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 چکیده

پیشرنااد شرده اسرتر در     های هررز روشی سودمند در مدیریت علفعنوان امروزه در سیستم کشاورزی پایدار استفاده از توانایی آللوپاتیک گیاهان به
بی اندام هوایی سورگوم و تلخه، آزمایشری  خروس به اثرات آللوپاتیک عصاره آتره و تاجالعمل گندم، چغندرقند، سلمهمنظور ارزیابی عکسهمین راستا، به

اجرا شدر تیمارها شامل عصراره   1395به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال 
ج نشان داد وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشره گنردم،   درصد حجمی( بودندر نتای 20و  10، 5آبی اندام هوایی تلخه و سورگوم و غلظت عصاره )شاهد، 

که صفات رشدی چغندرقند و تاج خروس فقط تحت در حالی رتحت تأثیر ترکیب تیماری نوع عصاره با غلظت قرار گرفتندتره وزن تر و خشک ریشه سلمه
اثرر  کره  صاره آبی سورگوم بیشتر از عصاره تلخه بودر در حرالی خروس با کاربرد عتأثیر غلظت عصاره واقع شدندر عالوه بر این، کاهش صفات رشدی تاج

های پراکسیداز، کاتاالز و ر همچنین فعالیت آنزیمبود سورگومتره بیشتر از عصاره ی صفات رشدی گندم، چغندرقند و سلمهرو تلخهبازدارندگی عصاره آبی 
که با افرزایش غلظرت عصراره    طوری، بهقرار گرفتند سورگوم و تلخه عصاره آبیتحت تأثیر غلظت  ، غلظت پرولین و میزان قند محلولپلی فنل اکسیداز
برر   داری پیردا کردنردر  غلظت پرولین و قند محلول در همه گیاهان افرزایش معنری   و اکسیدازلفنپراکسیداز، کاتاالز، پلی اکسیدانتآنتی هایفعالیت آنزیم

را به ترتیرب   گیاهان اکسیداز و غلظت پرولینلفنیهای کاتاالز، پراکسیداز، پلرگوم فعالیت آنزیمدرصد عصاره آبی تلخه و سو 20اساس میانگین، کاربرد 
هرای  براساس کاهش رشد گیاهچه و افزایش فعالیت آنزیمدرصد نسبت به شاهد )عدم مصرف عصاره( افزایش دادر  61/143و  94/24، 02/62، 85/100
کرش زیسرتی   های هرز به عنوان علرف فتوانند به کنترل رشد علیجه گرفت که عصاره آبی سورگوم و تلخه متوان نتیدر این مطالعه می اکسیدانتیآنت
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کاهش پتانسیل تولید گیاهان زراعری ناشری از رقابرت مسرتقیم و     
-95 بسته به شرایط اکولروییکی در حردود   زهر یهاعلف مستقیمغیر
 ملاعو ترینمارم از  یکی زهر یهاعلرف  دجوو الذباشد، میصد در 45

 تولیرد  کاهش شک ونبدو  دهبو عیزرا نگیاها دعملکر کننده محدود
 با همدو  آن أمتو فعالیت یاو  للوپاتیآ ،قابتر مستقیم یهنتیجرررررررر

هرای هررز   علرف  رلکنت یبرا یمتفاوت هایروش (ر34و  29باشد )می
                                                           

گرروه ماندسری تولیرد و     و دانشیار دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولویی -2و  1
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ستر آنچره کره   ا هاکشاستفاده از علف وه،یش نیترجیوجود دارد که را
 روییر ن ،در وقرت  ییجرو صررفه  ،آییشده کار هاکشعلف جموجب روا
اما اعتمراد   ،است لشخم حداق هایستمیو امکان استفاده از س یانسان
علرف یش مقاومرت  ه استر افزاروش، خطرناک بود نیاز حد به ا شیب

آب یآلرودگ  رینظ یطیمحستیو مشکالت ز هاکشهای هرز به علف
ی جارت کراهش   تیریراهکارهرای مرد   ذمنجر به اتخرا  ینیرزمیهای ز

بر اسراس   دیهای جدکشعلف دیو تول ایییهای شیمکشمصرف علف
هرای  ها به عنروان متابولیرت  آللوکمیکال ر(28) شده است یعیمواد طب
کالیخود دارندر آللوکم اطراف اهانیبر گ یسوئ یاثرها معموالًثانویه، 

، 6ایهشر یر رشر  ت، 5هرا از برگ مانند شستشو یمختلفی هاروشبه ها

 شروند یپوشش آزاد ماز سط  تاج 1ریتبخ و 7ریزجانداران توسط هیتجز

                                                           
5- Leaching 

6- Exudation 

7- Decomposition 
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 ییآب و مرواد غرذا   رقابرت بررای نرور،    از تریشباین پدیده غالباً (ر 35)
همچنرین   ر(30) شرود مری  اطرراف  اهران یو گباعث کاهش رشد و نمر 

ها دارای اثرات عمدتاً منفی بر روی گیاهان شامل ترأخیر و  آللوکمیکال
زنی، کاهش تراکم بوته، کاهش تروان گیاهچره، کراهش    یا ماار جوانه

هرا مری  زنی، کلروزه شدن، پژمردگی و افزایش ابتال بره بیمراری  پنجه
حفاظرت از محریط زیسرت و     تواند عاملی بررای باشد، این رویکرد می
 ادمو انعنو به گیاهی ثانویه یهاتمتابولی (ر38توسعه کشاورزی باشد )

بلکرررره بررررر   ده،نبو مؤثر یکیفیزیولو عمل یک بر تناا ،للوشیمیاییآ
 ینزیمهاآ فعالیتو  نههاانگدر انمیز جملهاز  دیمتعد یجنبهها
 تحت نداتومیر گیاهان د نتیکیی تغییر حتی و نددار ثرا تانکسیدانتیآ

(ر ترکیبات دگرآسیب سبب تغییر در مسیر 29قرار گیرد ) ادمو ینا تأثیر
زنی، تقسیم میتوز و فتوسرنتز در گیاهران   هها، بازدارندگی جوانبیان ین
با اختالل در فعالیت آنرزیم همچنین این ترکیبات خواهند شدر اطراف 

مریالز و  هرای آنتری اکسریدانی، آلفرا آ    های حیاتی گیاهان نظیر آنزیم
آنرزیم ر (18) دنشوپذیری سایر گیاهان میساکارز سنتتاز موجب آسیب

 برابرر  در هرا سرلول  از هایی است کهاز جمله آنزیماکسیدانی های آنتی
ها حتی در از سلول یبرخی برا و کنندمیمحافظت  هیدروین پراکسید

 در مقاومت کسب دری مام کاتاالز نقش ری ضروری استشرایط طبیع
و  کنرد یمر ی باز هاسلولی تطبیقی هاواکنش دری اکسایش ر تنشبراب

ی فیزیولوییررک و هررای چندگانررهپراکسرریداز در گیاهرران دارای نقررش
ی سرلولی،  هرای دیرواره  و در ایجاد پیوند با مولکرول  استبیوشیمیایی 

هرای زنرده و غیرزنرده    اکسایش اکسین، تولید لیگنین و پاسخ به تنش
( نتیجرره گرفتنررد فعالیررت 27سررز و همکرراران )(ر اورا31) دخالررت دارد

اکسیدانی پراکسریداز و کاتراالز تحرت ترأثیر ترکیبرات      یهای آنتآنزیم
دگرآسیب آفتابگردان در گیاهچه خردل وحشی کاهش یافت که منجر 

های آزاد اکسیژن و در نتیجره  به عدم توانایی گیاهچه در دفع رادیکال
 رتخریب غشای سلولی شد

 کیر برا تحر  یبعضر  :باشدیصورت م دوبه ها لکاید آللوکمرعملک
 تصردما  شیهرای آزاد از افرزا  لکایراد دکنندهیاکس هایمیآنز تیفعال
 بیسبب آسر  هامیآنز مقیبا ماار مست گرید یبعض و کنندیم رییجلوگ
( مشراهده  1هرابری و انتشراری )  ار شروند یمر  یاهیهای گلسلو دیشد

، نیزنهاجو کاهش باعث یبعنوان یک ماده دگرآسر بهین رکوماکردند 
نتیآ انمیز کهحالیدر رشد اکلز یگیاهچهها شدرو  فیلوکلر انمیز
 تنوئیدهاروکا ونتوسیانین آ نظیر کم مولکولیوزن  با ییرررررهاانکسیدا
 زکاتاال نزیمآ فعالیت کاهشپیدا کردنردر همچنرین    داریمعنی یشافزا
 فعالیت دار نبررودرمعنرری ریماآ نظراز  ینرکوما هررایغلظت رحضودر 
 یشافزابررا  انکسیدانتیآ نزیمآ یک انعنو به ازکسیداپر لنزیم گایاکوآ

( 26نیاکرران و همکرراران ) دادر ننشا یشافزا ترکیب فنلیایررن  غلظت
و پراکسریداز  کاتاالز  ،نیتراتردوکتاز هرای آنزیم فعالیتمشاهده کردند 

