهان زراعی مقاوم

انرژی در ساختار غشاهای سلولی حضور دارند .به طوری که

سویا ( ،)Glycine maxگاو پنبه ( ،)Abutilon theophrastiبرنج

هر گونه تغییر در ساختار لیپیدها ،بر نفوذپذیری و تمامیت غشا

( )O. sativaو ذرت ( )Z. maysتیمارشده با عصاره آبی برگ

اثر میگذارند ( .)Ashraf and Hariss, 2004مالون دیآلدهید،

گیاه اکالیپتوس ،حکایت از تغییرات مؤثر این ترکیبات در حین

محصول پراکسیداسیون اسیدهای چرب اشباعنشده فسفو

تنش دگرآسیبی دارد (

لیپیدهای غشایی است .به طوری که از سطح پراکسیداسیون

 .)2005ترکیبات فنلی بهعنوان متابولیتهای ثانوی میتوانند

لیپیدها بهعنوان یک نشانه رادیکال آزاد مضر برای غشایی

رشد و نمو و تکثیر گیاهان را تحت تأثیر خود قرار دهند

سلولی تحت شرایط تنش استفاده شده است .بنابراین مالون

( )Inderjit, 1996و از سوی دیگر ،بخشی از سیستم دفاع

دیآلدهید بهعنوان یک معرف برای اندازهگیری میزان و شدت

شیمیایی گیاه را تحت کنترل خود داشته باشند .از این رو،

صدمات غشا در شرایط تنش مورد استفاده قرار میگیرد

افزایش محتوای فنل کل گیاهان مقاوم بهشدتیافتن تنش

( .)Katsuhara et al., 2005; Jaleel et al., 2007مشخص شده

منطقی است ( .)Behdad et al., 2014میتوان گفت افزایش

Saraei et al., 2012; Djanaguiraman,
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شکل  -3مقایسه تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس ( )Eucalyptus globulusبر درصد کاهش ضریب پایاداری غشاا
( )Aو محتوای مالون دیآلدهید ( )Bنسبت به شاهد در گیاهچههای ذرت ( )Zea maysو علف هرز ارزن وحشای ( .)Panicum miliaceumمقاادیر
میانگین سه تکرار  SE ±است .حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار برمبنای آزمون توکی در سطح  P≤0/05است.

محتوای فنل کل در شرایط تنش در جهت کمک به سیستم

است که تجمع آن در گیاهان دارای دو وجه است :از یک سو

آنتیاکسیدانی گیاه برای مهار پراکسیداسیون لیپیدها و حذف

نشانه ارزش سازشی -دفاعی گیاه در برابر شرایط تنشی است

رادیکالهای آزاد صورت میگیرد ( )Baleroni et al., 2000که این

و از سوی دیگر نشانه آسیب ناشی از تنش در گیاه است که به

مسأله در مورد گیاه ذرت این پژوهش ،نمود واضحتری داشت.

دنبال آن ،سایر پاسخهای گیاه به تنش آغاز می گردد

میانگین دادهها همچنین بیانگر روند افزایشی محتوای

 .)Ghoulam et al., 2002; Su and Wu, 2004این اختالف نظر

پرولین (نسبت به شاهد) در هر دو گیاه تیمارشده با عصارههای

درباره عملکرد پرولین در شرایط تنش ،تنها محدود به موارد

آبی و پودر برگی اکالیپتوس بود به طوری که بیشترین افزایش

بینگونهای نمیشود و حتی در یک گونه هم دیده میشود.

محتوای پرولین ،متعلق به تیمار  20گرم در لیتر عصاره بر ارزن

برای مثال مجموعه برخی مطالعات بر گیاه برنج در شرایط

وحشی و تیمارهای  5درصد پودر برگی بر هر دو گیاه بود

تنش شوری نشان داد که در ارقام برنج حساس به شوری،

(شکل  .)4 Bمطالعات  Saraeiو همکاران ( )2012نیز مشخص

انباشتگی بیشتر وجود دارد و این دلیلی بر ماهیت پرولین

نمود که ترکیبات دگرآسیب دانه و برگ گیاه اکالیپتوس ،تأثیر

بهعنوان آسیب ناشی تنش است

( Lin et al., 2002; Shobbar,

افزایشی قابل توجهی بر محتوای پرولین بخش هوایی و ریشه

 .)2008براساس ازریابیها ،تنش دگرآسیبی ممکن است با

گیاهان جو و خاکشیر داشتند .پرولین یک ترکیب سازگار آلی

تغییر بر فعالیت آنزیمها ،گلوتامات در نقش یک پیشساز
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شکل  -4مقایسه تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس ( )Eucalyptus globulusبر درصد کاهش محتوای فنل کال (،)A
محتوای پرولین ( ،)Bمحتوای پروتئین کل ( )Dو فعالیت نیترات ردوکتاز نسبت به شااهد در گیاهچاههاای ذرت ( )Zea maysو علاف هارز ارزن
وحشی ( .)Panicum miliaceumمقادیر میانگین سه تکرار  SE ±است .حروف یکسان بیانگر عدماختالف معنیدار برمبنای آزمون توکی در ساطح
 P≤0/05است.
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389

