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  چکیده 
صـورت  بـه تره و تاج خروس، آزمایشـی  گندم، چغندرقند، سلمهزنی ههاي جوانمنظور ارزیابی اثرات آللوپاتیک عصاره سورگوم و تلخه بر شاخصبه

اندام هوایی  آبی عصارهشد. فاکتورها شامل اجرا  1395در دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه در سال فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار 
چه، وزن هچه و ساقطول ریشهزنی، نتایج نشان داد که درصد و میزان جوانهدرصد حجمی) بودند.  20و  10، 5، 0( آبی تلخه و سورگوم و غلظت عصاره

درصـد  کردنـد.  داري پیـدا  م و تلخه کاهش معنـی گیاهچه گیاهان مورد مطالعه با افزایش غلظت عصاره سورگو خشکوزن و  چههساق ،چههریش خشک
هاي علفزنی عالوه بر این، اثر بازدارندگی عصاره سورگوم بر کاهش سرعت جوانه درصد بیشتر از عصاره سورگوم بود. 62/12زنی با عصاره تلخه هجوان

بـا   چه تاج خروسریشهطول که، يطورهبصاره سورگوم بود. بیشتر از ع با کاربرد عصاره تلخه چه تاج خروسکاهش طول ریشه. هرز بیشتر از تلخه بود
درصد نسبت  88/81چه چغندرقند با کاربرد عصاره تلخه درصد کاهش یافت. در میان گیاهان زراعی نیز طول ریشه 13/73درصد عصاره تلخه  20کاربرد 

با افزایش غلظت عصاره سورگوم، شاخص بنیه بذر تر از تلخه بود. هاي سورگوم بیشکاهش بنیه بذر در تمامی غلظتبه شاهد کاهش نشان داد. همچنین 
ـ در  و گیاهچه چهکمترین طول ساقهنشان داد. عالوه بر این،  کاهش درصد نسبت به شاهد 15/87و  36/83ترتیب بهخروس تاجتره و سلمه هـاي  فعل

شد. همچنین با افزایش غلظت عصاره تلخه و سورگوم، میزان فعالیـت   مشاهدهدرصد عصاره سورگوم و تلخه  20تره و تاج خروس با کاربرد ههرز سلم
تره افزایش و کاهش یافتند. شاخص تحمل مشخص کرد که تاج خروس و سلمه ترتیبدرصد به 78/10و  65/53اکسیداز  فنلپراکسیداز و پلی هايآنزیم

قـدرت   زنـی و بـر میـزان جوانـه    تلخه و سورگومبه اثر بازدارندگی عصاره آبی  بنابراین با توجه حساسیت بیشتري به عصاره آبی سورگوم و تلخه دارند.
  استفاده کرد. هاي هرز هاي طبیعی در کنترل علفکشفعنوان علها بهاز آنتوان گیاهچه، می

  

  هرزتره، شاخص تحمل علفبنیه بذر، تاج خروس، پلی فنل اکسیداز، سلمه هاي کلیدي:واژه
  

  4  3 2 1 مقدمه
ــر زهريعلفها ــا قابتر ثرا ب  ديقتصاا رتخسا ،عیزرا نگیاها ب

موجب کاهش طور کلی و بهمیکنند  وارد عیزرا هاينظام به نیاوافر
). 15( شونددرصدي تولید گیاهان زراعی در سطح جهانی می 95-45
 یندآفر طی زهرهايعلف يبقایااز  که شیمیایی تترکیبا ینابر  وهعال

                                                        
نشیار، گروه مهندسـی تولیـد و   دانشجوي کارشناسی ارشد اگرواکولوژي و دا -2و  1

  ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه مراغه
  )Email: a.javanmard@maragheh.ac.ir  نویسنده مسئول: -(*
هاي هرز، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشـگاه  دانشیار گروه علوم علف -3

  دبیلیمحقق ار
دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیـک گیـاهی، دانشـکده کشـاورزي و منـابع       -4

 دانشگاه محقق اردبیلی
DOI: 10.22067/jpp.v31i4.62227  

 ،میشوندآزاد  كخادر  شستشوو  گانیسمهاروامیکر توسط تجزیه
 .گذارندمی محصوالت کیفیت و شدر روي تیاتأثیر

 کنترل هايروش مؤثرترین جزو هم هنوز شیمیایی سموم امروزه
 تولیـدات  گذشـته  سـال  50 طـی . گردنـد می محسوب هرز هايعلف

 این و اندشده وابسته سنتتیک هايکشوآفت کودها به شدتبه زراعی
 شـده  زیرزمینـی  و سـطحی  هايآب منابع آلودگی به منجر گیوابست
 .است

شـیمیایی و مقاومـت    هـاي کـش علـف  محیطـی زیسـت  تأثیرات
 183متعلـق بـه    هرزبیوتیپ مقاوم علف 307(بیش از  هاي هرزعلف

لپـه هسـتند،   گونـه تـک   73گونه دولپه و  110 هاگونه که از بین آن
 هـاي روش جـایگزینی  موجـب  هـا شکفبه عل )شناسایی شده است

 ینا در ).36و  3شـده اسـت (   هـرز هايمدیریت علف در غیرشیمیایی
در  مهمی نقش ندامیتو نگیاها للوپاتیآ یژگیاز و دهستفاا ستارا

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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و  تولید طریقاز  نگیاها ینا کند. یفاا زهر هايعلف لکنترو  مدیریت
 نفیم ثیرأت ،میکنند هار دخو افطرا به محیط که يمتابولیتها ترشح

 شدر طریق یناز ا وشته اگذ ورمجا زهر هايعلف شدر و نیزنهاجو بر
 يبقایا یاو  نگیاها یناز ا دهستفاالذا میکنند.  ودمحدرا  هاآن کماترو 
   ).24( ها شودکشعلف فمصر کاهش بـموج ندامیتو هاآن

 بـین  یا غیرمستقیم مستقیم متقابل العملعکس بصورت آللوپاتی
 گیاهـان  روي گیاه یک بازدارندگی کنندگی یا حریکت اثر و گیاه دو

گـردد  بیـان مـی   ، محـیط  به شیمیایی مواد طریق رهاسازي از دیگر،
 ترکیب نمیلیو 4/1 حدوددهد نشان می هشد منجاا يهاآورد). بر15(

مورد ها درصد آن 3که فقط هستند  سیبیآگرد خاصیتداراي  گیاهی
 يیندهاآفر با خاصیت آللوپـاتی  ي). ترکیبها5اند (گرفتهبررسی قرار 

 تقسیم ،نیزنهاجوو  شدر نظیررا  ديمتعد بیوشیمیایی و یکژفیزیولو
 فعالیت ،یشهر توسعه ء،غشا يپذیرذنفو ،فتوسنتزو  تنفس ،سلولی

 مینهدر ز). 15هند (دمی ارقر تأثیر تحترا  تئینوپر سنتزو  نزیمهاآ
در  تغییر با ترینبیش کهدارد  دجوو تیومتفا يیستسنجیهاز ،للوپاتیآ

رشد گیاهچـه ناشـی از تـوان آللوپاتیـک      و نیزنهاجو صدو در سرعت
می ايثانویه هايمتابولیت هاگیاهان مرتبط است. چون آللوکیمیکال

 و وظیفـه  دارند تعلق شیمیایی ترکیبات از وسیعی دامنه که به باشند
 عامل نعنوا مواد به این کنند.گیاهان ایفاء می در مهمی شناختیبوم

). تحقیقات نشان داده 5اند (شناخته شده نیز گیاهان میان برهمکنش
هاي موجود در عصاره برگ گیاه است که کومارین، فالونوییدها و تانن

). در میان آللوکیمیکال30داراي خاصیت آللوپاتیک است ( 1گارم زنگی
هـا،  ها، فالونوییـدها، تـانن  ها، کومارینها ترکیبات حلقوي مانند فنل

آللوکیمیکال ترینها به عنوان مهممشتقات سینامیک اسید و کویینون
هـا و  هـا، تـانن  ها مطرح هستند که در این میان فالونوییـدها، فنـل  

شـوند  زنی معرفی مـی گلیکوزیدها به عنوان ترکیبات مهارکننده جوانه
). این مواد بـه شـکل محلـول در آب بـر اثـر شستشـو از گیـاه،        28(

اي بصورت گاز از سطح گیاه یا بقایاي آن در خاك در هترشحات ریش
 بر زيهرعلف للوپاتیکیآ اتثرا). چنانچـه  37شـوند ( محـیط آزاد مـی  