                                                                             
1- Volatilization 

طررور بررهآبی کلزا  عصاره تأثیر تحتدر ریشرره و انرردام هرروایی سررویا 
پراکسیداز ر ولی در گندم تناا از فعالیت آنرزیم  داری کاهش یافتیعنم

 کاسته شد و آنزیم کاتاالز با کاربرد عصاره کلزا روند افزایشی پیدا کردر
 آنزیمهای فعالیت بازدارنده عنوان به آللوکمیکالهاهمچنررررررررررین 

 تعدادی و آمیالز ،پلیگاالکتوروناز ،سلوالز ،کاتاالز ،پراکسیداز
 براسیکا گونههای که است شده گزارشباشررندر ر مرریدیگررآنزیمهای 
 پس که هستند گلوکوزینوالت بهنام ویژه آللوکمیکال نوع یک محتوی
مانند  بازدارنده ترکیبات به میروزیناز آنزیم توسط هیدرولیز از

 (ر 13میشوند ) تبدیل نیتریل و تیوسیانات ،ایزوتیوسیانات
نجمین غله در رییم پعنوان ( به.Sorghum bicolor Lسورگوم )
های هرز جات کنترل علف عنوان تولید کننده مواد آللوپتیکغذایی به
ترکیب آللوکیمیکالی همچون اسرید   9سورگوم دارای  رشودیاستفاده م

فرولیرک، کافئیرک اسرید، گالیرک اسرید، فسرفو کوماریرک اسررید، ام       
ی کوماریک اسید، کلروینیک اسید، وانیلیک اسید، فنولیک و هیدروکس

شردن، ترراکم و بیومراس     ، سربز زنری بنزوئیک اسید است کره جوانره  
 Amaranthus retroflexusخرروس ) ی همچون تراج هرز هایعلف

L( ترشررک ،)Rumex dentatus L.( پیچررک ،)Convolvulus 

arvensis L. واش( و خرونی (Phalaris minor Retz.)  طرور  هرا بر
عنوان در سورگوم به(ر سورگولون موجود 4) دهدیداری کاهش میمعن

ن عمرل کررده و   بازدارنده فتوسنتز از طریق توقف چرخه انتقال الکترو
کرش آتررازین   بیشرتر از علرف   IIنقش بازدارنردگی آن در فتوسیسرتم   

روز بعرد از کاشرت    30درصد محلول سرورگاب   5(ر کاربرد 4باشد )یم
 های هررز را درصد افزایش و بیوماس علف 14گندم، عملکرد گندم را 

پاشی سورگاب بطرور  (ر همچنین محلول15درصد کاهش داد ) 40-20
درصردی جمعیرت سرلمه ترره،      22-39قابل تروجای باعرث کراهش    

پیچک، خونی واش، جو دوسر و ترشک نسبت به تیمار شراهد گردیرد   
( مشراهده کردنرد کره بقایرای سرورگوم      37(ر وستون و همکاران )14)

های ترک های هرز در سیستمدارای اثرات آللوپاتی قوی در ماار علف
 باشدر کشتی میکشتی و یا چند

، گیاه چندساله علفری  .Acroptilon repens Lتلخه با نام علمی 
باشردر تروان   متعلق به خانواده آستراسه و بومی آسیا از جمله ایران می

ترکیبرات آللوپتیرک و    ریرزوم،  دلیرل داشرتن  رقابتی براالی تلخره بره   
این گیراه را بره عنروان یرک علرف هررز        سازگاری وسیع اکولوییکی،

مااجم در جاان معرفی کرده اسرتر تلخره دارای ترکیبراتی همچرون     
 100هرای براالتر از   بنزوفالوین است که در غلظرت  8-7فالونوئید و 

هرا و پسرتانداران   بر گیاهان، براکتری  میکروگرم در لیتر اثر بازدارندگی
 (ر 30و  2) دارند

و  جدید، جداسازی، شناسائی هایشکعلف توسعه برای و جستجو
 دیگرری از  سرط   آللوپاتی توان دارای گیاهان از جدید ترکیبات سنتز

 شودرآغاز می گیاهان آللوپاتیک توان شناسائی با که باشدمی تحقیقات

 هرای کرش علرف  یافتن برای تحقیقات در گیاهان آللوپاتی پتانسیل از
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 ترر اختصاصری  ترکیبرات  نای کهنمود، بطوری استفاده توانمی طبیعی

هرای مصرنوعی موجرود، عروار      کرش علرف  به نسبت و کرده عمل
کنتررل   ر همچنرین نامناسب زیست محیطی کمترری خواهنرد داشرت   

هرای هررز روشری اسرت کره ضرمن رعایرت اصرول         بیولوییکی علف
را زیرر سرط  خسرارت     هرای هررز  توانرد ترراکم علرف   اکولوییکی می

ریباً همه گزارشات بر اثرات آللوپاتی تقر (34و  29اقتصادی نگه بدارد )
کره، چنردین   متمرکز شده اسرتر در حرالی   زنیروی پارامترهای جوانه

مطالعه نشان داده است جات ارزیابی اثرات آللوپاتی، صفات رشدی در 
و در نتیجره   زنری ههای جوانر شاخص از ترسای حساهی گیاهچمرحله

ودن مرواد  ترری جارت سرنجش درجره سرمی بر      پارامترهای مناسرب 
( بیران کردنرد   25کیرا و همکراران )  مادوی (ر28باشد )یآللوکمیکال م
زنی به عصاره آبی حاصرل  تر از مرحله جوانهقه حساسو سا رشد ریشه

و اظاار داشتند کره حتری    باشنداز گیاهان دارای توانایی آللوپاتیک می
راحل زنی داشته باشد در ماگر گیاه در حضور عصاره آبی توانایی جوانه

بعدی، رشد گیاهچه آن دچرار مشرکل خواهرد شردر در همرین راسرتا       
پژوهشی با هدف بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی بخش هروایی  

برر   کرش طبیعری  فعنوان علر هرز تلخه بهگیاه زراعی سورگوم و علف
خرروس در  ترره و تراج  خصوصیات فیزیولوییکی گندم، چغندرقند، سلمه

 دراجرا ش ایمرحله گیاهچه

 

 هامواد و روش

فاکتوره در قالرب طررح کرامالً     2صورت فاکتوریل این پژوهش به
 1395تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سرال  

های مختلف عصاره آبری سرورگوم   اجرا شدر در این آزمایش اثر غلظت
(Sorghum bicolor L.) ( و تلخهAcroptilon repens بره )  عنروان

درصرد   20و  10، 5رآسیب در چاار سط  صرفر )آب مقطرر(،   ماده دگ
( و گنرردم .Beta vulgaris Lروی دو گیرراه زراعرری چغندرقنررد )  

(Triticum aestivum L.و دو علف )تره )هرز سلمهChenopodium 

album L. و تراج ) ( خرروسAmaranthus retroflexus L)مرورد   ر
هرای هروایی تلخره و    ، انردام بررسی قرار گرفتندر برای تایره عصراره  

سورگوم از مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشرگاه مراغره جمرع   
های پودر نمونهآوری و در سایه نگاداری شدند تا کامالً خشک شوندر 

 10گررم )  100درصد(،  5گرم ) 50مقدار صفر )شاهد(، خشک شده به 
درصد( بصورت جداگانه در یک لیتر آب مقطر  20گرم ) 200درصد( و 

قرار داده سپس بوسیله کاغرذ  ساعت بر روی شیکر  48ل و به مدت ح
 (ر15) گرراد نگارداری شرد   درجره سرانتی   -5در دمای واتمن صاف و 

و  20های یک بار مصررف بره قطرر    ای در گلدانهای گلخانهآزمایش
متر حاوی خراک مزرعره انجرام شردر ابتردا برذرهای       سانتی 30ارتفاع 

 25دار شده و از هرکردام  تره جوانهسلمهخروس و چغندرقند، گندم، تاج
روز آبیاری برا آب و رشرد    20ها انتقال داده شدر بعد از جوانه به گلدان

لیترر از سرطوح   میلری  20ها به مقدار روز گلدان 14مدت ها، بهگیاهچه
روز بعد از محلرول  10پاشی شدندر عصاره آبی تلخه و سورگوم محلول

هرای  های توسعه یافته برای سنجش آنزیمبرداری از برگپاشی، نمونه
پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، کاتاالز، قند و پرولین صورت گرفتر بعرد  

صرورت تصرادفی   نمونره بره   5از انردام هروایی،    هاریشه جدا کردناز 
طول ریشه، طول اندام هوایی، مجموع طول ریشره و انردام    انتخاب و
شردر سرپس جارت     گیرری زهوزن تر ریشه و اندام هوایی انردا  هوایی،

گرراد بره   یدرجه سانت 72با دمای  یها در آونتعیین وزن خشک، نمونه
 (ر34ساعت قرار داده شد ) 48مدت 
  

 گیری فعالیت آنزیم کاتاالزاندازه

انردازه ( 22میشررا )  و کار روش از استفاده با کاتاالز آنزیم فعالیت
 در را پروتئینری  هعصرار  از میکرولیترر  60 که ترتیب این به شد، گیری
 آب لیترمیلی 3/0 و pH=7 با موالرمیلی 50 تریس بافر میلی لیتر 5/2