پرولین سوق دهد ( .)Bates et al., 1973از اینرو ،پیشنهاد

گیاه بررسیشده ،روند کاهش در برابر تیمارهای پیشرونده

میگردد که انباشتگی و تولید بیشاندازه پرولین در نمونههای

عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس نشان داد ولیکن میزان

این پژوهش (بهویژه در زمان تیمار با عصاره آبی بر گیاه ارزن

این کاهش در علف هرز ارزن وحشی بسیار شاخصتر از گیاه

وحشی و تیمار با پودر برگ بر هر دو گیاه) میتواند نشانی از

زراعی ذرت بود (شکل  .)4 Dبراساس دادهها ،بیشترین کاهش

آسیبهای متأثر از تنش دگرآسیبی تیمارها باشد.

در تیمار  20گرم در لیتر عصاره آبی و  5درصد پودر برگ بر

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که هر چهار نوع تیمار

گیاه ارزن وحشی مشاهده شد .هر چند اثر کاهنده تیمار پودر

غلظتی عصاره آبی برگ گیاه اکالیپتوس و پودر برگی آن،

برگی بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز کمی بیشتر از اثر کاهنده

تأثیرات مشابهی بر کاهش محتوای پروتئین کل گیاهان مورد

عصاره آبی بود .بر اساس یک پژوهش ،تیمار با عصاره آبی

بررسی داشتند .هر چند در شرایط تیمار با عصارهها بهطور

 Hyptis suaveolens L.سبب کاهش فعالیت آنزیم نیترات

خاص در غلظتهای بیشینه) ،میزان کاهش محتوای پروتئین

ردوکتاز در گیاه نخودفرنگی شد ،به طوری که با افزایش

کل علف هرز ارزن وحشی بیشتر از گیاه زراعی ذرت بود اما

غلظت عصاره آبی میزان فعالیت آنزیم کاهش بیشتری از خود

در شرایط تیمار با پودر برگی ،میزان کاهش برابر و قابلتوجهی

نشان داد ( .)Sunita and Singh, 2015نیترات ردوکتاز ،یکی

در محتوای پروتئین کل دو گیاه مشاهده شد (شکل .)4 C

از آنزیمهای کلیدی در متابولیسم نیترات بوده و سبب احیای

مشخص شده است که تنشهای غیرزیستی از جمله تنش

آن به نیتریت میشود .این آنزیم بیشتر همراه با نیترات و به

دگرآسیبی میتوانند سنتز برخی از پروتئینها را مهار کنند و یا

شکل القایی در سلول ساخته میشود و عوامل زیادی از جمله

تولید برخی دیگر را تحریک کنند .هر چند روند کلی در جهت

هورمونها و عوامل مختلف محیطی بر بیان ژنهای مربوط به

Ericson and Alfinito,

بیوسنتز آن اثر میگذارند .ترکیبات دگرآسیب در اثرگذاری

 .)1984کاهش محتوای پروتئین کل تحت ترکیبات دگرآسیب

مؤثر ،سبب کاهش جذب نیترات از خاک بهوسیله ریشهها و

میتواند ناشی از ممانعت از انتقال آمینواسیدها به داخل ساختار

بهطبع کاهش انتقال نیترات از ریشهها به برگها میشود و در

پروتئینها ( )Baziramakenga et al., 1997و یا افزایش تجزیه

نتیجه با کمبود محتوای نیترات ،فعالیت نیترات ردوکتاز نیز

آن (از طریق شیب بیانی ژنهای کدکننده پروتئازهای درون

کاهش مییابد ( .)Abd-El Baki et al., 2000این مسأله توسط

سلولی) صورت گیرد ( .)Abu-Romman, 2011همچنین

 Liو همکاران ( ) 2010نیز مطرح گردید که ترکیبات دگر

افزایش تولید ROSها تحت تأثیر ترکیبات دگرآسیب سبب

آسیب فنلی در گیاهان می توانند مانع از جذب عناصر غذایی

اکسیداسیون اسیدهای آمینه میشود و به ساختار و عملکرد

از جمله نیترات از محیط اطراف گیاه شوند و بر رشد طبیعی

پروتئینها آسیب جدی وارد کنند و درنهایت سبب کاهش

گیاهان اثر بگذارند .با توجه به کاهش بسیار جزئی فعالیت

محتوای پروتئین کل میشود ( .)Amini et al., 2008لذا کاهش

نیترات ردوکتاز در گیاه زراعی ذرت (در برابر هر دو نوع

بیشتر محتوای این گروه از متابولیتهای اولیه در پژوهش

تیمار) میتوان بیان داشت که گیاه مذکور توانسته است به نحوه

پیشرو ،نشان از حساسیت بیشتر در آن موارد دارد .براساس

شایستهای بر مدیریت سیستم ریشهای ،جذب عناصر،

نتایج میتوان گفت که تیمار پودر برگ تأثیرات منفی برابری بر

فراهمآوری نیتروژن و مسیر اسیمیالسیون آن اقدام کند.