در  سبز شدر کننده) باشد، ترغیبهکنند (تحریک منفی محصولیروي 
 یا زهر علف للوپاتیکیآ اتثرا گرا ،برعکسو  ستا لمحصو

هاي علفکش ،باشد )هندزدار(با مثبت زي،هرعلفروي  بر تمحصوال
 عمـل  تـر ترکیبات اختصاصـی  توسعه خواهند داد، این بز طبیعی راس

زیسـت  عـوارض  مصـنوعی موجـود،   هايکشعلف به نسبت و کرده
  ). 24کمتري خواهند داشت ( محیطی

را  هـاي هـرز  گیاهان داراي مواد آللوکیمیکال نه تنها رشد علـف 
صر غـذایی را از طریـق   به عنا قابلیت دسترسی بلکه دهندکاهش می

رسـام و   .)40( بخشـند افزایش فعالیـت میکروبـی خـاك بهبـود مـی     

                                                        
1- Terminalia catapa 

 زنی ارقام گنـدم، بر جوانه2) با بررسی اثر عصاره کاکوتی29همکاران (
 لطو ،گیاهچه خشکوزن  ،نیزنهاجو سرعتو  صددرنتیجه گرفتنـد  

 ربهطو رهعصا غلظت یشافزا با مقاار تمامیدر  ساقهچهو  یشهچهر
 نیزنهاجو نپایاو  وعشر تا نماز قمر سه هر. در یابدمی اهشک خطی
 کهداد  ننشا نتایج. دنمو اپید داريمعنی یشافزا رهعصا تأثیر تحت

 مگند گیاهچه شدو ر نیزنهاجو هندزداربا تترکیبا ويحا کاکوتی گبر
 .دگیر ارقر توجه ردمو عیزرا وبتنا يیزربرنامهدر  بایستی هـــک ستا

گزارش کردند 3) با بررسی اثر عصاره آبی ازمک12مجاب و محمودي (
هــوایی و زیرزمینــی ازمــک  هــايانــدام بیآ رهعصا یش غلظتافزا با
 ،چهســاقه لطو چــه،یشهر لطو ،نیزجوانــه  سرعت ،نیزنهاجو صددر

 تر بـت وزن نس ،گیاهچه تروزن چـه،  سـاقه  تر، وزن چهیشهرتر وزن 
ــهساقه به چهیشهر ــتنسو  چ ــه به ساقهچه لطو ب ــه چهریش ــور ب ط

صد رد 100و 75هاي غلظت در اي کهگونهبه داري کاهش یافتمعنی
ــدام رهعصااز  حجمی ــاي انـ  نیزنهاجو هانآ طمخلوو  سیربر ردموهـ
) مشاهده کردنـد کـه   26پورحیدرغفاربی و همکاران (نگرفت. صورت 

 هـاي علف گیاهچه شدو ر نیزنهاجو يرو منفی ثرا ودارچا بیآ رهعصا
ش کاه باعث ترتیب به مایشگاهیآز بخش درکه يرطوبه ،شتدا زهر
 جتاو  ققیاتره، ارزن، سلمه نیزنهاجو يصددر 31 و 3/53، 75، 7/84

. یددگر شاهد به نسبت رهعصا غلظت باالتریندر  قرمز یشهر خروس
 تودهزیست. نشد همشاهد منفی ثرا 4شیرینذرت  وربذروي  کهآن لحا
 3/68 و 8/72 ،75، 8/79کاهش  ثباع مگر 32 رتیمادر  ودارچا
و ارزن در  وسخرجتا، ققیا، هترسلمه هــايگیاهچــه رظهو يصددر
) 12نتایج پـژوهش قرنجیـک و همکـاران (    اي گردید.گلخانه یطاشر

ــر  ــه اثـ ــان داد کـ  بر 5پیچکبند بیآ رهعصا مختلف يغلظتهانشـ
 صددر یک سطحدر  نیزنهاجو سرعت جز به مگند نیزنهاجو يلفههاؤم

 ،ساقهچه لطو، یشهچهر لطو بر ندگیزداربا ثرا بیشترین. دبو داریمعن
ــوط  بهترتیب ربذ بنیهو  نیزنهاجو صددر ــد  100 رتیما بهمرب  بهدرص

 مقایسههمچنین . دبو صددر 09/96و  93/84، 66/93،، 08/47 انمیز
وزن  گ،بر سطح بر پیچکبند زهر علف مختلف يغلظتها میانگین
 تصفا بر تحریککنندگی ثرا بیانگر ساقه خشکو وزن  گبر خشک

   .دبو شاهد به نسبت مطالعه ردمو
هـا، بازدارنـدگی   ترکیبات دگرآسیب سبب تغییر در مسیر بیان ژن

، خواهنـد شـد  زنی، تقسیم میتوز و فتوسنتز در گیاهـان اطـراف   هجوان
هاي حیاتی گیاهـان  با اختالل در فعالیت آنزیمهمچنین این ترکیبات 

آنتی اکسیدانی، آلفا آمیالز و سـاکارز سـنتتاز موجـب    هاي نظیر آنزیم
 )23(اوراسـز و همکـاران   . )10( دنشـو پذیري سایر گیاهان مـی آسیب

                                                        
2- Ziziphora clinopodioides Lam 
3- Cardaria draba 
4- Zea mays var. saccharata 
5- Polygonum convolvulus L 
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اکسیدانی پراکسیداز و کاتاالز یهاي آنتنتیجه گرفتند که فعالیت آنزیم
تحت تأثیر ترکیبات دگرآسیب آفتابگردان در گیاهچه خردل وحشـی  

هـاي  توانایی گیاهچه در دفع رادیکالکاهش یافت که منجر به عدم 
     آزاد اکسیژن و در نتیجه تخریب غشاي سلولی شد. 

ترین گیاهـان تولیـد کننـده مـواد     عنوان یکی از مهمبه 1سورگوم
و یا مخلـوط بـا خـاك     کنندههخف، صورت گیاه پوششی، بهتیکاآللوپ

 9سـورگوم داراي  ). 24شـود ( یهاي هرز استفاده مجهت کنترل علف
ترکیب آللوکیمیکالی همچون اسید فرولیک، کافئیـک اسـید، گالیـک    
اسید، فسفو کوماریک اسـید، ام کوماریـک اسـید، کلروژنیـک اسـید،      
وانیلیــک اســید، فنولیــک و هیدروکســی بنزوئیــک اســید اســت کــه 

ي همچون تـاج هاي هرز، رویش، تراکم و زیست توده علفزنیجوانه
داري کاهش یطور معنهرا ب 5شواو خونی 4، پیچک3، ترشک2خروس

عنوان بازدارنده فتوسنتز در سورگوم به ). سورگولون موجود4( دهدیم
ن عمل کرده و نقـش بازدارنـدگی   از طریق توقف چرخه انتقال الکترو

 5). کاربرد 4باشد (یکش آترازین مبیشتر از علف IIآن در فتوسیستم 
ملکـرد گنـدم را   روز بعد از کاشت گندم، ع 30درصد محلول سورگاب 

درصـد   20-40هـاي هـرز را   افزایش و زیست تـوده علـف  درصد  14
  ). 7کاهش داد (

گیاه چندساله علفی متعلق به خانواده آستراسه و بومی آسیا 6تلخه
دلیـل داشـتن   رقـابتی بـاالي تلخـه بـه    باشد. توان از جمله ایران می

به عنوان  این گیاه راترکیبات آللوپتیک و سازگاري وسیع اکولوژیکی، 
یک علف هرز مهـاجم در جهـان معرفـی کـرده اسـت. تلخـه داراي       

ــد و   ــون فالونوئی ــاتی همچ ــه در   8-7ترکیب ــت ک ــزوفالوین اس بن
بر گیاهان،  میکروگرم در لیتر اثر بازدارندگی 100هاي باالتر از غلظت

  ).28و  2( ها و پستانداران دارندباکتري
 به گیاهی عجتماا راساخت هیدشکلدر  مهمی نقش للوپاتیآ ادمو

 رکنند. حضومــــی ءیفاا خشکیمــــهنو  خشک مناطقدر  صخصو
 کهريطو به دمیشو بمحسو نوعی تنش عهرمزدر  هالللوکیمیکاآ

 ارقر للوپاتیکیآ انتوداراي  يگونهها ورتمجادر  که گیاهانی
 که نجااز آند. دار ارقر یستیز تنش نوعی ضمعر در ارههمو ،میگیرند

 انمیتو ،میباشد خشکنیمهو  خشک عنواز  ما روکشدر  غالب قلیما
 رچارا د عیزرا نگیاها داراي توان آللوپاتی زهريعلفها شتدا رنتظاا

