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 چکیده

باشند  ها می کش زی به علفهای زیست محیطی، محققین به دنبال کاهش وابستگی کشاورهای هرز مقاوم و ایجاد آلودگیامروزه بدلیل ظهور علف
های دگرآسیبی  های مناسب در این زمینه، استفاده از گیاهان آللوپات است. هدف از تحقیق حاضر، غربال اولیه گیاهان از نظر ویژگی که یکی از جایگزین

خانواده، مورد بررسی قرار گرفتت.   27تعلق به نمونه( م 59گونه گیاهی ) 55های دگرآسیبی  باشد. در این پژوهش، با استفاده از روش ساندویچ ویژگی می
رود. با این  های گیاهی است که برای ارزیابی فعالیت ترکیبات سمی بقایای گیاهان به کار می سنجی گونه های جدید زیست روش ساندویچ، از جمله روش

قابلیت آللوپاتی، ارزیابی کرد. نتایج نشان داد از بین گیاهان مورد  توان تعداد زیادی گیاه را در مدت زمانی کوتاه و با حداقل نمونه گیاهی از نظرروش می
چته دانهتال    چه و ستاقه  بیشترین اثر بازدارندگی را بر رشد ریشه Nepeta glomerulosaو   Mentha spicata ،Nepeta cataria بررسی، برگ گیاهان

نیز اثرات دگرآسیبی نسبتا شدیدی را به صورت  Allium oschaniniگیاه بذر و  Leptorhabdos parvifloraکاهو داشتند. همچنین، بقایای برگی گیاه 
ثره هتای بتا متاده مت     کش توان در راستای تحقق کشاورزی ارگانیک و تولید علف بازدارندگی رشد، نشان دادند. از گیاهان معرفی شده در این تحقیق می

 طبیعی استفاده کرد.

 
 گیاهان دارویی  ،ترکیبات ثانویهدگی رشد، ، بازدارنآللوپاتی های کلیدی: واژه

 

   1 مقدمه

های هرز با گیاهان زراعی، سبب ایجاد مشتکتتی در   تداخل علف
 کنترل و (. از این رو مدیریت6گردد ) کمیت و کیفیت محصوالت می

استت.   ناپتذیر  امتری اجتنتا    پایدار کشاورزی تداوم در هرز های علف
رود کته   های هرز بته کتار متی    لفهای گوناگونی برای کنترل ع روش

 همیشته  تنهتا  نه این راهکار باشد. اما کنترل شیمیایی از آن جمله می

 اجزا محیط زیست سایر و خاك کیفیت آ ، بلکه نیست، آمیز موفقیت

هتای  کش (. همچنین، استفاده مکرر از علف4اندازد ) مخاطره می به را
شود.  رز مقاوم میهای ه شیمیایی منجر به گسترش هر چه بیشتر علف

گونته  178ها متعلق به  کش بیوتیپ علف هرز مقاوم به علف 296اخیرا 
( که برای مدیریت آنهتا نیتاز بته طراحتی و     8کرده است ) توسعه پیدا
هتای   باشد. به علتت نگرانتی   های جدید و کارآمد می کش ساخت علف

 بته  موجود و افزایش تقاضا برای تولید محصتوالت ارگانیتک، توجته   
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 بتر  مبتنتی  هترز   علتف  هتای کنتترل  جایگزین کردن فن آوری سمت

(. بنتابراین درحتال حاضتر بته     12است ) یافته طبیعی افزایش تولیدات
خطر بوده و های جدیدی نیاز است که برای محیط زیست بیکشعلف

کارایی بیشتری داشته باشند و با داشتتن نحتوه عمتل جدیتد بتواننتد      
د. در این راستتا مطالعته دگرآستیبی    های هرز مقاوم را کنترل کنن علف

هتا  کتش  گونه علتف تواند راهکار مناسبی جهت معرفی اینگیاهان می
 (.11باشد )

اخیرا فرضتیه دگرآستیبی ثابتت کترده استت ترکیبتات ثانویته در        
گیاهان، به عنوان یک ابزار دفاعی عمل کترده و گیاهتان را در برابتر    