 تغییررات  منحنری  و نمروده  اضرافه  یخ حمام در موالرمیلی 5 اکسیژنه
 ر شد قرائت نانومتر 240 موج طول در جذب
 

 پراکسیداز آنزیم فعالیت گیریاندازه

( 22ه روش کار و میشرا )گیری فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز باندازه
میلری  5/2لیتر عصاره پروتینری را در  میکرو 50که انجام شد به طوری

موالر و آب اکسیژنه میلی 100لیتر بافر استخراج که شامل بافر تریس 
مروالر برود در حمرام یرخ افرزوده و      میلی 10موالر و پیروگالل میلی 5

 .ائت شدمتر قرنانو 425منحنی جذب تغییرات در طول موج 
 

 اکسیدازفنلپلی آنزیم فعالیت گیریاندازه

 (22) کرار و میشررا   اکسریداز نیرز بره روش   فنرل فعالیت آنزیم پلی
لیتر از عصاره پروتئینری  میکرو 100ی شد، به این ترتیب که گیراندازه
 02/0لیتر پیروگالرل  میلی 3/0 و موالر 2/0  تریس لیترمیلی 5/1را در 

ماری با دمرای  حمام بن پس ترکیب حاصله را درموالر حل نموده و س
دقیقه قرار داده و سپس میزان جرذب   5گراد به مدت درجه سانتی 25

 نانومتر یادداشت شدر 420در طول موج 
 

 گیری پرولیناندازه
ها با استفاده از روش براتس  اندازه گیری پرولین از جوانترین برگ

گررم بافرت    1/0 که مقداربه این صورت ( انجام گرفتر 8و همکاران )
سائیده شده و درصد  3/3لیتر سولفوسالیسیلیک اسید برگی در دو میلی

 10جه سلسیوس به مدت رد 4دور در دقیقه در دمای  4000با سرعت 
لیتر میلی 2 سپس در لوله جداگانه دیگری، بهر دقیقه سانتریفیوی گردید
لیترر  میلری  دو هیردرین و نیلیترر معررف نر   میلری  2 از عصاره حاصرل، 

ها به مدت یک ساعت اسیداسیتیک گالسیال خالص اضافه شده و لوله
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لیتر تولوئن بره  رفتر پس از اضافه کردن چاار میلیماری قرار گدر بن
ثانیره ورتکرس گردیردر پرس از      20تا  15ها، به مدت هر کدام از لوله

در  تشکیل دو فاز جداگانه، فاز باالیی رنگی، با دقت جدا و مقدار جذب
 قرائت شدرنانومتر  520دستگاه اسپکتروفتومتری با طول موج 

 
 گیری مقدار قند محلولاندازه

طبرق روش آریگرون و همکراران     گیری قنرد محلرول  برای اندازه
هرا تایره شردر بردین صرورت، ابتردا       ، ابتدا عصاره الکلی از برگ(23)
 5 هموین گردیدر سرپس  گرم از بافت برگی در هاون چینی کامال5/0ً
دار بره آن اضرافه و بره لولره آزمرایش درب      درصد 95لیتر اتانول میلی

ثانیه ورتکس شدر مایع رویی جدا و به لولره  30منتقل شده و به مدت 
لیتر اتانول ی دیگری منتقل شده و سپس دو بار و در هر بار پنج میلی

شستشرو گردیرد و    مانده اضافه و کامالًبه بخش جامد باقی  درصد 70
لیترر  میلی15مایع رویی به لوله آزمایش منتقل شده و در ناایت بخش 
دقیقه با سرعت  15ی حاصل، به مدت به دست آمدر عصاره از عصاره
 1/0دور در دقیقه سانتریفیوی شردر بعرد از جداسرازی روشرناور،      3500
های آزمایشی ریختره  ی الکلی انتخاب و داخل لولهلیتر از عصارهمیلی

لیتر آنترون تازه تایه شده به آن اضافه و به مدت لیشدر سپس سه می
-دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شدر پس از خنک شدن نمونه 10

 625هرا در طرول مروج    ها در محیط آزمایشگاه، میرزان جرذب نمونره   
بعد از  در ناایت رقرائت شد نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

و  SASهرا برا نررم افرزار     داده تجزیره ها، ادهاطمینان از نرمال بودن د
درصرد و   5احتمرال  در سرط    LSDها با آزمون مقایسه میانگین داده

 صورت گرفتر Excelرسم نمودارها هم با استفاده از 
 

 

 نتایج و بحث 
 وزن تر و خشک اندام هوایی و وزن تر و خشک ریشه 

( 1 نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات رشردی گنردم )جردول   
دار نشان داد که وزن تر و خشک اندام هروایی آن تحرت ترأثیر معنری    

غلظت و ترکیب تیماری عصاره با غلظت قرار گرفرتر همچنرین وزن   
غلظرت و   دار نروع عصراره،  تر و خشک ریشه گندم تحت ترأثیر معنری  

)جردول   هرا ترکیب تیماری عصاره با غلظت واقع شدر مقایسه میانگین
با افزایش غلظت عصراره سرورگوم و تلخره،    ( حاکی از آن است که 2

وزن تر و خشک اندام هوایی و وزن تر و خشک ریشه گنردم کراهش   
کمترین وزن تر و خشک اندام هروایی گنردم    کنندرپیدا میداری معنی

درصرد تلخره    20درصد سورگوم و بعد از آن در غلظرت   20در غلظت 
غلظت  ندم دروزن تر و خشک اندام هوایی گکه یطورمشاهده شد، به

درصرد   47/62و  5/62ترتیرب  نسبت به شراهد بره   درصد سورگوم 20
ب(  -1الف و  -1 هایکاهش داشتندر بررسی رابطه رگرسیونی )شکل

افرزایش   همزمان برا  گندم گیاهچه صفتدهد میزان این دو نشان می
غلظت عصاره آبی سورگوم و تلخه به صورت خطی کاهش یافته و در 

حداقل ممکن رسیدندر همچنین کمترین وزن تر و  باالترین غلظت به
 20درصد تلخه و بعد از آن به غلظت  20خشک ریشه گندم به غلظت 

(ر بررسی روابط رگرسیونی خطی 2درصد سورگوم تعلق داشت )جدول 
د(  -1ج و  -1های بین غلظت عصاره و وزن تر و خشک ریشه )شکل

صاره تلخره و همزمران برا    کنند که با کاربرد عاین موضوع را تأیید می
آن، وزن تر و خشک ریشه گندم کاهش شدیدتری پیردا   تر شدنغلیظ
   رکردند

 
 گندم تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه های رشدیتجزیه واریانس شاخص -1جدول 

Table 1- Analasis of variance of wheat growth indices as influenced by sorghum and knapweed aqueous extract  
 میانگین مربعات

Mean of squares درجه آزادی 
df 

 منابع تغییرات
Source of variable 

 وزن خشک ریشه 
Root dry weigh 

 وزن تر ریشه
Root fresh weight 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

 
*0.044 *2.84 ns0.00011 ns 0.0009 1 Extract عصاره 

**0.33 **21.45 **0.28 **23.47 3 Concentration تغلظ  

**0.137 **8.81 **0.013 **1.05 3 
 عصاره*غلظت

Concentration* Extract 
0.002 0.15 0.0019 0.16 16 Erorr خطا 

5.99 5.99 6.48 6.48  
 )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
ns ،* یک درصد پنج و دار در سط  احتمالدار و معنیر معنیترتیب غی به **و 

significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively-: Non**and  *, ns 
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  نوع عصاره با غلظتترکیب تیماری  )گرم( تحت تأثیر های رشدی گندممیانگین شاخص -2جدول 

Table 2- Mean of wheat growth indices (g) as influenced by treatment combination of extract and concentration   

 وزن خشک ریشه
Root dry weigh 

 وزن تر ریشه
Root fresh weight 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

 

 غلظت
Concentration  

 عصاره
Extract 

a21.2 a10.6 a0.906 a8.16 0  
bc0.83 bc6.65 ab0.84 ab7.64 5% سورگوم 
cd0.79 cd6.35 c0.64 c5.84 10% Sorghum 
e0.62 e5 e0.34 e3.06 20%  
a1.36 a10.95 a0.89 a8.01 0  
b0.88 b7.065 b0.78 b7.09 5% تلخه 
d0.74 d5.94 c0.58 c5.28 10% Russian Knapweed 
f0.45 f3.6 d0.47 d4.27 20%  

 درصد است 5در سط  احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدر هر ستون میانگین
Means with the same letters are not significantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column 

 
 الف

 

 ب

 
 ج

 

 د

 

روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره با وزن تر اندام هوایی )الف(، وزن خشک اندام هوایی )ب(، وزن تر ریشه )ج( و وزن خشک  -1شکل 

 (■(، تلخه )●ریشه )د( گندم. سورگوم )
Figure 1- Linear regrission relationships between concentration with shoot fresh weight, shoot dry weight, root fresh weight, 

root dry weight of wheat. Sorghum (●), Russian Knapweed (■) 
 