در  ینانمایند. بنابر دعملکر شدید کاهش نهایتو در  مضاعف مشکل
بر  گیاه زراعی سورگومو هرز تلخه علف  للوپاتیآ پتانسیل مطالعه ینا

 انهـ گیاز فنل اکسـیدا اي پراکسیداز و پلیهفعالیت آنزیمزنی و جوانه

                                                        
1- Sorghum bicolor  L 
2- Amaranthus retroflexus L 
3- Rumex dentatus L 
4- Convolvulus arvensis L  
5- Phalaris minor Retz 
6- Acroptilon repens L  

 ردمو تـره خروس و سلمههرز تاج هايگندم و چغندرقند و علفعی زرا
 .گرفت ارقر یابیارز

  
  هامواد و روش

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در این پژوهش به
اجرا شـد. فاکتورهـا    1395دانشکده کشاورزي دانشگاه مراغه در سال 

 آبـی  اندام هوایی تلخه و سورگوم و غلظت عصـاره  آبی ارهعصشامل 
براي تهیه عصاره آبـی، انـدام  درصد حجمی) بودند.  20و  10، 5، 0(

هاي هوایی تلخه و سورگوم از مزرعه پژوهشی دانشـکده کشـاورزي   
 48گراد به مدت درجه سانتی 60آوري و در دماي دانشگاه مراغه جمع

شک شـوند. خشـک کـردن نخسـتین     ساعت در آون قرار گرفته تا خ
باشد که اهمیت زیادي دارد، زیرا امکان مرحله آماده سازي عصاره می

تغییرات نمونه را هنگام ذخیره کاهش داده، باعث سهولت ذخیره نمونه 
گردد. نمونه سبز باید و سبب تبدیل نمونه به پودر ریز و یکنواخت می

ی آن بـه حـداقل   به سرعت خشک شود تا تغییرات شیمیایی و زیسـت 
برسد. در صورت تأخیر زیاد در خشک کردن به علـت انجـام تـنفس،    

هـا بـه   دهـد و پـروتئین  کاهش قابل توجهی در وزن خشک روي می
  ).35گردند (دار تجزیه میتر ازتترکیبات ساده

 در کـه  بودنـد  متـر سانتی 9قطر  به استفاده مورد هايدیشپتري
 سـپس  و سـاعت ضـدعفونی   3 تمد به گراددرجه سانتی 120 دماي
 رشد بستر عنوان به خشک کاغذ صافی الیه دو دیش پتري هر درون

 دقیقـه  2 مدت به بذور را ها،رشد قارچ از جلوگیري جهت. گرفت قرار
 50 پتـري  هـر  در. گرفتند قرار درصد 5سدیم  هیپوکلریت محلول در

 آبـی  عصـاره  لیتـر میلی 4 هاآن از هر کدام به و سالم کشت بذر عدد
سانتی درجه 24 دماي با ژرمیناتور در هادیشسپس پتري .شد اضافه

صـورت روزانـه   گراد نگهداري شدند. شمارش بذرهاي جوانـه زده بـه  
زده آزمـایش  انجام گرفت و در روز چهاردهم با ثابت شدن بذور جوانه

)، سـرعت  1زنی (معادلـه  هاي درصد جوانهشاخص سپسپایان یافت. 
 و )4و  3هـاي  شاخص قدرت گیاهچه (معادلـه  ،)2دله زنی (معاجوانه

. )40و  35، 14، 1( شدند محاسبه) 6(معادله  7شاخص تحمل گیاهان
هـا بـه طـور    دیـش زنـی از هرکـدام از پتـري   همچنین در پایان جوانه

چه چه، ساقهعدد گیاهچه انتخاب و طول و وزن تر ریشه 20تصادفی 
 70ها در آون با دمـاي  س نمونهگیري شد. سپها اندازهو گیاهچه آن
ساعت قرار داده تا کامالً خشک شوند و  48گراد به مدت درجه سانتی

گـرم   0001/0سپس وزن خشـک بـا تـرازوي دیجیتـال و بـا دقـت       
  .گیري شدنداندازه

 GP= Σni/N ×100  1معادله 
GPزنی، : درصد جوانهin تعداد بذرهاي جوانه زده تا روز :i  ،امN :

                                                        
7- Weed tolerance index (WTI) 
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  باشد.بذرهاي میتعداد کل 
 GR = ΣN/Σ(DN)  2معادله 

GR  =زنیسرعت جوانه ،N =تعداد بذرهاي جوانه زده،  
 Dتعداد روزهاي سپري شده از شروع آزمایش =  

 SVI=GP×SL  3معادله 
SVI ،شاخص طولی قدرت بذر :GPزنی، : درصد جوانه:SL  طول
 گیاهچه
  SVI=GP×SD 4معادله 

SVIشاخص وزنی قدرت بذر : ،GPزنی،: درصد جوانهSD  وزن :
 خشک گیاهچه

 LS=LR+LP 5معادله 

LS ،طول گیاهچه :LRچه، : طول ریشهLPچه: طول ساقه 
 WTI=(GRt/GRc)× (RLt/RLc)  6معادله 

WTI ،شاخص تحمل گیاه =tGR زنـی در گیـاه   = سرعت جوانـه
= طول ریشهtRLزنی در تیمار شاهد، = سرعت جوانهcGRتیمار شده، 

  چه در تیمار شاهد= طول ریشهcRLه در گیاه تیمار شده، چ
: جهت هاي پلی فنل اکسیداز و پراکسیدازگیري آنزیماندازه
گرم از بافـت بـرگ تـازه در هـاون      05/0مقدار ابتدا  عصارهاستخراج 

موالر بـا   1/0لیتر بافر فسفات میلی 2در ظرف یخ با شده سرد  یچین
دور در  13000دقیقه در  15مدت  به هموژن شد و سپس 8/6اسیدیته 

 یگـراد سـانتریفیوژ گردیـد. فـاز بـاالی     درجه سانتی 4 يدقیقه در دما
آنـزیم   دوفعالیت  يگیراندازه يدست آمده براعصاره (سوپرناتانت) به

انـدازه ). 15پلی فنل اکسیداز مورد استفاده قـرار گرفـت (   پراکسیداز و
انجـام   )19(و میشـرا   روش کار گیري فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز به

لیتر میلی 5/2ینی را در ئلیتر عصاره پروتمیکرو 50که طوريبه گرفت.
 5اکسـیژنه  مـوالر و آب میلی 100بافر استخراج که شامل بافر تریس 

موالر بود در حمام یخ افزوده و منحنی میلی 10موالر و پیروگالل میلی

قرائت توسط اسپکتروفتومتر نانومتر  425جذب تغییرات در طول موج 
میکرولیتر  100اکسیداز  فنل فعالیت آنزیم پلیگیري جهت اندازه شد.

میلی 3/0و موالر  2/0تریس  لیترمیلی 5/1از عصاره پروتئینی را در 
مـوالر حـل نمـوده و سـپس ترکیـب حاصـله را        02/0لیتر پیروگالل 

دقیقه قرار  5گراد به مدت  درجه سانتی 25ماري با دماي درحمام بن
ــوج    ــول م ــذب در ط ــزان ج ــپس می ــانومتر  420داده و س ــط ن توس

از نرمال بودن  نانیبعد از اطم تیدر نها. یادداشت شداسپکتروفتومتر 
و  SAS (Version 8.1)يافزار آمارتوسط نرم انسیوار هیها، تجزداده
درصـد انجـام    5 احتمـال  در سطح LSDبا آزمون  هانیانگیم سهیمقا
 شد.