کننتد و ستبب    ت متی سایر گیاهان و موجودات مهاجم اطراف محافظت 
(. ترکیبات طبیعتی نستبت بته ترکیبتات     1)  گردند حفظ و بقاء آنها می
تتوان بته    ( این ترکیبات را می8کنند ) تر عمل می مصنوعی، اختصاصی

کش استفاده کرد و یا اینکه از ساختار آنها  طور مستقیم به عنوان علف
ا گیاهی، (. تولیدات طبیعی با منش9کمک گرفت )  کش برای تولید علف

از نظر زیستی قابل تجزیه بوده و از نظتر ستاختاری متنتو  و پیچیتده     
های  باشند. در ساختار این ترکیبات، برختف ترکیبات شیمیایی، اتم می

های مصتنوعی   کش (. در نتیجه نسبت به علف9هالوژنی وجود ندارند )
ترکیبات دگرآسیب به علتت   .(15) مخر  کمتری دارند اتاثر ،موجود

نکه منشا طبیعی دارند از نیمه عمر پایینی برخوردار بتوده و آلتودگی   ای
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(. عتوه 17کنند ) های سنتزی ایجاد می کش کمتری در مقایسه با علف
باشتند کته از ایتن     بر آن، این ترکیبات دارای نقاط عمل جدیدی متی 

هتای جدیتد و کنتترل     کتش  توان بترای ستاخت علتف    ویژگی آنها می
( بنابر دالیتل  8ها استفاده کرد ) کش ده به علفهای هرز مقاوم ش علف

های طبیعتی  کشذکر شده، استفاده از ترکیبات دگرآسیب بعنوان علف
هتای  کتش رهیافت جدیدی بمنظتور کتاهش اثترات نتامطلو  علتف     

هتای هترز بته    شیمیایی بر محیط زیست و جلوگیری از مقاومت علف
کتارگیری ایتن     هبتا بت  تتوان   میدر آینده ( و 23باشد ) ها میکشعلف

و داده در ختاك کتاهش    شتیمیایی را هتای   کتش  علف مصرف راهبرد
 (.3نمود )جایگزین آنها را های زیستی  کش علف
هتای ثانویته، پتانستیل     گیاهان دارویی، به دلیل داشتن متابولیتت  

هتا،   کتش  های کشتاورزی ارگانیتک بته عنتوان آفتت     استفاده در نظام
کنون تحقیقتات  ( تتا 19باشتند )  متی  هتا را دارا  شک ها و قارچ کش علف

هتای   ای پیرامون اثر گیاهان دارویی بر ممانعت از رشتد علتف   گسترده
هرز انجام شده است. همچنین ترکیبات طبیعتی متعتددی بته عنتوان     

(. 19 و 16، 2، 5اند ) ترکیبات آللوپات در گیاهان دارویی شناسایی شده
بتر روی گیاهتان    در تحقیق حاضر نیز برای انتختا  گیاهتان، بیشتتر   

دارویی تمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از روش ساندویچ، قابلیت 
ختانواده بررستی    27نمونه( متعلق بته   59گونه گیاهی ) 55دگرآسیبی 

ثیر دگرآستیبی  أتوان با حداقل نمونته گیتاهی تت    شد. در این روش می
ت تعداد زیادی گیاه را در متدت زمتانی کوتتاه ارزیتابی نمتود. بته علت       

 Lactuca sativa L. var Great)حساسیت باالی بذر کتاهو واریتته  

lake 366)  های دگرآسیبی گیاهتان بتر    به ترکیبات شیمیایی ویژگی
 رشد دانهال این رقم از کاهو بررسی شد. 