وزن تر و خشک ریشه و وزن تر و خشک اندام هوایی چغندرقنرد  
(ر مقایسه 3لظت عصاره قرار گرفتند )جدول دار غفقط تحت تأثیر معنی

ن داد کره  ( نشرا 4میانگین صفات رشدی گیاهچه چغندرقنرد )جردول   
درصرد   10و  20هرای  کمترین مقادیر صفات مورد مطالعره در غلظرت  

 -2هرای  لمشاهده شدر با توجه بره شرک   سورگوم و تلخه عصاره آبی
اثر عصاره آبی تلخه بیشتر از عصاره آبری   ،د -2ج و  -2ب،  -2الف، 

با افزایش غلظت عصراره آبری تلخره،     کهطوری، بهسورگوم بوده است

  شدی چغندرقند کاهش شدیدتری یافتندرمقادیر صفات ر
نشان داد که صفات  (5)جدول  خروستجزیه واریانس صفات تاج
کمترین دار غلظت عصاره واقع شدندر رشدی آن فقط تحت تأثیر معنی

درصرد   20خروس در غلظت وزن تر و خشک اندام هوایی گیاهچه تاج
 دردرصرد مشراهده شر    10دار برا غلظرت   عصاره بردون تفراوت معنری   

 20خرروس بره غلظرت    همچنین کمترین وزن تر و خشک ریشه تراج 
درصد عصاره آبی سورگوم و تلخه تعلق داشت و بعد از آن به غلظرت  
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(ر بررسری روابرط رگرسریونی    6درصد عصاره مربوط برود )جردول    10
نشران داد کره اثرر     د( -3ج و  -3ب،  -3الرف،   -3های خطی )شکل

خروس بیشرتر  صفات رشدی تاج بازدارندگی عصاره آبی سورگوم روی
 از عصاره تلخه بوده استر

 
 چغندرقند تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه های رشدیتجزیه واریانس شاخص -3جدول 

Table 3- Analasis of variance of sugar beet growth indices as influenced by sorghum and knapweed extract  
 میانگین مربعات

Means of squares درجه آزادی 
df 

 منابع تغییرات
Source of variable وزن خشک ریشه 

Root dry weigh 
 وزن تر ریشه

Root fresh weight 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

0.00004ns 0.0024ns 0.00002ns 0.809ns 1 Extract عصاره 

0.0137** 0.67** 0.0782** 6.41** 3 Concentration تغلظ  

0.00049ns 0.026ns 0.00008ns 0.0082ns 3 
 عصاره*غلظت

Concentration* Extract 
0.00049 0.023 0.0028 0.22 16 Erorr خطا 

12.12 11.97 7.37 7.26  
 )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
ns ،* یک درصد پنج و در سط  احتمال داردار و معنیترتیب غیر معنی به **و 

significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively-: Non**and  *, ns 
 

 چغندرقند  )گرم( تحت تأثیر غلظت عصاره های رشدی میانگین شاخص -4جدول 
Table 4- Mean of sugar beet growth indices (g) as influenced by concentration of extract  

 وزن خشک ریشه
Root dry weigh 

 وزن تر ریشه
Root fresh weight 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

 

 غلظت
Concentration 

a0.244 a1.72 a0.85 a7.68 0 
b0.195 b1.38 b0.78 a7.11 5% 
c0.159 c1.12 c0.65 b875. 10% 
c0.133 c0.94 c0.607 b5.48 20% 

 درصد است 5در سط  احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدر هر ستون میانگین
Means with the same letters are not significantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column 

 
 تاج خروس تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه های رشدیتجزیه واریانس شاخص -5جدول 

Table 5- Analasis of variance of redroot pigweed growth indices as influenced by sorghum and knapweed extract  
 میانگین مربعات

Means of squares درجه آزادی 
df 

 یراتمنابع تغی
Source of variable 

 وزن خشک ریشه 
Root dry weigh 

 وزن تر ریشه
Root fresh weight 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

 

0.000037ns 0.0013ns 0.011ns 0.89ns 1 Extract عصاره 

0.0049** 0.17** 0.032* 2.62* 3 Concentration تغلظ  

0.00009ns 0.0033ns 0.0006ns 0.049ns 3 
 عصاره*غلظت

Concentration* Extract 
0.000064 0.0023 0.0043 0.351 16 Erorr خطا 

4.39 4.39 13.8 13.8  
 )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
ns ،* یک درصد پنج و دار در سط  احتمالدار و معنیترتیب غیر معنی به **و 

significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively-: Non** and *, ns 
 

تحرت ترأثیر اثررات    فقرط  تره وزن تر و خشک اندام هوایی سلمه
ر ولی وزن ترر و خشرک ریشره    ندعصاره و غلظت قرار گرفتنوع اصلی 

ترکیرب تیمراری نروع     تحرت ترأثیر  غلظرت  و  اثر عصاره عالوه برآن 
 -4هرای  با توجه به شکلر (7ند )جدول واقع شدهم ه با غلظت عصار
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روی  تلخره ، اثر بازدارندگی عصاره آبری  د -4ج و  -4و  ب -4الف و 
و برا   بوده است سورگوموزن تر و خشک اندام هوایی بیشتر از عصاره 

افزایش غلظت عصاره اثر بازدارندگی هر دو عصاره بره ویرژه عصراره    
(، کمتررین  8)جردول   هابق مقایسه میانگینطر تلخه بیشتر شده است

درصد عصاره آبی  20به غلظت  ترهوزن تر و خشک اندام هوایی سلمه
درصد عصاره،  20که در غلظت طوریسورگوم و تلخه تعلق داشتر به

 95/26و  16/27ترتیرب  ترره بره  وزن تر و خشک اندام هروایی سرلمه  

کمتررین وزن ترر و    کره درصد کاهش یافتندر همچنین با توجه به این
 20درصرد عصراره آبری تلخره و      20تره در غلظت هخشک ریشه سلم

 5و  10هرای  تدار برا غلظر  یدرصد عصاره سورگوم بدون تفاوت معنر 
توان بیان کرد کره اثرر   ی، م(9)جدول  درصد عصاره تلخه مشاهده شد

روابرط   بازدارندگی عصاره تلخه بیشتر از عصاره سورگوم بروده اسرتر  
خطرری بررین غلظررت عصرراره و وزن تررر و خشررک ریشرره  رگرسرریونی
 کندریاین مطلب را تأیید م (ه -4و  و -4های )شکل

 
 الف

 

 ب

 
 ج

 

 د

 
روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره و وزن تر اندام هوایی )الف(، وزن خشک اندام هوایی )ب(، وزن تر ریشه )ج( و وزن خشک  -2شکل 

 (■(، تلخه )●)ریشه )د( چغندرقند. سورگوم 
Figure 2- Linear regrission relationships between concentration with shoot fresh weight, shoot dry weight, root fresh weight, 

root dry weight of sugar beet. Sorghum (●), Russian Knapweed (■) 

 
 تأثیر غلظت عصاره تاج خروس  )گرم( تحت های رشدی میانگین شاخص -6جدول 

Table 6- Mean of redroot pigweed growth indices (g) as influenced by concentration of extract  

 وزن خشک ریشه
Root dry weigh 

 وزن تر ریشه
Root fresh weight 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

 

 غلظت
Concentration 

0.218a 1.31a 0.563a 5.07a 0 
0.191b 1.15b 0.504ab 4.53ab 5% 
0.167c 1.007c 0.448bc 4.04bc 10% 
0.152d 0.917d 0.392c 3.53c 20% 

 تدرصد اس 5در سط  احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدر هر ستون میانگین
Means with the same letters are not significantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column 

 



 1397 بهار، 1شماره، 32، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     108

 
 الف

 

 ب

 

 ج

 

 د

 

ونی خطی بین غلظت عصاره و وزن تر اندام هوایی )الف(، وزن خشک اندام هوایی )ب(، وزن تر ریشه )ج( و وزن خشک روابط رگرسی -3شکل 

 (■(، تلخه )●ریشه )د( تاج خروس. سورگوم )
Figure 3- Linear regrission relationships between concentration with shoot fresh weight, shoot dry weight, root fresh weight, 

root dry weight of redroot pigweed. Sorghum (●), Russian Knapweed (■) 
 

نتایج یک پژوهش نشان داد که شاخص سط  برگ و وزن انردام  
دلیل جلروگیری از  هوایی در نتیجه وجود مواد آللوکمیکال در عصاره به

ات کاهش صف ر(3) داری پیدا کردیتقسیم و توسعه سلولی کاهش معن
 توان بره را می های زیستی و غیر زیستیرشدی در گیاهان بر اثر تنش

کاهش میزان پروتئین کرل و تجزیره آن بره آمینواسریدها نسربت داد      
(ر همچنین پژوهشگران علت کاهش رشد گیاهان تحت تاثیر مواد 29)

آللوپاتیک را ناشی از کاهش فتوسرنتز، تخریرب غشرای کلروپالسرت     
توز بیان نمودند که در ناایت منجر به توقف سلول و کاهش تقسیم می
چره و در ناایرت   چره، سراقه  های مریستمی ریشهشدید میتوز در سلول