  
  ج و بحثنتای

  زنیدرصد جوانه
) نشـان داد درصـد   1نتایج حاصـل از تجزیـه واریـانس (جـدول     

هاي هرز تحت تأثیر نوع گیاه، غلظت، زنی گیاهان زراعی و علفجوانه
تیماري نوع گیاه با غلظت عصاره قـرار گرفـت.    نوع عصاره و ترکیب

ندگی هاي هرز اثر بازدارزنی علفعصاره آبی تلخه و سورگوم بر جوانه
هرز تاج خروس در زنی علفکه درصد جوانهطوريداري داشت. بهمعنی

درصد در حالت تیمار با عصاره آبـی   5/10درصد به  99عدم تیمار از 
تـره نیـز بـا    زنـی سـلمه  سورگوم و تلخه کاهش یافت. کاهش جوانـه 

حت تأثیر قـرار  افزایش غلظت عصاره آبی سورگوم و تلخه به شدت ت
درصد در شرایط  7به زنی با آب مقطر درصد جوانه 66/92گرفته و از 

. با توجه )2درصد عصاره کاهش یافته است (جدول  20تیمار با غلظت 
اثر بازدارندگی عصاره سورگوم بر درصـد   شودمشاهده می 1به شکل 

زنـی بـا عصـاره تلخـه     هزنی بیشتر بود زیرا میانگین درصد جوانجوانه
 سورگوم بود. درصد بیشتر از عصاره  62/12

  

  
اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار . حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیعصاره تلخه و سورگوم تحت تأثیرزنی میانگین درصد جوانه - 1شکل 

  است LSDآزمون 
Figure 1- The mean of germination percent as affected by extract of sorghum and Russian knapweed. Different letters 

indicate significant difference at the 5% according to LSD test  
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  پلی فنل اکسیداز و پراکسیدازهاي مزنی و آنزیجوانه هايتجزیه واریانس شاخص - 1جدول 
Table 1- Analysis of variance of germination indecis and peroxidase and polyphenoloxidase enzymes  

  میانگین مربعات
Means of squares 

درجه 
  آزادي

df  
 منابع تغییرات

Source of 
variation  پراکسیداز  

Peroxidase  
  پلی فنل اکسیداز

Polyphenoloxidase  
سرعت جوانه

  زنی
Germination 

rate  

شاخص 
  وزنی بذر

Seed vigor 
index  

شاخص 
  بنیه بذر
Seed 
vigor 
index  

  زنیدرصد جوانه
Germination 

rate  
**0.001  **0.0026  **0.68  **0.34  *1.35  **1130.7  3  Plant  گیاه  
ns0.0006  ns0.001  ns0.208  ns0.00017  **10.51  *570.3  1  Extract عصاره  
**0.0085  **0.018  **0.51  **0.24  **169.9 

  
**23361.7  3  Concentrationتغلظ  

ns0.0002  ns0.00021  **0.0095  **0.0031  ns0.67  ns31.9  3  P*E گیاه*عصاره  
ns0.0003  ns0.00025  **0.051  **0.08  **13.8  **1900  9  P*Cگیاه*غلظت  
ns0.0004  ns0.0002  ns0.0012  **0.0021  *3.23  ns137.5  3  E*C عصاره*غلظت  
ns0.0001  ns0.0001  

**0.0042 
  **0.0014  *1.51  ns136.2  9  P*E*C 

 لظتگیاه*عصاره*غ
0.00017  0.00026  0.0014  0.0003  0.46  70.01  64  Erorr خطا  

  ضریب تغییرات (درصد)    11.75  17.37  16.21  2.82  12.56  13.58
CV (%)  

ns ،* یک درصد  پنج و ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال به **و  
 probability levels, respectivelysignificant and significant at 5% and 1% -: Non**and  *, ns  

  
  زنی اثر متقابل غلظت و نوع گیاه بر درصد جوانه - 2جدول 

Table 2- The interaction of plant and extract concentration on germination percent   
  گندم

Wheat  
  چغندرقند

Sugar beet  
  سلمه تره

Common lambsquarteres  
  تاج خروس

Redroot pigweed  
  غلظت (درصد)

Concentration (%)  
d50 c64 a92 a99  آب مقطرDistilled water  
d47 e34 b75  b75 5  
ef30  ghi19 hi9 l5 10  
g22f hi15g i7 hl10 20  

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test   

  
وقتی گیاهان حساس در معرض ترکیبـات آللوپاتیـک قـرار مـی    

یابـد.  زنی و رشد آنها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش میگیرند، جوانه
ترکیبات آللوپاتیک سبب کـاهش غلظـت درونـی جیبرلیـک اسـید و      

ـ   دم شـده و ایـن   اکسین و افزایش غلظت آبسزیک اسید گیاهچـه گن
 خواهـد زنی و رشد گیاهچه منجر به کاهش جوانه هاتغییرات هورمون

کوچک به  يگزارش دادند بذرها )33( ژوو  شانگ نیهمچن). 16( شد
عصاره  یکه حتيطورهب رندیگ یقرار م یعصاره آب ریثأتحت ت یراحت

بـذر داشـته    یزنبر جوانه یتواند اثر منفیم نییپا يدر غلظت ها یآب
 محلول باتیترک کردن آزاد با داراي توان آللوپاتی هرز يهاعلفاشد. ب

 رشد و یزنجوانه بر )،هاها و تاننفنل دها،یکوزیگل کینوجنیس( آب در
  .)11( گذارندیم ریثأت اهانیگ

  

  زنیسرعت جوانه

زنـی  ) نشان داد که سرعت جوانه1نتایج تجزیه واریانس (جدول 
هاي تیماري گیاه و غلظت، گیـاه و  کیبتحت تأثیر گیاه، غلظت و تر

و غلظت قرار گرفت. کـاربرد مـواد آللوپاتیـک     عصاره با عصاره، گیاه
هـاي گیـاهی را کـاهش داد امـا تـأثیر مـواد       زنی گونـه سرعت جوانه

هـاي هـرز   زنی علفها بر کاهش سرعت جوانهآللوپاتیک و غلظت آن
درصد عصاره  20و  10که کاربرد طوريبیشتر از گیاهان زراعی بود به

هاي هرز زنی علفسورگوم و تلخه موجب کاهش شدید سرعت جوانه
هـاي  علفزنی البته تأثیر عصاره سورگوم بر کاهش سرعت جوانه شد.

. در مقایسه بین دو گیاه زراعی، اثـر  )3جدول (هرز بیشتر از تلخه بود 
از بازدارندگی عصاره آبی سورگوم و تلخه بـر روي چغندرقنـد بیشـتر    

  گندم بوده است. 
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   (بذر در روز) زنیسرعت جوانهاثر متقابل نوع گیاه و عصاره با غلظت بر  - 3جدول 

Table 3- The interaction of plant type and extract with concentration on germination rate   
  گندم

Wheat  
  چغندرقند

Sugar beet  
  سلمه تره

Common lambsquarteres  
  وستاج خر

Redroot pigweed  
  غلظت (درصد)

Concentration (%)  
  عصاره

Extract  
a0.78 c0.48 fghi0.17 efg0.22 0  

  سورگوم
Sorghum 

b0.61 e0.28 jk0.06 fgh0.20 5  
d0.36 jk0.08 k0.02 k0.02 10  

fgh0.19 ih0.14 k0.02 k0.021 20  
a0.79 c0.52 fgh0.19 efg0.22 0  

  تلخه
Russian knapweed 

c0.52 fe0.24 fgh0.20 ghi0.16 5  
e0.28 fgh0.19 k0.05 k0.03 10  

fgh0.18 ih0.15 k0.06 jk0.06 20 
  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  
  

گزارش کردند کـه عصـاره آبـی سـورگوم     ) 18(خالق و همکاران 
زنـی و طـول   زنی، سرعت جوانهکنندگی بر درصد جوانهداراي اثر مهار
به دلیـل   زنینسبت به شاهد بود. کاهش سرعت جوانه 1ریشه کاسنی

کند شدن فرآیندهاي فیزیولوژیک گیاهان بر اثر کاهش تنفس بذور به 
در  )32. صفري و همکاران ()9(باشد یمیکال میعلت وجود مواد آللوک

زنـی  بر رشد و جوانـه ، 2آویشن تحقیقات خود به بررسی تاثیر آللوپاتی
پرداختند و نشان دادند با افزایش غلظت  4و شبدر ایرانی3علف پشمکی

زنی و رشد گیاهان کاهش قابل توجهی عصاره، درصد و سرعت جوانه
رشد گیاهچه گندم به علت کـاهش   زنی و. کاهش جوانهکنندپیدا می

چه، وزن تر چه و ساقهزنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه
برگ گردو رابطه  هايو خشک گیاهچه با افزایش غلظت آللوکیمیکال

) نشان داد کـه  22تحقیقات نادري و همکاران ( ).31مستقیم داشت (
جوانـه  دار سـرعت افزایش غلظت عصاره روناس موجب کاهش معنی

زنی و شاخص بنیه گیاهچه گیاهان زراعـی و علـف  زنی، درصد جوانه
زنی در که بیشترین درصد و سرعت جوانهطوريهاي هرز شده است به

درصـد عصـاره رونـاس     100تیمار شاهد و کمترین مقدار در غلظـت  
هـاي هـرز شـدیدتر از    مشاهده شد اما اثر بازدارندگی در بـذور علـف  

  گیاهان زراعی بود.
  