 

 ها مواد و روش

در قالب طر  کامت تصادفی با سته   1395این تحقیق در تابستان 
گتروه باغبتانی دانشتکده کشتاورزی     تکرار در آزمایشگاه کشت بافتت  

هتای گیتاهی در    دانشگاه بیرجند انجام شد. برای انجام آزمایش نمونه
آوری و بعد از شناسایی از  فصل بهار و تابستان از مناطق مختلف جمع

 های دگرآسیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نظر ویژگی

ای هت  استفاده شد. خانته  1ای خانه 6برای انجام آزمایش از ظروف 
این ظروف با شماره از هم تفکیک شده و فاصله از مرکز هر خانته تتا   

متتر( استت.    ستانتی  5/3مرکز خانه مجتاور یکستان )قطتر هتر خانته      
درجتته  40آوری در آون بتتا دمتتای  هتتای گیتتاهی بعتتد از جمتتع نمونتته
 10هتا،   گراد خشک و سپس استفاده شدند. دریک ردیف از خانه سانتی
گرم قترار داده شتد.    میلی 50در ردیف دیگر،  گرم نمونه گیاهی و میلی

گتراد   درجته ستانتی   45%(  با دمای  w/v 5/0لیتر آگار ) میلی 5سپس 

                                                           
1- Nunc company 

دقیقه که آگار سرد شد و ستط    45ها ریخته شده و بعد از  روی نمونه
ها ریخته شد. بتدین   روی نمونه لیتر دیگر آگار میلی 5آن سفت گردید، 

ثره  دو الیه آگار قرار گرفت و مواد مت های گیاهی در بین  طریق نمونه
خود را به درون آگار منتقل کرد. سپس به آرامتی و بته کمتک پتنس     
بذرهای کاهو به صورت عمودی در آگار فرو برده شد، به صورتی کته  
یک سوم انتهای بذرها در آگار قرار گرفت. نهایتا در  ظروف محکتم  

روز  3وباتور به مدت در درون انک گراد درجه سانتی 25شده و در دمای 
در شرایط تاریکی قرار داده شدند. برای تهیه نمونه شتاهد از آگتار بته    
تنهایی )بدون نمونه گیتاهی( استتفاده گردیتد. بعتد از سته روز طتول       

 (.10گیری شد ) چه اندازه چه و ساقه ریشه
هتای   نتایج اولیه مربوط به درصد بازدارندگی، با استفاده از فرمتول 

-بدست آمد. سپس برای مقایسه گونه Excelافزار  نرم تعریف شده در

، بتا استتفاده از   Averageبنتدی آنهتا بته روش    های گیتاهی، خوشته  
 انجام شد.  Minitabافزار  نرم

 

 نتایج و بحث

ثیر دگرآستتیبی أ( ایتتن تحقیتتق بیتتانگر تتت1نتتتایج اولیتته )جتتدول 
ه های مورد استفاده گیاهان )برگ، ستاقه، بتذر، ریتزوم، گتل( بت      بخش
گرم نمونه گیاهی خشک، بتر روی میتزان رشتد     میلی 50و  10میزان 
اعتداد منفتی نشتان دهنتده      .چته دانهتال کتاهو بتود     چه و ریشه ساقه

 باشد.  کنندگی رشد و اعداد مثبت بیانگر بازدارندگی رشد می تحریک

در مرحله بعد جهت سهولت مقایسه گیاهان بتا یکتدیگر، تجزیته    
حاصتل از ایتن مرحلته تجزیته، در جتدول      ای انجام شد. نتتایج   خوشه
ارائه گردیده است. در تصتویر   1و همچنین دندروگرام شماره  2شماره 

دندروگرام، محلی که خط افقی روی نمودار، خطوط عمتودی را قطتع   
شود و گیاهان مشترك با آن نقطه  کرده است یک خوشه محسو  می

آستیبی بته   هتای دگر  گیرند که از نظتر ویژگتی   در یک خوشه قرار می
نمونته گیتاه متورد     59باشتند.   درصد به یکدیگر شتبیه متی   90میزان 

چته و   گرم با مقایسه رشتد ریشته   میلی 50و  10های  بررسی در غلظت
(. 2خوشه متفتاوت قترار گرفتنتد )جتدول      22چه دانهال کاهو در ساقه

 9  بنتدی نشتان داد، گیاهتان موجتود در خوشته      نتایج حاصل از خوشه
گیتاه( و   6)شتامل   4گیاه(، خوشته   2)شامل  1(، خوشه گیاه 3)شامل 
گیاه( باالترین درصد بازدارندگی را داشتند. از بین  12)شامل  5خوشه 
 Mentha spicata ،Nepetaبتا سته گیتاه     9خوشته، خوشته    4این 

cataria  وNepeta glomerulosa      بتاالترین اثتر بازدارنتدگی رشتد
درصد( را نشان دادند. خوشته   8/94چه ) درصد( و ساقه 4/96چه ) ریشه