( هم 6آمو و همکاران ) (ر36و  12گردد )کاهش وزن ریشه و ساقه می
بیان کردند بر اثر مصرف آللوکمیکال، توانایی گیاهان برای رشد نرمال 

طرور  و نکرروزه شردن آن بره    چره در نتیجه کاهش طویل شدن ریشه
و بیران کردنرد کره طرول ریشره شراخص        یابدیداری کاهش ممعنی

( 29پودلکرو و همکراران )   باشردر میها حساسی نسبت به فیتوتوکسین
هرای  درصد عصراره، گیاهچره   5 های بیش ازنتیجه گرفتند در غلظت

گرایری منفری،   لوپن حالت غیرنرمال )کاهش طول ریشه و ساقه، زمین

همچنرین  کننردر  ( پیدا میایههای لپگهای اولیه و بررشد ریشهعدم 
به دلیل نبود مواد مترشحه از کالهک ریشه و در نتیجره کمری لعراب    

سرلولی نفروذ    هرای دیرواره  بره راحتری  نوک ریشه، مواد آللوکمیکال به
 به ،میشوند نیو بجذ مانع ینکها بر وهعال لللوکمیکاآر مواد کنندمی
 لختالا بر ینا کهداده،  یشافزرا ا یشهاز ر نیو اوشتر داریمعنی رطو
(ر عالوه بر 28) دارد اللتد یشهر یهالسلولی سلو یغشا دعملکردر 

 صلیا ءجز با مستقیم کنشوا طریقاز  ننداتومی هالللوکمیکاآ ایررررن،
 محافظ متابولیسم وریضر یهادکررکااز  برخیدر  لختالا یا غشا
 طرفیاز سانندر برررررررر رتخسا سلولی یغشا به ء،غشا دکررکا هکنند
 رطو همینو  ییاهو امندا نموو  شداز ر مانع للوپاتیآ ادمو ستا ممکن
 تنفسو  فتوسنتز یندآفر ناایتاً که هشد نههاروز دعملکردر  لختالا

( بیرانگر  17(ر پرژوهش دسرترس و همکراران )   29خواهد شرد )  مختل
ی هرا متفاوت وزن تر و خشک گیاهان زراعی بره غلظرت   العملعکس
بیران برودر در برین گیاهران     عصاره پیچک صرحرایی و تلخره   مختلف

درصرد بازدارنردگی بره     87/30درصد و ذرت برا   21/87زراعی، جو با 
ترین بره عصراره آبری پیچرک صرحرایی      ترین و حساسترتیب مقاوم
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( گرزارش دادنرد پاسرخ صرفات     33بودندر همچنین سالم و همکاران )
باشد و شدت و تاثیر یک متفاوت میگیاهان مختلف به ترکیبات اللوپات

باشدر برای آن بر برخی از صفات بیشتر و در برخی از صفات کمتر می
( بیشترین طول ریشه گندم به 29مثال در آزمایش پدالکو و همکاران )

 Cannabisتیمار شاهد تعلق داشت و با افزایش غلظت عصاره کنف )

sativa L. داری م کاهش معنری درصد طول ریشه گند 5( به بیشتر از
درصردی   10که طول ریشه چاودار و لروپن ترا غلظرت    در حالییافتر 

عصرراره کنررف تحررت تررأثیر واقررع نشرردندر از اثرررات ماررم ترکیبررات  
زنری، تیرگری و   توان به ماار یا توقف سرعت جوانره ها میاللوکمیکال

تورم بذر، کاهش طول ریشه و ساقه، ترورم یرا نکرروزه شردن ریشره،      
های مؤیین، کاهش ریشه، تغییر رنگ و عدم تولید ریشهپیچش محور 

(ر 9وزن خشک و در نتیجه کاهش ظرفیرت تولیرد مثرل اشراره کررد )     
( نتیجرره گرفتنررد کرره وزن خشررک گیاهچرره   3الگنرردابی و الررداریر )

Medicago polymorpha   عصرراره آبرری تحررت تررأثیرAchilla 

santolina L. ،Artemisia monosperma Del. ،Pituranthus 

tortuosus L.  وThymus capitatus L دلیرل  به  هادر همه غلظت
های ر گزارشداری یافتیکاهش معن عصاره در وجود مواد آللوکمیکال

های متصل به غشا مانند پمپ مواد آللوکمیکال بر آنزیم فراوانی از اثر 

asATP-+H   که در غشای پالسمایی واقع شده است، وجود داردر ایرن
ل تولید شیب الکتروشیمیایی پروتون بوده، بنابراین نیرروی  پمپ مسئو

هرا را از خرالل   تهرا و متابولیر  الزم برای جذب و برون شرارش یرون  
 asaATP-+Hکندر ممانعت از عمرل پمرپ   غشای پالسمایی فراهم می

هرا شرده کره    موجب کاهش در جذب آب و مواد معدنی توسط ریشره 
هان مانند فتوسنتز، ترنفس یرا   یندهای ضروری گیاآنتیجه آن اثر بر فر

خواهرد   ریشه و اندام هوایی سنتز پروتئین و در ناایت ممانعت از رشد
 (ر19) بود

 

 اکسیدازفنلپراکسیداز و پلی کاتاالز،های فعالیت آنزیم

( فعالیررت 16و  14، 12، 10طبررق تجزیرره واریررانس )جررداول    
ن مرورد مطالعره   گیاهرا  اکسیدازفنلکاتاالز، پراکسیداز و پلی هایآنزیم

شود با افرزایش  فقط تحت تأثیر غلظت عصاره واقع شدندر مشاهده می
و  اکسریداز فنرل هرای کاتراالز، پلری   مغلظت عصراره برر فعالیرت آنرزی    

کره بیشرترین   طروری پراکسیداز در همه گیاهان افزوده شده استر بره 
درصد عصاره مشاهده شد  20در غلظت  فعالیت آنزیم پراکسیداز گندم

 درصد عصاره 5 ترین فعالیت به تیمار شاهد و بعد از آن به غلظتو کم
 ر(11مربوط بود )جدول 

 

 سلمه تره تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه های رشدیتجزیه واریانس شاخص -7جدول 
Table 7- Analasis of variance of common lambsquarters growth indices as influenced by sorghum and knapweed aqueous 

extract  
 میانگین مربعات

Means of squares درجه آزادی 
df 

 منابع تغییرات
Source of variable 

 وزن خشک ریشه 
Root dry weigh 

 وزن تر ریشه
Root fresh weight 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

 

0.0011* 0.075* 0.0037* 0.307* 1 Extract عصاره 

0.0033** 0.213** 0.017** 1.39** 3 Concentration تغلظ  

0.00034* 0.0221* 0.00039ns 0.031ns 3 
 عصاره*غلظت

Concentration* Extract 
0.00009 0.0061 0.00014 0.011 16 Erorr خطا 

5.69 5.69 3.08 3.08  
 )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
ns ،* یک درصد پنج و دار در سط  احتمالدار و معنیترتیب غیر معنی به **و 

significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively-: Non**and  *, ns 
 

 )گرم( تحت تأثیر غلظت عصاره   ترهسلمههای رشدی میانگین شاخص -8جدول 
Table 8- Mean of common lambsquarters growth indices (g) as influenced by concentration of extract  

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight 

 غلظت
Concentration 

0.46a 4.16a 0 
0.403b 3.63b 5% 
0.371c 3.34c 10% 
0.336d 3.03d 20% 

 درصد است 5در سط  احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیگیندر هر ستون میان
Means with the same letters are not significantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column 
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  نوع عصاره و غلظتترکیب تیماری  رم( تحت تأثیر)گ ترهسلمه میانگین وزن تر و خشک ریشه -9جدول 
Table 9- Mean of root fresh and dry weight of common lambsquarters as influenced by treatment combination of extract and 

concentration   
 وزن خشک ریشه
Root dry weigh 

 وزن تر ریشه
Root fresh weight 

 غلظت
Concentration  

 عصاره
Extract 

0.205a 1.64a 0  

0.193a 1.55a 5% سورگوم 
0.171b 1.37b 10% Sorghum 

0.145c 1.16c 20%  

0.197a 1.58a 0  

0.158bc 1.26bc 5% تلخه 
0.157bc 1.27bc 10% Russian Knapweed 
0.144c 1.15c 20%  

 درصد است 5در سط  احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برف معنیهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالدر هر ستون میانگین
Means with the same letters are not significantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column 

 

 الف

 

 ب

 
 ج

 

 د

 

 و

 

 ه

 

ب( و روابط رگرسیونی خطی بین  -4الف و  -4مقایسه میانگین وزن تر و خشک اندام هوایی با کاربرد عصاره آبی تلخه و سورگوم ) -4شکل 

(، تلخه ●. سورگوم )ترهک اندام هوایی )ب(، وزن تر ریشه )ج( و وزن خشک ریشه )د( سلمهغلظت عصاره و وزن تر اندام هوایی )الف(، وزن خش