  شاخص بنیه بذر
 بـذر شـاخص بنیـه    1طبق جدول  بر اساس طول گیاهچه: -الف

هـاي تیمـاري   کیبگیاه، غلظت، عصاره و ترنوع دار تحت تأثیر معنی
 نوع گیاه، عصاره با غلظت قرار گرفت. عصاره و غلظت، گیاه و غلظت،

گیاهان مورد بررسـی در حضـور عصـاره آللوپاتیـک      بذرشاخص بنیه 
                                                        
1- Cichorium intybus 
2- Tymus kotschyanus  
3- Bromus tomenellus 
4- Trifolium repens 

هـاي  ه کاهش یافت. کاهش بنیه بذر در تمامی غلظتسورگوم و تلخ
سورگوم بیشتر از تلخه بوده اسـت. در حضـور عصـاره آبـی سـورگوم      

 بذرو شاخص بنیه  6/1در شاهد به  62/9تره از شاخص بنیه بذر سلمه
درصـد کـاهش    20در غظـت   27/1در شاهد به  89/9تاج خروس از 

خـروس  جتره و تاسلمه یافت. باالترین شاخص بنیه مربوط به گیاهان
در حالت عدم کاربرد مواد آللوپاتیک بود و کمترین شاخص بنیه هم به 

درصد تلخه و سـورگوم   20گیاهان سلمه تره و تاج خروس با غلظت 
به گیاه زراعی گندم  بذرتعلق داشت. کمترین مقدار تغییر شاخص بنیه 

سـورگوم   با کاربرد عصاره تلخه و گیاه چغندرقند بـا کـاربرد عصـاره   
) نشان دادند تجمع مواد 20). ماندل و همکاران (4مشاهده شد (جدول 

زنـی و  سمی و ترشح آن از گیاهان آللوپاتیک موجـب کـاهش جوانـه   
می گردد. در این تحقیق هرچند طـول   گیاهچهشاخص طولی قدرت 

زنی گیاهان زراعی با افزایش غلظت چه و سرعت جوانهچه، ساقهریشه
ک کــاهش معنــی داري یافــت امــا میــزان کــاهش عصــاره آللوپاتیــ

هاي هرز بیشتر بود. همـین عامـل   مورد بررسی در علف هايشاخص
اي خود را گردد تا گیاهان زراعی سریعتر بتوانند سیستم ریشهباعث می

  ).36هاي هرز بهتر عمل نمایند (توسعه دهند و در رقابت با علف
نـوع گیـاه،    شاخص ویگور تحت تاثیر براساس وزن خشک: -ب

تیماري گیاه و غلظت، گیاه و عصاره، عصـاره و   هايغلظت و ترکیب
). 1غلظت و ترکیب نوع گیاه با غلظت و عصاره قرار گرفـت (جـدول   

هاي ترکیب تیماري سه جانبه نشان داد که بیشترین مقایسه میانگین
شاخص ویگور به گیاه گندم در حالت بدون کاربرد عصاره مشاهده شد 

درصـد عصـاره    20و  10ن میزان این شاخص هم به کاربرد و کمتری
آبی سورگوم در گیاهان سلمه تره و تاج خروس بدست آمد.  با افزایش 

 گیاهچـه شـاخص وزنـی قـدرت    غلظت عصاره آبی سورگوم و تلخـه  
، 77/93ترتیـب  گیاهان گندم، چغندرقند، سلمه تره و تاج خـروس بـه  

ار شاهد کاهش نشان دادند تیم درصد نسبت به 69/93و  4/94، 8/90
باشد اگر قدرت ). قدرت گیاهچه از مهم ترین ارکان بذر می5(جدول 
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زنی و قوه نامیه نیز کاهش میگیاهچه کاهش یابد به دنبال آن جوانه
ثیر بر محتواي کلروفیـل بـرگ   أهاي آللوپاتیک با ت). عصاره38یابد (

رشد و تضـعیف  میزان فتوسنتز را کاهش و در نتیجه منجر به کاهش 
  . )38( گردندبنیه گیاه می

  
   شاخص طولی گیاهچه (درصد)نوع گیاه و عصاره با غلظت بر  اثر متقابل - 4جدول 

Table 4- The interaction of plant type and extract with concentration on seedling vigor index (%)   
  گندم

Wheat  
  چغندرقند

Sugar beet  
  سلمه تره

Common lambsquarteres  
  تاج خروس

Redroot pigweed  
  غلظت (درصد)

Concentration (%)  
  عصاره

Extract  
cd7.07 cd7.91 a9.62 a9.98  0 

  سورگوم
Sorghum 

ed6.92 ef5.88 bc8.06 ba9.07 5  
fg5.16 hi3.45 ij2.57 k1.13 10  
h3.37 gh4.23 jk1.6 k1.27 20  
cd7.07 bc8.11 a9.62 a10 0  

  تلخه
Russian knapweed 

ed6.87 f5.76 ab9.12 bc8.14 5  
ef5.88 f5.05e ih3.46 ij2.56 10  
f5.45 f5.45 ih3.35 gh4.32 20  

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  

  
   شاخص وزنی گیاهچه (درصد) نوع گیاه و نوع عصاره با غلظت بر اثر متقابل - 5جدول 

Table 5- The interaction of plant type and extract kind with concentration on seedling weight index (%)   
  گندم

Wheat  
  چغندرقند

Sugar beet  
  سلمه تره

Common 
lambsquarteres  

  تاج خروس
Redroot 
pigweed  

  غلظت (درصد)
Concentration 

(%)  

  عصاره
Extract  

a61.0 d23.0 hijkm032.0 hij049.0  0    
  سورگوم

Sorghum 

b37.0 f081.0 lmno0083.0 hijk041.0 5  
e133.0 klnmo14.0 o0006.0 o0004.0 10  

hijk042.0 jklnom021.0 o0009.0 o0004.0 20  
a63.0 c27.0 hijk043.0 0.05gih 0  تلخه  

Russian knapweed 
c27.0 fgh058.0 hij045.0 hijknm03.0 5  
fg078.0 hijk04.0 mno0045.0 no0022.0 10  

ljkih035.0 iklmno025.0 mno0036.0 mno0059.0 20  
  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  
  

  اکسیدازپراکسیداز و پلی فنل
) نشـان داد کـه فعالیـت آنـزیم     1نتایج تجزیه واریانس (جـدول  

دار نوع گیاه و غلظـت عصـاره واقـع شـد.     پراکسیداز تحت تأثیر معنی
و بعـد از آن در چغندرقنـد    بیشترین فعالیت آنزیم پراکسیداز در گندم

تره تعلق مشاهده شد و کمترین میزان فعالیت این آنزیم به گیاه سلمه
اکسـیداز در گنـدم و   فنل). همچنین فعالیت آنزیم پلی6داشت (جدول 

با توجه بـه   .)6(جدول  تره بودهتاج خروس بیشتر از چغندرقند و سلم
للوپاتیک، میـزان  شود با افزایش غلظت عصاره آمشاهده می 7جدول 

کـه بیشـترین   فعالیت آنزیم پراکسیداز روند افزایشی دارد. بـه طـوري  
درصد بدست آمـد و کمتـرین میـزان     20فعالیت این آنزیم در غلظت 

ها فعالیت فعالیت هم به تیمار شاهد تعلق داشت. بعضی از آللوکیمیکال
و برخـی  هاي مانند سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز را افزایش آنزیم

کننـد. در برخـی از مـوارد    هـا کـم مـی   دیگر، از فعالیـت ایـن آنـزیم   
 اکسـیژن فعـال   ها ممکن است به طور مستقیم در تولیـد آللوکیمیکال

هاي اکسایشی ممکن است پاسخ ثانویه در دخالت کند و افزایش آنزیم

 هایمیکـال آللوک ،دیگر موارد در .هـاي آزاد باشـد  برابر افزایش رادیکال
 از اکسایشی آنزیمهاي فعالیت مانع مستقیم طور به ستا ممکن
عالوه بر این، با افـزایش غلظـت عصـاره،     .)10د (شو مختلف طروق

که داري پیدا کرد. بطوريمیزان فعالیت پلی فنل اکسیداز کاهش معنی
بیشترین فعالیت این آنزیم در تیمار شاهد و کمترین فعالیـت هـم در   

مع اکسیژن فعال در نتیجه کـاهش  درصد مشاهده شد. تج 20غلظت 
فنل اکسیداز منجر به تخریب ساختار کلروپالست و فعالیت آنزیم پلی

میتوکندري شده که آن هم موجب کاهش فتوسنتز و تنفس و کمبود 
یانـگ و همکـاران    .میزان انرژي و در نهایت اختالل رشد خواهد شد