و بذر گیتاه   Leptorhabdos parvifloraشامل بقایای برگی گیاه  1
Allium oschanini  بود. در این دو گیاه، میانگین اثر بازدارندگی رشد

درصتد بتود.    2/85و  91چه دانهال کتاهو بته ترتیتب     چه و ساقه ریشه
داشتت، اثترات    قترار  7کته در خوشته    Viola tricolorهای گیاه  گل
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چه دانهال کاهو داشتت،   درصد( بر رشد ریشه 90بازدارندگی شدیدی )
چه در آن قابل توجه نبود. خوشته   که اثر بازدارندگی رشد ساقه در حالی
 Hyssopus angustifolius ،Aloeهای گیاهان  برگ شامل 4شماره 

barbadensis ،Datura stramonium ،Solanum nigrum ،
Lippia citrodora هتتای گیتتاه و گتتلRosa damascena  .بتتود

هتتای گیاهتتان شتتامل بتترگ 5گیتتاه موجتتود در خوشتته  12همچنتتین 
Lavandula vera ،Citrus auranitum ،Marrubium vulgare ،

Eremurus inderiensis ،Melilotus officinalis ،Rheum 

ribes ،Reseda lutea ،Haplophyllum perforatum هتای  ، گتل
Robinia pseudocacia ،Papaver pavonium  وLavandula 

vera  و پوست درختCinnamomum zeylanicum  نیز، بازدارندگی
رشد قابل توجهی را نشان دادند. گرچه قدرت بازدارندگی آنها همتواره  

 بود. 9و  1کمتر از خوشه 

 

   

   
 مراحل انجام روش ساندویچ -1شکل 

Figure 1- Steps of Sandwich Method 
 

 گیری نتیجه
1نتایج نشتان داد بترگ سته گیتاه از ختانواده نعنائیتان      

Mentha 

spicata)  ،Nepeta cataria  وNepeta glomerulosa )  بیشترین
زنی و رشد بذر و دانهال کاهو داشتت. بته طتور     بازدارندگی را بر جوانه

ال چته دانهت   چه و ستاقه  میانگین بازدارندگی این سه گیاه بر رشد ریشه
 درصد، بود.  8/94و  96/ 4کاهو به ترتیب 

گونته گیتاهی استت.     4000جتنس و   200خانواده نعنائیان دارای 
های این خانواده دارای خواص دارویی و یا کتاربرد غتذایی    اکثر جنس

 Spicataباشد که گونه گونه می 30دارای  Menthaباشند. جنس  می
ای و  معتدلته، مدیترانته  بیشتر در منتاطق   Spearmintبا نام انگلیسی 

(. این گونه، گیاهی علفتی، دائمتی،   22شود )نیمه گرمسیری کشت می
شده  های آن به صورت تازه، خشک دار است، که از برگ خزنده و ریزوم

شود و یا از اسانس آن در صنایع غذایی و دارویی و آرایشی استفاده می
بت بته اثبتات   (. قابلیت دگرآسیبی بقایای ایتن گیتاه در مزرعته قت    24)

رسیده است. محققین توانستند با اضافه کردن بقایتای ایتن گیتاه بته     
                                                           
1- Lamiaceae 

ترین ترکیبات موجتود  عمده(. 5هرز شوند )های خاك مانع از رشد علف

 4ستینئول  8 و 1و  3، لیمتونن 2ها و اسانس این گیتاه، کتارون   در اندام
ی بتر  (. در گزارشی اثر آللوپاتی اسانس چندین گیاه دارویت 7باشند ) می

های هرز در شرایط آزمایشگاهی متورد بررستی    زنی و رشد علف جوانه
از  Mentha spicataقرار گرفت. از بین گیاهان متورد بررستی، گیتاه    

جمله گیاهانی بود که بیشترین اثر بازدارندگی رشد را داشت. در مرحله 
بعد ترکیبات اسانس گیاهانی که بیشترین بازدارندگی را داشتند ارزیابی 