(■) 
Figure 4- Mean comparison of shoot fresh weight, shoot dry weight by application of sorghum and knapweed aqueous 

extract. Linear regrission relationships between concentrations with shoot fresh weight, shoot dry weight, root fresh weight, 

root dry weight of lambsquarters. Sorghum (●), Russian Knapweed (■) 



 111      ...هايآنزیم اثرات آللوپاتیک عصاره آبی سورگوم و تلخه بر رشد گیاهچه و فعالیت

 

همچنین بیشرترین فعالیرت آنرزیم پلری فنرل اکسریداز و کاتراالز        
رصرد عصراره مربروط بودنردر     د 10و  20های گیاهچه گندم به غلظت

ها ایرن  رسیونی خطی بین غلظت عصاره با فعالیت این آنزیمروابط رگ
که با افزایش غلظت عصاره بر میرزان فعالیرت    کندیمطلب را تأیید م

دهد که اثرر هرر دو   و نشان می افزوده شده است در گندم هااین آنزیم
در (ر ج -5ب و -5الرف،   -5 هرای لعصاره مشرابه بروده اسرت )شرک    
درصد برا   20یم پراکسیداز فقط در غلظت گیاهچه چعندرقند میزان آنز

بقیه سطوح متفاوت بود و میزان آنزیم پلی فنل اکسیداز روندی مشابه 
گیاهچه گندم داشت ولی آنزیم کاتاالز آن نسربت بره گنردم افرزایش     

 -6الف،  -6و شکل  13)جدول  داری با افزایش غلظت پیدا کردمعنی
کسریدان در تراج خرروس و    ایهای آنتروند افزایش آنزیم رج( -6ب و 

هرای  مکره آنرزی  طروری سلمه تره مشرابه گنردم و چغندرقنرد برودر بره     
پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و کاتاالز گیاهچه تاج خرروس در غلظرت   

 21/118و  34/22، 05/64درصد عصاره نسبت به شاهد به ترتیب  20
ترره هرم میرزان    ( و در گیاهچه سلمه15درصد افزایش داشتند )جدول 

، 97/65ترتیرب  درصد نسبت بره شراهد بره    20ها در غلظت این آنزیم
(ر بررسی روابرط رگرسریونی   17درصد بودند )جدول  7/111و  07/25

ج( نشران   -7ب و  -7الرف،   -7خطی در گیاهچه تاج خروس )شکل 
داد که اثر عصاره تلخره در افرزایش کاتراالز کمری بیشرتر از عصراره       

م پراکسریداز اثرر عصراره تلخره در     سورگوم بوده ولری در مرورد آنرزی   
همچنین اثرگذاری عصاره سرورگوم   بیشتر بوده استر های باالغلظت

تره بیشتر از عصراره تلخره بروده    در افزایش میزان آنزیم کاتاالز سلمه
فنلپراکسیداز و پلیهای الف(ر ولی روند افزایش آنزیم-8است )شکل 
ج(ر بیان شده کره   -8و  ب -8مشابه بقیه گیاهان بود )شکل  اکسیداز
های گیاهی منجر لزدایی مواد دگرآسیب جذب شده توسط سلوسمیت

(ر 40و  25شرود ) اکسریدان مری  هرای آنتری  به افزایش فعالیرت آنرزیم  
 ROSهمچنین برخی از مواد آللوکمیکال بره طرور مسرتقیم در تولیرد     

نویره  پاسخ ثاتواند های آنتی اکسیدانی میدخالت دارند و افزایش آنزیم
( 39یرو و همکراران )   ر(25هرای آزاد باشرد )  در برابر افزایش رادیکرال 

مشاهده کردند عصاره حاصل از بررگ و ریشره خیرار میرزان هردایت      
فعالیررت  لرریای، تعرررب برگرری و فتوسررنتز خررالص را کرراهش وروزنرره
طروری پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز را افزایش دادر بره های مآنزی

و پراکسریداز بره   وتازمهرای سوپراکسرید دیسر   آنزیمکه میزان فعالیت 
درصد با افزایش تردریجی غلظرت عصراره     61-119و  10-91ترتیب 

افزایش یافتندر  همچنین میزان آنیون سوپراکسرید در ریشره خیرار برا     
از  برخی شده گزارشافررزایش غلظررت عصرراره افررزایش پیرردا کررردر   

ز، سوپراکسید دیسرموتاز و  هایی مانند کاتاالها فعالیت آنزیمآللوکمیکال
 ر(25کاهنرد ) هرا مری  پراکسیداز را افزایش و برخی از فعالیت این آنزیم

ممکن است باعث افزایش تجمع اکسیژن فعال  هاکاهش فعالیت آنزیم
(ROS    در گیاه شود که این عمل موجرب پراکسیداسریون لیپیرد و در )

شدن رشرته  های غشایی و از هم پاشیدهانتاا منجر به تخریب سیستم
( بیرانگر  18(ر مشاهدات فرهودی و همکاران )7گردد )می DNAهای 

اکسریدانی ماننرد کاتراالز و پراکسریداز     های آنتری کاهش فعالیت آنزیم
پاشی عصاره آبی گندم بودر البتره غلظرت   یوالف وحشی تحت محلول

دار فعالیرت آنرزیم   درصد عصاره آبی گنردم سربب افرزایش معنری     25
مشراهده   (24) مقایسه با شاهد گردیدر لورنز و همکراران پراکسیداز در 

هرای  نمودند که محلول پاشی عصاره گیاه آکاسیا موجب کاهش آنزیم
اکسیدانی، تخریب غشاهای سلولی گیاهچه و در انتاا کاهش وزن آنتی
 گرددرتر می

 
 ت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخهتح قند گیاه گندم و اکسیدان، پرولینهای آنتیتجزیه واریانس آنزیم -10جدول 

Table 10- Analasis of variance of wheat antioxidant enzymes, proline and carbohydrate as influenced by sorghum and 

knapweed aqueous extract  
 میانگین مربعات

Means of squares 
 

 درجه آزادی
df 

 منابع تغییرات
Source of variable اکسیدازپر  

Peroxidase 

 پلی فنل اکسیداز
Polyphenol oxidas 

 کاتاالز
Catalase 

 پرولین
Proline 

 قند
Soluble sugar 

0.00032ns 0.015ns 0.00027ns 0.000012ns 0.0002ns 1 Extract عصاره 

0.0313** 0.123** 0.108* 0.0089** 0.0044** 3 Concentration تغلظ  

0.00043ns 0.0014ns 0.00018ns 0.000074ns 0.00027ns 3 
 عصاره*غلظت

Concentration* Extract 
0.00031 0.0082 0.013 0.00031 0.00028 16 Erorr خطا 

4.36 6.37 25.14 16.15 9.55  
 )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
ns ،* یک درصد پنج و دار در سط  احتمالدار و معنیترتیب غیر معنی به **و 

significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively-: Non**and  *, ns 
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 سورگوم و تلخه بر صفات فیزیولوژیک گندم  آبی های مختلف عصارهتأثیر غلظت -11جدول 

Table 11- Effect of different concentrations of sorghum and knapweed aqueous extract on wheat physiological characteristics  
 پراکسیداز

Peroxidase 

(μgg-1FW) 

 پلی فنل اکسیداز
Polyphenol oxidas  

(μgg-1FW) 

 کاتاالز
Catalase  

(μgg-1FW) 

 پرولین
Proline 

(μgg-1FW) 

 قند
Soluble sugar 

(μmolg-1FW) 

 غلظت
Concentration 

0.329d 1.26b 0.308c 0.071c 0.143c 0 
0.368c 1.34b 0.392bc 0.86c 0.165b 5% 
0.437b 1.49a 0.504ab 0.122b 0.193a 10% 
0.491a 1.58a 0.616a 0.157a 0.203a 20% 

 درصد است 5در سط  احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدر هر ستون میانگین
Means with the same letters are not significantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column 

 
 تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه قند گیاه چغندرقند و اکسیدان، پرولینهای آنتیتجزیه واریانس برخی آنزیم -12جدول 

Table 12- Analasis of variance of sugar beet antioxidant enzymes activity, proline and carbohydrate as influenced by 

sorghum and knapweed aqueous extract  
 میانگین مربعات

Means of squares درجه آزادی 
df 

 منابع تغییرات
Source of variable پراکسیداز 

Peroxidase 

 پلی فنل اکسیداز
Polyphenol oxidas 

 کاتاالز
Catalase 

 پرولین
Proline 

 قند
Soluble sugar 

0.0037ns 0.001ns 0.0075* 0.000096ns 0.00006ns 1 Extract عصاره 

0.0452* 0.142* 0.076** 0.012** 0.0028** 3 Concentration تغلظ  

0.0017ns 0.0014ns 0.0017ns 0.000044ns 0.000057ns 3 
 عصاره*غلظت

Concentration* Extract 
0.0048 0.011 0.00084 0.00028 0.000026 16 Erorr خطا 

18.74 7.65 5.79 13.88 5.97  
 )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
ns ،* یک درصد پنج و دار در سط  احتمالدار و معنیترتیب غیر معنی به **و 

significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively-: Non**and  *, ns 
 