کاهش محتوای پروتئین کل است (

محتوای پروتئین کل دو گیاه اعمال نموده است ولیکن تیمار با
عصارههای آبی توانسته است مرز بهتری از باب این صفت بین

نتیجهگیری

گیاه حساس (ارزن وحشی) و گیاه مقاوم (ذرت) ایجاد نماید.

براساس نتایج این پژوهش ،عصاره آبی ویا پودر برگ دارای

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 5:07 IRST on Friday March 5th 2021

مشترک بیوسنتز پرولین و کلروفیل ،را به سمت مسیر تولید

در بخش ارزیابی نیترات ردوکتاز ،فعالیت آنزیم در هر دو

1399  سال،35  شماره،9  جلد،فرآیند و کارکرد گیاهی

.ذرت مورد تحقیقات بیشتر قرار گیرد

390

 فیزیولوژیکی،اثرات بازدارندگی متفاوت بر عملکردهای نموی

Downloaded from jispp.iut.ac.ir at 5:07 IRST on Friday March 5th 2021

 با در نظرگرفتن.و بیوشیمیای گیاه زراعی و علف هرز هستند
سپاسگزاری

پتانسیل دگرآسیب عصاره آبی و پودر برگ گیاه اکالیپتوس بر

نگارندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد بابت

 پیشنهاد میگردد،گیاه زراعی ذرت و علف هرز ارزن وحشی

تأمین هزینههای پژوهش حاضر از محل اعتبارات متمرکز این

که عصاره گیاه بهعنوان یک کاندید و البته کاندید بهتری در

) سپاسگزاری3/40907 معاونت (با شماره کد طرح به شماره

 در جهت معرفی بهعنوان یک علفکش،مقایسه با پودر برگ
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Comparative allelopathic potential of Eucalyptus globulus leaf aqueous extract
and leaf mulch on seedling growth of corn (Zea mays L.) and prosomillet
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Abstract
In order to investigate and compare the allelopathic effects of Eucalyptus (E. globuhus Labill) leaf aqueous extract and leaf mulch on
corn (Zea mays) and prosomillet (Panicum miliaceum), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design
with three replications at Ferdowsi University of Mashhad. The experiment was carried out to evaluate the allelopathic effects of leaf
aqueous extract (5, 10, 15 and 20 g L-1) and leaf mulch (3 and 5% v/v) on some morphological, physiological and biochemical
characteristics of the examined seedlings. Eucalyptus leaf extract (in most cases) and leaf mulch reduced the height of shoot, the total
length of root as well as the dry weight of shoot and root. Also, the highest reduction percentage of these traits was observed under
the application of 20 g L-1 aqueous extract on prosomillet. When treated with aqueous extracts, the Chl a, Chl b and total Chl,
carotenoid contents and chlorophyll stability coefficient of corn seedling showed an incremental increase (in comparison to the
control). Whereas, all photosynthetic traits of prosomillet decreased following the application of aqueous extracts and leaf mulch.
Under both type of treatments, an increase and decrease of membrane stability coefficient were observed in corn and prosomillet,
respectively. Although the highest accumulation of malondialdehyde was obtained in treated prosomillet seedling, the seedling of
corn could significantly prevent the peroxidation of membrane lipids against the stress caused by leaf extract and mulch. Another
result of this study was more increase effect of aqueous extract and mulch on total phenolic content of corn than prosomillet.
Although both type of treatments decreased total protein content of corn and weed, the application of extract could have a better
boundary between the sensitivity of species against the allelopathic stress. A significant reduction of nitrate reductase activity in
prosomillet was recorded following the application of extracts and mulch. According to the results, leaf aqueous extract or mulch had
different effects on biochemical, physiological and developmental traits of crop and weed. Considering the allelopathic potential of
Eucalyptus leaf extract and leaf mulch on corn and prosomillet; it is recommended that aqueous extract can be an ideal candidate
(compared to leaf mulch) as a natural herbicide to control prosomillet in corn fields.
Keywords: Prosomillet, Eucalyptus, Allelopathy, Leaf mulch, Corn, Aqueous extract, Natural herbicide.
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