 ید دیسموتازسوپراکس گزارش دادند که فعالیت هاي پراکسیداز و) 39(
) 23اوراسـز و همکـاران (    یابد.گندم در اثر مواد آللوکیمیکال کاه می

نتیجه گرفتند که حضور ترکیبات آللوپاتیـک در ابتـدا باعـث تغییـر و     
هاي آنتی اکسیدانی مورد بررسی به جز گالتیون ردکتاز افزایش آنزیم

هـاي آزاد،  ها با حذف رادیکـال در ریزوم اویارسالم شد. زیرا این آنزیم
کننـد. امـا در ادامـه    ها حفظ میمحیط را از اثرات زیانبار این رادیکال



  683     ...) و سورگوم.Acroptilon repens Lثرات دگرآسیبی عصاره آبی تلخه (ا

ـ    آنزیم ثیر أهاي آنتی اکسیدان مثل سایر ترکیبـات پروتیئنـی تحـت ت
غلظت باالي ترکیبات آللوپاتیک قرار گرفته و فعالیت آن کاهش می

دادهنشان ) 27( هاي این پژوهش با نتایج کیان و همکارانیابد. یافته
یابـد،  این آنزیم کاهش می اند با افزایش غلظت عصاره میزان فعالیت

پاشـی  گزارش دادنـد کـه محلـول    )10لی ( . فرهودي ومطابقت دارد

هاي هرز یوالف وحشی و جو دره توسط عصاره آبی جو گیاهچه علف
هاي کاتـاالز و پراکسـیداز در   هاي آنزیمزراعی سبب تحریک فعالیت

گیاهان شده اما افزایش غلظـت عصـاره جـو سـبب     هاي این گیاهچه
 ها شده است. پذیري گیاهچهکاهش فعالیت این دو آنزیم و آسیب

  
  هاي پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز (میکرومول بر دقیقه بر گرم وزن تر) در گیاهان مختلففعالیت آنزیم  - 6جدول 

Table 6- Peroxidase and polyphenoloxidase enzymes activity in different crops   
  پراکسیداز

Peroxidase  
  پلی فنل اکسیداز

Polyphenoloxidase 
  گیاه

Plant 
a11.0 a54.0  گندم Wheat  
ab109.0 b574.0   چغندرSugar beet  
c094.0 b571.0 سلمه تره Common  lambsquarteres  
b102.0 a585.0 تاج خروس Redroot pigweed  

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  

  
  بر گرم وزن تر) فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز (میکرومول بر دقیقه هاي مختلف عصاره بر اثر غلظت - 7جدول 

Table 7- The effect of different concentrations on peroxidase and polyphenoloxidase enzymes activity   
  پراکسیداز

Peroxidase  
  پلی فنل اکسیداز

Polyphenoloxidase 
  غلظت (درصد)

Concentration (%)  
d082.0 a612.0 0  
c095.0 b591.0 5  
b111.0 c575.0 10  
a126.0 d546.0 20  

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test 

  
  چهچه و گیاهچه، ساقهتجزیه واریانس صفات مربوط به ریشه - 8جدول 

Table 8- Analysis of variance of character belonging to radicle, plumule and seedling  
  میانگین مربعات

Means of squares   درجه
  آزادي

df  

  منابع تغییرات
Source of variations  اهچهیگ طول  

Seedling 
length 

  طول
  چهساقه

Plumule 
length 

  طول
  چهشهیر

Radicle 
length 

 خشک وزن
  اهچهیگ

Seedling 
dry weight 

 خشک وزن
  چهساقه

Plumule dry 
weight 

شهیر خشک وزن
  چه

Radicle dry 
weight  

124.6**  **06.84 **77.6  4**-1.8×10  5**-5.5×10  0.084**  3 Plant  گیاه 
30.04  **8.27 ns04.6  6*-2.1×10  7*-8.5×10  ns0.0002 1  Extract عصاره  

94.08**  **6.49  **61.7  5**-5.1×10  5**-×101.7  0.008**  1  Concentration تغلظ 
ns6.0 *75.1 **65.0  6**-4.5×10  6**-1.6×10  0.0021*  3 P*E گیاه*عصاره 
ns88.0 ns66.0 **7.0  5**-2.7×10  6**-8×10  0.0028*  9 P*Cگیاه*غلظت  

3.31*  **9.5 **74.0  6**-9.6×10 6**-1×10  ns0.0007  3 E*C عصاره*غلظت 
ns09.1 *08.1 *2.0  2*-×109.3 7**-8×10  ns0.0004  9 P*E*C گیاه*عصاره*غلظت 

0.55  0.44 0.68  5-4×10  7-1.5×10 0.0007  64  Erorr خطا 

  ضریب تغییرات (درصد)   21.12 26.66 27.58 9.34 17.73  11.35
CV (%)  

ns ،* یک درصد  پنج و ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال به **و  
 significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively-: Non**and  *, Ns 
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  چه و گیاهچه چه، ساقهوزن خشک ریشه

کـه وزن خشـک    ) نشـان داد 8نتایج تجزیـه واریـانس (جـدول    
هاي تیماري گیاه بچه تحت تأثیر نوع گیاه، غلظت عصاره، ترکیریشه

همچنـین بـا افـزایش غلظـت      .رار گرفتقبا عصاره و گیاه با غلظت 
چه همه گیاهان کاهش پیدا کرد ولی عصاره میزان وزن خشک ریشه

این کاهش در گندم بیشتر از سایر گیاهان بود. با این وجود بـاالترین  
چه به گیاه زراعی گندم و عدم کاربرد عصاره مربوط وزن خشک ریشه

و سپس  صارهدرصد ع 5 کاربرد بود و بعد از آن باز هم ترکیب گندم و
). 9درصد عصاره قرار داشتند (جدول  20و  10ترکیب گندم با کاربرد 

 )10(جـدول   و نـوع گیـاه   عصـاره ترکیب تیماري با مقایسه میانگین 
چه به گیاه زراعی گندم و مشخص شد که باالترین وزن خشک ریشه

با کاربرد عصاره سورگوم و تلخه حاصل شد و بقیه تیمارهـا در رتبـه   
  .در یک سطح قرار گرفتندبعدي و 

و  دار همـه اثـرات اصـلی   یت تأثیر معنـ حچه توزن خشک ساقه
). باالترین 8جدول هاي تیماري دو جانبه و سه جانبه واقع شد (ترکیب

چه به ترکیب گندم در حالـت عـدم کـاربرد عصـاره     وزن خشک ساقه
درصد عصاره  5سورگوم و تلخه تعلق داشت و ترکیب گندم با کاربرد 

درصد  5هاي گندم با کاربرد برگوم در رتبه دوم قرار گرفت. ترکیسو
تلخه و چغندرقند در حالت عدم کاربرد عصاره سورگوم و تلخه در رتبه 

هاي هرز سلمه علفچه به سوم واقع شدند. کمترین وزن خشک ساقه

درصد عصاره سـورگوم و   20و  10ویژه با کاربرد هتره و تاج خروس ب
 خلاتد طریقرا از  شدر للوشیمیاییآ ادمو ).11(جدول  تلخه مربوط بود

 ،سلولی ارهیود رساختا تغییر مثل یکژفیزیولو  مهم يیندهاافردر 
 فعالیت برخیو  سلولی تقسیماز  يجلوگیر ،غشا عملو  يپذیرذنفو

چـه و  در هر دو اندام ریشهگیاهی هاي نمورهو يهادلتعاو نزیمها آ
  ).35( سازدچه مختل میساقه

وزن خشک گیاهچه تحت تـأثیر نـوع گیـاه، عصـاره، غلظـت و      
بـا عصـاره و    گیاه ،هاي تیماري گیاه با غلظت، گیاه با عصارهترکیب

). بیشــترین وزن خشــک گیاهچــه بــه 8غلظــت واقــع شــد (جــدول 
هاي گندم و چغندرقند در حالت عدم مصرف عصـاره مشـاهده   ترکیب

سورگوم و چغندرقند ره عصادرصد  5هاي گندم با کاربرد بشد و ترکی
هاي بعـدي قـرار گرفتنـد.    در رتبه سورگومعصاره درصد  5با کاربرد 

تأثیر بازدارندگی تلخه روي گیاهان  ،شود با افزایش غلظتمشاهده می
ماکیاسـت و   ).12زراعی بیشتر از عصاره سورگوم بوده است (جـدول  

محـیط   ) نتیجه گرفتند که حضور ترکیبات آللوپاتیک در17همکاران (
گردد. میDNA رشد باعث بازدارندگی تنفس و میتوکندریایی و سنتز 