  چغندرقندسورگوم و تلخه بر صفات فیزیولوژیک  آبی های مختلف عصارهتأثیر غلظت -13جدول 

Table 13- Effect of different concentrations of sorghum and knapweed aqueous extract on sugar beet physiological 

characteristics  
 پراکسیداز

Peroxidase 

(μgg-1FW) 

 پلی فنل اکسیداز
Polyphenol oxidas (μgg-1FW) 

 کاتاالز
Catalase (μgg-1FW) 

 پرولین
Proline 

(μgg-1FW) 

 قند
Soluble sugar 

(μmolg-1FW) 

 غلظت
Concentration 

0.289b 1.266b 0.376d 0.072d 0.056d 0 
0.34b 1.34b 0.441c 0.101c 0.084c 5% 

0.374b 1.51a 0.559b 0.139b 0.094b 10% 
0.488a 1.6a 0.626a 0.175a 0.108a 20% 

 درصد است 5در سط  احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدر هر ستون میانگین
Means with the same letters are not significantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column 

 

  پرولین

نشان داد کره میرزان    (16و  14، 12، 10)جداول  تجزیه واریانس
پرولین برگ گیاهان مورد مطالعه فقط تحت تأثیر غلظت عصاره قررار  

و روابررط ( 17و  15، 13، 11 هررا )جررداولگرفررتر مقایسرره میررانگین 
برا   نرد نشران داد رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره و میزان پررولین  

 در همره گیاهران   میرزان پررولین   ،رصدد 20تا  عصاره افزایش غلظت
که کمترین و بیشترین میزان طوریکندر بهداری پیدا میمعنی افزایش

درصرد   20ترتیب در تیمار شراهد و غلظرت   پرولین در همه گیاهان به
د و  -5 هایبا توجه به شکلعصاره آبی سورگوم و تلخه مشاهده شدر 

و چغندرقنرد میرزان    در گیاهران زراعری گنردم    شودمشاهده می د -6
اثرگذاری عصاره تلخه در افرزایش پررولین بره طرور جزیری بیشرتر از       

و ترا   د( -8)شرکل   ترره عصاره سورگوم است ولی در علف هرز سلمه
عصراره   اثرر  ،های پایینتدر غلظ د( -7)شکل  خروسحدودی در تاج

تلخه در افزایش میزان پرولین بیشتر از عصاره سورگوم بروده ولری برا    
 تجزیه پروتئینایش غلظت، تأثیر عصاره سورگوم بیشتر شده استر افز

بر اثر مواد دگرآسریب را   و تبدیل آن به آمینواسیدهایی از قبیل پرولین
 (ر20دلیل افزایش پرولین تحت شرایط تنش آللوپاتی ذکر شده است )

( تجمع پرولین در گیاه تربچه 25کیا و همکاران )همچنین مادوی
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برا کراربرد عصراره     ROSرت سلولی ایجاد شده توسط را نشانگر خسا
زیرا مواد آللوکمیکال حاصل از نعنراع فلفلری    دانندرآبی نعناع فلفلی می

 هرای و افزایش فعالیت آنرزیم  ROSتنش اکسیداتیو را از طریق تولید 
 انکسیدانتیآ یررک انعنوبه لینوپرآوردر اکسرریدانت بوجررود مرریآنترری

 ایبر ینشانگرو  شتهدا هگیا فاظتحدر  مامی نقش نزیمیآغیر
 یطاشر یندر ا لینوپرر دشومی گرفته نظردر  نگیاهادر  تنش یطاشر
 انمیز تئولیزپرررویش افزا ثردر ا ینکها یاو  دشومی سنتز تگلوتامااز  یا
 ر(10ابد )یمییش افزا لینوپر

 

 تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه اج خروسقند گیاه ت و اکسیدان، پرولینهای آنتیتجزیه واریانس آنزیم -14جدول 
Table 14- Analasis of variance of redroot pigweed antioxidant enzymes, proline and carbohydrate as influenced by sorghum 

and knapweed aqueous extract  
 میانگین مربعات

Mean of squares درجه آزادی 
df 

 منابع تغییرات
Source of variable پراکسیداز 

Peroxidase 

 پلی فنل اکسیداز
Polyphenol oxidas 

 کاتاالز
Catalase 

 پرولین
Proline 

 قند
Soluble sugar 

0.0024ns 0.0015ns 0.00006ns 0.0001ns 0.0006** 1 Extract عصاره 

0.045** 0.096** 0.137** 0.015** 0.0014** 3 Concentration تغلظ  

0.00084ns 0.0008ns 0.0047ns 0.00017ns 0.00007* 3 
 عصاره*غلظت

Concentration* Extract 
0.00083 0.0024 0.007 0.00014 0.000009 16 Erorr خطا 

7.38 3.38 17.44 10.56 6.92  
 )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
ns ،* یک درصد پنج و دار در سط  احتمالدار و معنیترتیب غیر معنی به **و 

significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively-: Non**and  *, ns 
 

  تاج خروسسورگوم و تلخه بر صفات فیزیولوژیک  های مختلف عصارهتأثیر غلظت -15جدول 

Table 15- Effect of different concentrations of sorghum and knapweed extract on redroot pigweed characteristics  
 پراکسیداز

Peroxidase 

(μgg-1FW) 

 پلی فنل اکسیداز
Polyphenol oxidas 

(μgg-1FW) 

 کاتاالز
Catalase  

(μgg-1FW) 

 پرولین
Proline 

(μgg-1FW) 

 غلظت
Concentration 

0.306c 1.32d 0.302c 0.0655d 0 
0.341c 1.4c 0.434b 0.087c 5% 
0.146b 1.508b 0.534b 0.126b 10% 
0.502a 1.615a 0.659a 0.18a 20% 

 درصد است 5در سط  احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها براختالف معنی مهایی با حروف مشابه بیانگر عددر هر ستون میانگین
Means with the same letters are not significantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column 

 

 تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخهتره قند گیاه سلمه و اکسیدان، پرولینهای آنتیتجزیه واریانس آنزیم -16جدول 
Table 16- Analasis of variance of lambsquarters antioxidant enzymes, proline and carbohydrate as influenced by sorghum 

and knapweed aqueous extract  
 میانگین مربعات

Means of squares درجه آزادی 
df 

 منابع تغییرات
Source of variable پراکسیداز 

Peroxidase 

 پلی فنل اکسیداز
Polyphenol oxidas 

 کاتاالز
Catalase 

 پرولین
Proline 

 قند
Soluble sugar 

0.00029ns 0.022ns 0.0041ns 0.00004ns 0.00057* 1 Extract عصاره 

0.0466** 0.116** 0.145** 0.0127** 0.0027** 3 Concentration تغلظ  

0.00012ns 0.0011ns 0.0012ns 0.00002ns 0.0005ns 3 
 عصاره*غلظت

Concentration* Extract 
0.0032 0.0064 0.0046 0.00014 0.000046 16 Erorr خطا 

14.99 5.63 14.6 9.31 7.95  
 )درصد(ضریب تغییرات 

CV (%) 
ns ،* یک درصد پنج و دار در سط  احتمالدار و معنیترتیب غیر معنی به **و 

significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively-: Non**and  *, ns 
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 تره سلمهسورگوم و تلخه بر صفات  آبی عصاره های مختلفتأثیر غلظت -17جدول 

Table 17- Effect of different concentrations of sorghum and knapweed aqueous extract on lambsquarters properties  
 پراکسیداز

Peroxidase 

(μgg-1FW) 

 پلی فنل اکسیداز
Polyphenol oxidas  

(μgg-1FW) 

 کاتاالز
Catalase (μgg-1FW) 

 پرولین
Proline 

(μgg-1FW) 

 قند
Soluble sugar 

(μmolg-1FW) 

 غلظت
Concentration 

0.291b 1.28c 0.316c 0.079d 0.06d 0 
0.329b 1.34c 0.379c 0.106c 0.077c 5% 
0.427a 1.45b 0.503b 0.142b 0.095b 10% 
0.483a 1.601a 0.669a 0.186a 0.109a 20% 

 درصد است 5در سط  احتمال  LSDآزمون اساس  رها بردار بین تیماهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدر هر ستون میانگین
Means with the same letters are not significantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column 

 
 الف
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روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره با میزان پراکسیداز )الف(، کاتاالز )ب(، پلی فنل اکسیداز )ج(، پرولین )د(، قند محلول )و( در  -5شکل 

 (■(، عصاره تلخه )●گندم. عصاره سورگوم )
Figure 5- Linear regrission relationships between concentration with soluble sugar, proline, catalase, polyphenoloxidase and 

peroxidase of wheat. Sorghum (●), Russian Knapweed (■) 

 

ها در برابرر  پرولین عالوه بر نقش اسمولیت، در محافظت از آنزیم
فولیپیدهای غشایی، ها، تثبیت فستخریب شدن، حفظ حاللیت پروتئین

هرای آزاد و  تنظیم کننده اسیدیته سیتوپالسمی، از بین برنده رادیکرال 
 سسترا که نجاییآاز (ر 32تنظیم پتانسیل ردوکس نقش مامری دارد ) 