و کتارون   6، کتارواکرول 5د. نتایج نشان داد ترکیباتی همچون تیمولش
ترکیبات حتتی  های هرز را داشتند. این بیشترین بازدارندگی رشد علف

های هترز جلتوگیری   های بسیار پایین توانستند از رشد علف در غلظت
کنند. گرچه گونه علف هرز در میزان بازدارندگی این ترکیبتات بستیار   

 . (2ثر بود ) م

                                                           
2- Carvone 

3- Limonene 

4- 1,8 Cineol 

5- Thymol 

6- Carvacrol 
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 بندی گیاهان نتایج حاصل از خوشه -2جدول 
Table 2- Results of clustering of plants 

شه
شماره خو

 C
lu

ster n
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m
b

er
شه 

تعداد گیاه در هر خو
 

N
u

m
b

er o
f p

la
n

ts 

p
er clu

ster
 گرم نمونه گیاهی میلی 10 

10 mg (plant sample) 

 گرم نمونه گیاهی میلی 50
50 mg (plant sample) 

درصد بازدارندگی رشد 

 چه ریشه
Inhibitory Percentage 

of radicle growth 

درصد بازدارندگی رشد 

 چه ساقه
Inhibitory Percentage of 

hypocotyl growth 

درصد بازدارندگی رشد 

 چه ریشه
Inhibitory Percentage 

of radicle growth 

درصد بازدارتدگی رشد 

 چه ساقه
Inhibitory Percentage of 

hypocotyl growth 
1 2 91.0 85.2  83.58  65.0 
2 3 74.0 58.4 81.9 64.1 
3 1 79.7 58.7 75.3 46.0 
4 6 83.85 70.05 91.1 79.2 
5 12 85.35 70.3 96.6 93.6 
6 5 77.7 48.06 92.8 80.9 
7 1 90.0 46.0 96.0 70.7 
8 1 60.0 51.0 94.7 89.0 
9 3 96.4 94.8 98.03 96.1 

10 1 55.3 22.0 61.3 27.0 
11 2 71.3 39.5 71.35 38.15 
12 5 64.54 40.28 80.84 57.74 
13 2 69.85 21.85 94.0 76.0 
14 4 61.6 36.75 88.6 73.9 
15 2 53.6 14.2 88.5 65.65 
16 3 28.9 4.1 79.4 54.6 
17 1 12.3 29.0 42.7 37.0 
18 1 -2.3 7.0 59.7 48.3 
19 1 0.3 -7.7 22.3 1.0 
20 1 15.7 -8.7 13.0 -5.7 
21 1 23.3 6.7 31.3 10.0 
22 1 46.7 6.3 6.3 -23.7 
 

از دیگر گیاهانی که در این تحقیتق اثترات بازدارنتدگی شتدیدی     
ترین ترکیبتات موجتود در   اصلی .باشد می Nepeta catariaنشان داد 

بتود.   3بتتا پتاینن   و 2، آلفتا پتاینن  1اسانس این گیاه شامل نپتتاالکتون 
زنی و رشد  محققین اثرات دگرآسیبی اسانس این گیاه را بر روی جوانه

هرز مورد بررسی قرار دادنتد. نتتایج آنهتا نشتان داد کته       تعدادی علف
ثیر أغلظت اسانس، اجزا اسانس و گونه علف هرز در ایجاد دگرآسیبی ت

 Prangos(. در تحقیقتتی کتته بتتر روی گیتتاه   19بستتزایی دارنتتد ) 

ferulacea کشی اسانس بدستت آمتده از    صورت پذیرفت، اثرات علف
پیکره رویشی این گیاه بر رشد کاهو در دو مرحلته رویشتی و زایشتی    

پتاینن    بررسی شد. این گیاه در مرحله رویشی سرشتار از ترکیتب آلفتا   
ای از ختود نشتان نتداد. در     کشی قابتل متحظته   بوده ولی اثرات علف

کشی  بود و اثر علف 4آمده سرشار از آنتول مرحله زایشی اسانس بدست
-بسیار شدیدی اعمال کرد. این تحقیق نشان داد که آلفا پتاینن نمتی  