هاي تقسیم و توقف تقسیم سـلولی مـی  همین امر مانع تشکیل دوك
). کاهش وزن خشک گیاهچه را بـه کـاهش جـذب عناصـر     6گردد (

هاي فتوسـنتز کننـده در نتیجـه ترکیبـات     غذایی، آب و کاهش برگ
   ).9آللوکیمیکال نسبت دادند (

  
  چه (گرم)وزن خشک ریشهاثر متقابل نوع گیاه و غلظت بر  - 9جدول 

Table 9- The interaction of plant and concentration on radicle dry weight (g)   
  گندم

Wheat  
  چغندرقند

Sugar beet  
  سلمه تره

Common 
lambsquarteres  

  خروستاج 
Redroot 
pigweed 

  

  گیاه  
Plant      
  غلظت

Concentration   
a0.0062 d0.0007 d0.00016 d0.00012 0  
b0.0024 d0.00018 d0.00024 d0.00011 5  
c0.0014 d0.0001 d0.00012 d0.0001 10  
c0.0015 d0.0001 d0.0002 d0.00009 20  

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  

  
  چه (گرم) وزن خشک ریشهبر  و گیاه هرعصاثر متقابل ا - 10جدول 

Table 10- The interaction of extract and plant on radicle dry weight (g)   
  گندم

Wheat  
  چغندرقند

Sugar beet  
  سلمه تره

Common 
lambsquarteres  

  

  تاج خروس
Redroot 
pigweed 

  

  Plantگیاه
  

  Extractعصاره
a0.0032 b0.0002 b0.0001 b0.0001  سورگوم Sorghum  
a0.0036 b0.0003 b0.0002 b0.00008 تلخهRussian knapweed   

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  
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   چه (گرموزن خشک ساقهبر  عصاره، غلظت و نوع گیاهاثر متقابل  - 11جدول 
Table 11- The interaction of extract and concentration with plant on plumule dry weight (g)   

  گندم
Wheat  

  چغندرقند
Sugar beet  

  سلمه تره
Common 

lambsquarteres  

  تاج خروس
Redroot 
pigweed  

  غلظت (درصد)
Concentration 

(%)  

  عصاره
Extract  

a0.006 c0.0031  jk0.0002 k0.0003 0  سورگوم  
Sorghum 

b0.0052 d0.0022 k0.00005 jk0.0003 5  
c0.0034 fgh0.0011 k0.00004 k0.0002 10  
hjkl0.00006 fgh0.0011 k0130.00 k0.00014 20  
a0.006 c0.0033 jk0.00023 jk0.0003 0  تلخه  

Russian 
knapweed 

c0.0036 ef0.0015 k0.00016 jk0.0003 5  
hjig0.0008 efg0.0014 k0.0002 k0.0001 10  
ikl0.0005 ed0.0019 k0.00015 k0.0001 20  

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  

  
   وزن خشک گیاهچه (گرم)بر  عصاره، غلظت و نوع گیاهاثر متقابل  - 12جدول 

Table 12- The interaction of extract and concentration with plant on seedling dry weight (g)   
  گندم

Wheat  
  چغندرقند

Sugar beet  
  سلمه تره
Common 

lambsquarteres 

  تاج خروس
Redroot 
pigweed  

  غلظت (درصد)
Concentration 

(%)  

  عصاره
Extract  

a0.0122 e0.0037 kl0.0003 klj0.0005 0  سورگوم  
Sorghum b0.0079 fg0.0023 l0.0001l klj0.0005 5  

dc0.005 ljk0.0012 l0008l0.0 kl0.0003 10  
ef0.0031 ljk0.0012 kl0.0004 kl0.0002 20  
a0.0127 de0.0041 kl0.0004 klj0.0005 0  تلخه  

Russian 
knapweed 

c0.0057 igh0.0017 klj0.0011 kl0.00047 5  
fgh0.0022 ijgh0.0015 kl0.0004 kl0.00026 10  
jkl0.0011 igh0.002 kl0.0002 kl0.00025 20  

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار وف متفاوت بیانگر اختالف معنیحر
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  

  
) گزارش دادند که اثرات عصاره آبی مـریم  25پیرزاد و همکاران (

گیاهچه، وزن تر گیاهچه زنی، رشد باعث کاهش جوانه 2و درمنه 1گلی
نسبت به شاهد شده است. عصاره آبی 3و وزن خشک علف هرز خرفه

هاي هرز سـلمه تـره، خـونی    سورگوم (سورگولون) باعث کنترل علف
در مزارع گندم گردید. سورگولون به ترتیب  6و ترشک 5، شاهتره4واش

هـاي هـرز و وزن   درصد تراکم علف 19-49و  15-47باعث کاهش 
  ).7خشک شد (

  
  چه و گیاهچه چه، ساقهطول ریشه

سـتثناي نـوع عصـاره    به اتحت تأثیر همه تیمارها چه طول ریشه
چـه بـه علـف هـرز تـاج      ). بیشترین طول ریشه8قرار گرفت (جدول 

                                                        
1- Salvia officinalis 
2- White wormwood 
3- Portulaca oleracea 
4- Phalaris minor 
5- Fumaria indica 
6- Rumex dentatus 

خروس در حالت عدم کاربرد عصاره سورگوم تعلق داشت کـه تفـاوت   
کاربرد خروس در حالت عدم تره و تاجتیماري سلمه هايآن با ترکیب

درصـد عصـاره    5تره و تـاج خـروس بـا کـاربرد     عصاره تلخه، سلمه
درصد عصاره سـورگوم،   10تره و تاج خروس با کاربرد سورگوم، سلمه

درصد عصاره تلخه، چغندرقنـد بـا    5تره و تاج خروس با کاربرد سلمه
درصـد عصـاره    5عدم کاربرد عصاره سورگوم و چغندرقند بـا کـاربرد   

چه به گیاهـان چغندرقنـد،   کمترین طول ریشه نبود. دارسورگوم معنی
بطور درصد عصاره تلخه مربوط بود.  20گندم و تاج خروس با کاربرد 

به  35/3در تیمار شاهد از  هرز تاج خروسچه علفریشهمیانگین طول 
درصد تلخه کاهش پیدا کرد این در حالی  20متر در غلظت سانتی 9/0

سانتی 6/2به   89/2ورگوم این مقدار از است که در تیمار با عصاره س
چـه چغنـدر   متر کاهش یافت. در میان گیاهان زراعی نیز طول ریشـه 

به  76/2ثیر عصاره آبی تلخه قرار گرفت و طول آن از أبیشتر تحت ت
  ). 13سانتی متر کاهش یافت (جدول  5/0

تحت تأثیر همه تیمارها به استثناي ترکیب نیز چه طول ساقه     
بیشـترین طـول   ). 8اري گیاه و غلظت عصاره قرار گرفت (جدول تیم

در حالت بدون کاربرد عصاره و بـا   گندم تیمار گیاه زراعیچه به ساقه
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چـه  درصد عصاره سورگوم تعلق داشت و کمترین طول ساقه 5کاربرد 
درصـد عصـاره    20تره و تاج خروس با کاربرد ههاي هرز سلمفبه عل

  ). 14ود (جدول سورگوم و تلخه مربوط ب
همچنین طول گیاهچه تحت تأثیر نوع گیاه، عصـاره وغلظـت و   

). بیشترین طول گیاهچه به گیاه زراعی 8نوع گیاه قرار گرفت (جدول 
هاي هرز سلمه تره گندم و بعد از آن به چغندرقند تعلق داشت و علف

). بـا  2 و تاج خروس از کمترین طول گیاهچه برخوردار بودند (شـکل 
) مشخص 15میانگین ترکیب تیماري غلظت و عصاره (جدول  مقایسه

شد که در هر دو عصاره با افزایش غلظـت، طـول گیاهچـه کـاهش     
 20که کمترین طول گیاهچه در غلظت طوريداري پیدا کرد. بهمعنی

  .درصدي هر دو عصاره سورگوم و تلخه حاصل شد

  

  
  آزمون استاساس  بردرصد  5در سطح احتمال  LSDدار گیاهان مختلف. حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیطول گیاهچه در  –2شکل 

Figure 2- The seedling length in different crops. Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD 
test  

  
   متر)چه (سانتیبر طول ریشه و نوع گیاهعصاره، غلظت  اثر متقابل - 13 جدول

Table 13- The interaction of extract and concentration with plant on radicle length (cm)   
  گندم