 تیواکسیدا تنش نوعی گرواکنشررررر یهانکسیژا اعنوا تولید با للوپاتیآ
 طیاشر تحت غشا چگیریکپا حفظ رمنظو به ،میکند دیجاا یثانو
 نزیمهاآ با لینوپر د،شو یجلوگیر هاتئینوپر نشد رهناتواز د باید ،تنش

 یفعالیتهاو  تئینهاوپر رساختا ترتیب ینا بهو  دهکربررررررررهمکنش
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پرولین به عنوان یک اسرمولیت   (ر32)میکند  حفظرا  هاآن به طمربو
هرای برزرگ   تواند بدون اینکره مولکرول  کند، زیرا میسازگار عمل می
های زیاد در سلول تجمع یابدر همچنین اب کند، در غلظتسلول را خر

توانرد بره عنروان    کنرد، زیررا مری   پرولین نقش حفاظتی را هم ایفا می
پذیرنده الکترون عمرل کنرد و در زمران بازدارنردگی نروری ناشری از       

  (ر5های فعال از آسیب سیستم نوری جلوگیری کند )اکسیژن
 

 الف

 

 ب

 
 ج

 

 د

 

 و

 
ر روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره با میزان پراکسیداز )الف(، کاتاالز )ب(، پلی فنل اکسیداز )ج(، پرولین )د(، قند محلول )و( د -6شکل 

 (■(، عصاره تلخه )●گیاه چغندرقند. عصاره سورگوم )
Figure 6- Linear regrission relationships between concentration with soluble sugar, proline, catalase, polyphenoloxidase and 

peroxidase of sugar beet. Sorghum (●), Russian Knapweed (■) 

 

  قند محلول

دهای محلول در گیاهان زراعی گندم و چغندرقنرد فقرط   میزان قن
ولری   (12و  10ند )جداول غلظت عصاره قرار گرفتدار تحت تأثیر معنی

تاج خروس تحت ترأثیر نروع عصراره،     هرز میزان قند محلول در علف
( و در 14غلظت و ترکیب تیماری عصاره با غلظت واقع شرد )جردول   

(ر 16و غلظت قرار گرفت )جدول سلمه تره هم تحت تأثیر نوع عصاره 
، با افرزایش غلظرت عصراره آبری تلخره و      13و  11با توجه به جداول 

سورگوم، میزان قندهای محلول در گیاهان زراعی گنردم و چغندرقنرد   
میرزان قنرد   بیشرترین  کره  طروری بره اندر کردهداری پیدا افزایش معنی

لق داشتر درصد عصاره تع 20محلول در هر دو گیاه زراعی به غلظت 

، شرود برا افرزایش غلظرت عصراره     مشاهده می و -5با توجه به شکل 
اثرگذاری عصاره تلخه در افرزایش قنردهای محلرول گنردم بیشرتر از      

و( تأثیر عصاره  -6عصاره سورگوم بوده است ولی در چغندرقند )شکل 
 سورگوم در افزایش قندهای محلول آن بیشتر بودر 

 20 خرروس بره غلظرت   لول تراج همچنین بیشترین میزان قند مح
درصد عصراره سرورگوم    20درصد عصاره تلخه و بعد از آن به غلظت 

درصد عصاره تلخه در رتبه سوم قرار  10و  5 هایتعلق داشتر غلظت
شود در همره سرطوح بره اسرتثنای     ه(ر مشاهده می -7گرفتند )شکل 

ز خروس با کاربرد عصراره تلخره بیشرتر ا   اجشاهد، میزان قند محلول ت
عصاره سورگوم بوده استر روابط رگرسیونی بین غلظت و میزان قنرد  
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اسرت کره اثرگرذاری    تأیید کننرده ایرن مطلرب    و(  -7 محلول )شکل
ر در خروس بیشرتر بروده اسرت   عصاره تلخه در افزایش قند محلول تاج

تره هم با افزایش غلظت عصاره بر میزان قند محلرول  علف هرز سلمه
و(  -8(ر روابرط رگرسریونی )شرکل    17ل سرت )جردو  آن افزوده شده ا
تلخره   ترره برا کراربرد عصراره    هقند محلول سلم افزایشدهد نشان می

بیشتر از کاربرد عصاره سورگوم است و با افرزایش غلظرت، اثرگرذاری    
افزایش میزان قندهای محلول در گیراه  عصاره تلخه بیشتر شده استر 

بره کراهش فعالیرت     فلفلری را تربچه بر اثر کاربرد عصراره آبری نعنراع   

های تنفسی و کاهش مصررف قنرد در شررایط ترنش     تعدادی از آنزیم
همچنین افرزایش قنردهای محلرول در ترنش     ر (25) دانندآللوپاتی می

روی انتقررال  ABAآللوپرراتی ممکررن اسررت برره دلیررل اثرررات مثبررت  
(ر در تناقض با نتایج این آزمرایش، الگنردابی و   21باشد ) هاآسیمیالت
هرای کرل قابرل    ( گزارش کردنرد کره میرزان کربوهیردرات    2الدارایر )

های مورد مطالعه با افزایش غلظت عصاره کاهش معنیهدسترس گون
 در نکنداری پیدا می
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روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره با میزان پراکسیداز )الف(، کاتاالز )ب(، پلی فنل اکسیداز )ج(، پرولین )د(، قند محلول )و( در  -7شکل 

 )ه(  غلظت با ری عصارهدر ترکیب تیما تاج خروس میانگین قند محلول (.■(، عصاره تلخه )●علف هرز تاج خروس. عصاره سورگوم )
Figure 7- Linear regrission relationships between concentration with soluble sugar, proline, catalase, polyphenoloxidase and 

peroxidase of redroot pigweed. Sorghum (●), Russian Knapweed (■) 

Mean of redroot pigweed soluble sugar at treatment combination of extract with concentration. 
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)ب(، پلی فنل اکسیداز )ج(، پرولین )د(، قند محلول )و( در علف  روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره میزان پراکسیداز )الف(، کاتاالز -8شکل 

 (■(، عصاره تلخه )●. عصاره سورگوم )ترههرز سلمه
Figure 8- Linear regrission relationships between concentration with soluble sugar, proline, catalase, polyphenoloxidase and 

peroxidase of lambsquarters. Sorghum (●), Russian Knapweed (■) 

 

چنین کاهشی را به اثرات بازدارندگی مواد دگرآسیب بر سرنتز  آناا 
( 11همچنین برنات و همکراران )  های فتوسنتزی نسبت دادندرپیگمان

در  1هرای قابرل دسرترس   مشاهده کردنرد کراهش کرل کربوهیردرات    
Sinapis albaunder    ط  بررگ  تحت تنش آللوپاتی بره کراهش سر

عرالوه برره اثرررات  گررددر برره بررر مرری ایفتوسرنتزی و فراوانرری روزنره  
کرربن  اکسیدبازدارندگی مواد آللوکمیکال بر آسیمیالسیون و انتشار دی

و کرراهش انتقررال مررواد فتوسررنتتاتی ناشرری از اثرررات تخریبرری مررواد  
شرودر  دگرآسیب بر غشای پالسمایی و عناصر آوندی نسربت داده مری  

 های ذرتدر گیاهچه های قابل دسترسربوهیدراتهمچنین کاهش ک
تحت شرایط تنش آللوپاتی به مصرف اغلب مواد حاصل از فتوسنتز در 
تنفس برای تولید انریی و حمایت از فرایندهای فیزیولروییکی نسربت   

 ر  (19) شودداده می

                                                           
1- Total available carbohydrates 

 گیرینتیجه 

طور کلی نتایج نشان داد که اندام هوایی سرورگوم و تلخره بره   به
صفات مورد دار ل دارا بودن ماده بازدارنده رشد موجب کاهش معنیدلی

برا افرزایش غلظرت    های هرز شردندر  بررسی در گیاهان زراعی و علف
کره  افزایش بیشتری پیدا کرد، به طوری هاعصاره اثرات بازدارندگی آن

درصد عصاره تلخره و سرورگوم    20بیشترین اثر بازدارندگی به غلظت 
فنرل هرای پراکسریداز، پلری   ن افزایش فعالیت آنزیممربوط بودر همچنی

اکسیداز و کاتاالز دلیل وجود مواد دگرآسیب در عصاره آبی سرورگوم و  
باشدر بنابراین با توجه به اثرات بازدارندگی در گیاهران مرورد   تلخه می
کرش  عنروان علرف  عصاره آبی سورگوم و تلخره بره  توان از مطالعه می

های هرز استفاده کردر در ضرمن  علف زیستی جات کنترل و مدیریت
هرای  جات باتر مشخص شدن کارآیی این گیاهان در مدیریت علرف 

شود اجزای تشکیل دهنده عصاره گیاهان تعیین شرده  پیشنااد میهرز 
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صورت جداگانه و ترکیبری برر   به هاای نیز اثرات آنو در شرایط مزرعه
زراعری مرورد    های هرز، عملکرد و اجزای عملکررد گیاهران  رشد علف
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