در تحقیقی دیگر کته بتر روی    (.18کشی داشته باشد ) تواند تاثیر علف

                                                           
1- Nepetalactone 

2- ɑ-Pinen 

3- - Pinen 

4- Anethol 

انجام پذیرفت، اثرات آللوپاتی مشاهده   Salvia leucophyllaدرختچه

 5ستینئول و کتامفور   8و1 ا پتاینن، شده در این گیاه را به ترکیبتات بتت  
ثیری در ایجتاد پدیتده دگرآستیبی    أنسبت دادند و ترکیب آلفا پتاینن تت  

(. گرچه در گزارشی دیگر آلفا پاینن به وسیله افزایش تولید 16نداشت )
هتا، تخریتب   های آزاد اکسیژن، افزایش پراکسیداسیون چربتی  رادیکال

اکستیدانت و درنتیجته    یهای آنتنفوذپذیری غشا و افزایش سط  آنزیم
تواند مانع از رشد ریشه  های اکسایشی به ریشه گیاهان میایجاد آسیب

 (. 21کشی ایجاد کند ) گیاهان شده و اثرات علف
 Nepeta glomerulosaدر تحقیق دیگری بقایتای برگتی گیتاه    

اثرات دگرآسیبی بسیار شدیدی بر دانهال کاهو اعمتال کترد. تتاکنون    
ثرات آللوپاتی این گیتاه ارائته نگردیتده استت. اجتزا      گزارشی پیرامون ا

 6اصلی اسانس بدست آمده از این گیاه شامل کارواکرول، بتاکاریوفیلن

(. بتاکاریوفیلن از جملته ترکیبتاتی استت کته     14باشد ) می 7و جرانیول
تواند مانع از طویل شدن ریشه دانهال گیاه شتده و بااثرگتذاری بتر     می

                                                           
5- Camphor 

6- -caryophyllene 

7- Geraniol 
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(. اثترات  20شتود )  های گیاه ب کلروز در برگموج 2یند فتوسیستم آفر
آللوپاتی مشاهده شده در این گیاه احتماال مربوط به وجود بتاکاریوفیلن 

 Haplophyllumباشتتد. محققتتین اثتترات دگرآستتیبی گیتتاه     متتی

perforatum پک مورد ارزیتابی قترار دادنتد. روش     1را با روش دیش
رکیبتات آللوپتات   دیش پک جهت بررسی گیاهان از نظر ترکیتب یتا ت  

گیرد. این گیاه با اینکه خاصیت بازدارنتدگی   فرار، مورد استفاده قرار می
که  (. در حالی1بر رشد کاهو ایجاد کرد ولی اثر آن شدید گزارش نشد )

در تحقیق حاضر که با روش ساندویچ اثرات دگرآسیبی این گیاه متورد  
بررسی قرار گرفت، بقایای برگی این گیاه بازدارندگی نسبتا شدیدی بر 

 رشد دانهال کاهو ایجاد کردند.

 

 گیری نهایی نتیجه

گیاهانی که در این تحقیق اثرات دگرآسیبی بسیار شدیدی بر رشد 

عمدتا حاوی ترکیباتی چون کارون، لیمونن،  دانهال کاهو اعمال کردند
الکتتون،   نپتافا پاینن، بتا پاینن،لسینئول، تیمول، آنتول، کامفور، آ 8و1

کشتی برختی از ایتن     بتا کاریوفیلن و جرانیول بودند کته اثترات علتف   
 و 20، 19، 18، 16، 14، 7، 2ترکیبات قبت نیز گزارش گردیده استت ) 

در معرفی گیاهانی باشتد  گام اول تواند  یهای این تحقیق م (. یافته21
را دارند. هرچنتد مطالعتات   ها  کش که قابلیت استفاده جهت تولید علف

بیشتری در زمینه شناسایی ترکیب یا ترکیبات آللوپات موجتود در ایتن   
کشی ایتن ترکیبتات و همچنتین قابلیتت      گیاهان، بررسی کارایی علف
ایتن ترکیبتات و طیتف    های حاصل از کش انتخابی عمل نمودن علف

بایست متورد بررستی و تحقیتق    ها میهای هرز توسط آن کنترل علف
  قرار گیرد.  
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