Wheat  
  چغندرقند

Sugar beet  
  سلمه تره

Common 
lambsquarteres  

  تاج خروس
Redroot 
pigweed  

  غلظت (درصد)
Concentration 

(%)  

  عصاره
Extract  

defghi 3.13  abc 59.3  kj2.7 abcd3.36   0  سورگوم  
Sorghum cdefhi 16.3 abcdef 25.3  klm2.46 abcde3.3 5  

eidhgf 13.3  abcdefg 24.3  n1.75 fghijk2.83  10  
ikhj7.2 efghij 83.2  o1.18 lm2.24  20  

abcde 3.3 a 66.3  ijk2.76 abcd3.35 0  تلخه  
Russian knapweed cdab 3.3 abcd 54.3  ghijk2.82 bcdefg3.22 5  

ebdhgcf 2.3 ab 6.3  jkl2.6 mn2.13  10  
ikhgif 8.2 jkl2.6  p0.52 op0.9 20  

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  

  
  متر)چه (سانتیطول ساقهبر  عصاره، غلظت و نوع گیاهاثر متقابل  - 14 جدول

Table 14- The interaction of extract and concentration with plant on plumule length (cm)   
  گندم

Wheat  
  چغندرقند
Sugar 
beet  

  سلمه تره
Common 

lambsquarteres  

تاج 
  خروس

Redroot 
pigweed  

  غلظت (درصد)
Concentration 

(%)  

  عصاره
Extract  

a 8.33 cb 6.64 def 4.41 fgh 3.56 0  سورگوم  
Sorghum a 8.23 b 6.76 def 4.5 igh 3.16 5  

cd 5.43 def 4.63 fgh 3.56 klm 1.43 10  
fe 4.33 ljk 1.96 lm 1.06 m 0.66 20  
b 6.73 cb 6.13 fgh 3.56  igh 3.1 0  تلخه  

sian Rus
knapweed 

cde 5.4 fg 3.96 jklm 1.56 hjk 2.2 5  
cb 6.13 ijh 2.56 lm 1 klm 1.13 10  
def 4.63 ijk 2.2 m 0.56 m 0.7 20  

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  
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   متر)طول گیاهچه (سانتیاثر متقابل نوع عصاره و غلظت بر  - 15 جدول
Table 15- The interaction of extract and concentration on seedling length (cm)   

  غلظت   0 5  10 20
Concentration        

  عصاره            
Extract   

e4.28 c6.5  ab8.71 a8.9  سورگومSorghum  
e3.73 d5.52  c6.51 a8.15 تلخهRussian knapweed     

  است LSDآزمون اساس  بردرصد  5در سطح احتمال دار حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
Different letters indicate significant difference at the 5% according to LSD test  

  
  کیب تیماري عصاره، غلظت و نوع گیاهدر ترشاخص تحمل گیاه  - 16جدول 

Table 16- The weed tolerance index in treatment combination of plant, extract and concentration  
  گندم

Wheat  
  چغندرقند
Sugar 
beet  

  سلمه تره
Common 

lambsquarteres  

تاج 
  خروس

Redroot 
pigweed  

  غلظت (درصد)
Concentration 

(%)  

  عصاره
Extract  

  سورگوم  0 1 1 1 1
Sorghum  0.59 0.31 0.011 0.54 5  

0.096 0.033 0.005 0.001 10  
0.033 0.037 0.002 0.001 20  

  تلخه  0 1 1  1 1
Russian 
knapw  

0.54 0.19 0.028 0.36 5  
0.15 0.024 0.023 0.005 10  
0.22 0.009 0.011 0.023 20  

  
ند که درصد بازدارندگی با غلظت ) بیان داشت13هان و همکاران (

مشـاهده   15عصاره رابطه مستقیم دارد. همچنین با توجه به جـدول  
شود اثر بازدارندگی عصاره تلخه بیشـتر از عصـاره سـورگوم بـوده     می

) بیان داشتند مواد آللوپاتیک با شباهت بـه  8چون و همکاران ( است.
هـاي مویینـه   شـه ها را با کاستن از ریهاي گیاهی رشد ریشههورمون

باعث کاهش جذب آب و در نتیجه منجر به کـاهش طـول گیاهچـه    
باعث مهـار  1گردند. عصاره الکلی و محلول در آب علف هرز خرفهمی

گردیـد کـه   3و اندیو2چه گیاهان کاهوچه و ساقهزنی، رشد ریشهجوانه
). 34عامل این دگرآسیبی به نوع عصاره و غلظـت آن بسـتگی دارد (  

ـ  مواد بازدار ثیر قـرار دادن  أنده موجود در عصاره آبی از طریق تحـت ت
هاي اسید ت از عمل هورمونعهاي مانند تقسیم سلولی، ممانمکانیسم

، و عدم جذب عناصر ماکرو و میکـرو  جیبرلیک و ایندول اسید استیک
 .)38( شـود چه جلوگیري و مانع از طویل شـدن آن مـی  از رشد ریشه

اهده نمودند که کاهش شدید فعالیت مش )19( کاتو و ماکیسهمچنین 
ثیر مواد آللوپاتیک باعث کاهش شدید جوانـه أآمیالز تحت تآنزیم آلفا

  گردد.زنی و رشد گیاهچه یوالف وحشی، چچم، گندم و کاهو می
  

                                                        
1- Portulaca oleracea 
2- Lactuca sativa 
3- Cichorium endivia 

  شاخص تحمل
بـا  دهد کـه  نشان می 16میانگین شاخص تحمل گیاه در جدول 

لف به عصاره آبی افزایش غلظت عصاره، میزان حساسیت گیاهان مخت
گیاه تـاج   درکند. بیشترین حساسیت سورگوم و تلخه افزایش پیدا می

درصد عصاره  20و  10با کاربرد  ترههگیاه سلم درو بعد از آن  خروس
سورگوم مشاهده شد. کمترین حساسیت هم در گندم، تـاج خـروس و   

درصد عصاره سورگوم و تلخه بدسـت آمـد. بـا     5چغندرقند با کاربرد 
ي عصاره حاصل از هادر همه غلظت شودجه به جدول مشاهده میتو

سورگوم و تلخه، حساسیت گندم نسـبت بـه چغندرقنـد کمتـر اسـت.      
ها را به اندازه ) حساسیت بیشتر به فیتوتوکسین35استورم و همکاران (

پـایین  باشـد.  از صفر تا یک می WTIدامنه شاخص بذر نسبت دادند. 
هاي زیستی و غیـر  اسیت بیشتر به تنشبودن این شاخص بیانگر حس

مقاومت باال به عصاره آبی حاصل از  و عدد یک به معنی است زیستی
 ).35باشد (گیاهان آللوپاتیک می

  
  گیري نتیجه

هاي هرز زنی علفنتایج نشان داد عصاره تلخه و سورگوم بر جوانه
تره در هخروس و سلمکه تاجطوريداري داشتند. بهاثر بازدارندگی معنی

درصـد   7و  5/10 ترتیـب هب عصاره سورگوم و تلخه درصد 20غلظت 
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کاربرد زنی با و سرعت جوانهمیانگین درصد زنی را نشان دادند. جوانه
کمتر از عصاره تلخه بود که بیـانگر اثـر بازدارنـدگی     سورگومعصاره 

کـاهش شـاخص قـدرت    . همچنـین  باشـد عصاره سورگوم می ترقوي
هاي سورگوم بیشتر از تلخه بوده اسـت. بـه  ی غلظتگیاهچه در تمام

در گیاهان سلمه تره و تاج  گیاهچهکه، کمترین شاخص قدرت طوري
درصد تلخه و سورگوم مشـاهده شـد. کمتـرین     20خروس با غلظت 

به گیاه زراعـی گنـدم بـا کـاربرد      گیاهچهمقدار تغییر شاخص قدرت 
وم تعلق داشت. عالوه عصاره تلخه و چغندرقند با کاربرد عصاره سورگ

هاي هرز سلمه تره و تاج علفچه به بر این، کمترین وزن خشک ساقه
درصـد عصـاره سـورگوم و تلخـه      20و  10ویژه با کـاربرد  هخروس ب

. همچنین با افزایش غلظت عصاره، میزان فعالیـت آنـزیم   مربوط بود
ان روند افزایشی و کاهشی نشترتیب پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به

دادند. شاخص تحمل گیاهان نشان داد، بیشترین حساسیت در گیاهان 
درصد عصاره آبی سورگوم  20و  10 و با کاربرد ترهتاج خروس و سلمه

حاصل شد و کمترین حساسیت هم به گنـدم و بعـد از آن چغندرقنـد    
 مشاهده شد. 
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