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چکیده
امروزه در سیستم کشاورزی پایدار استفاده از توانایی آللوپاتیک گیاهان بهعنوان روشی سودمند در مدیریت علفهای هررز پیشرنااد شرده اسرتر در
همین راستا ،بهمنظور ارزیابی عکسالعمل گندم ،چغندرقند ،سلمهتره و تاجخروس به اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی سورگوم و تلخه ،آزمایشری
به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال  1395اجرا شدر تیمارها شامل عصراره
آبی اندام هوایی تلخه و سورگوم و غلظت عصاره (شاهد 10 ،5 ،و  20درصد حجمی) بودندر نتایج نشان داد وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشره گنردم،
وزن تر و خشک ریشه سلمهتره تحت تأثیر ترکیب تیماری نوع عصاره با غلظت قرار گرفتندر در حالیکه صفات رشدی چغندرقند و تاج خروس فقط تحت
تأثیر غلظت عصاره واقع شدندر عالوه بر این ،کاهش صفات رشدی تاجخروس با کاربرد عصاره آبی سورگوم بیشتر از عصاره تلخه بودر در حرالیکره اثرر
بازدارندگی عصاره آبی تلخه روی صفات رشدی گندم ،چغندرقند و سلمهتره بیشتر از عصاره سورگوم بودر همچنین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز ،کاتاالز و
پلی فنل اکسیداز ،غلظت پرولین و میزان قند محلول تحت تأثیر غلظت عصاره آبی سورگوم و تلخه قرار گرفتند ،بهطوریکه با افرزایش غلظرت عصراره
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت پراکسیداز ،کاتاالز ،پلیفنلاکسیداز و غلظت پرولین و قند محلول در همه گیاهان افرزایش معنریداری پیردا کردنردر برر
اساس میانگین ،کاربرد  20درصد عصاره آبی تلخه و سورگوم فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز ،پلیفنلاکسیداز و غلظت پرولین گیاهان را به ترتیرب
 24/94 ،62/02 ،100/85و  143/61درصد نسبت به شاهد (عدم مصرف عصاره) افزایش دادر براساس کاهش رشد گیاهچه و افزایش فعالیت آنزیمهرای
آنتیاکسیدانت در این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که عصاره آبی سورگوم و تلخه میتوانند به کنترل رشد علفهای هرز به عنوان علرفکرش زیسرتی
کمک نمایندر
واژههای کلیدی :پرولین ،علفکش زیستی ،غلظت عصاره ،کاتاالز ،کشاورزی پایدار

مقدمه

1

432

کاهش پتانسیل تولید گیاهان زراعری ناشری از رقابرت مسرتقیم و
غیرمستقیم علفهای هرز بسته به شرایط اکولروییکی در حردود -95
 45درصد میباشد ،لﺬا وجود علرفهای هرز یکی از مارمترین عوامل
محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی بوده و بدون شک کاهش تولیرد
نتیجررررررررهی مستقیم رقابت ،آللوپاتی و یا فعالیت توأم آن دو با هم
میباشد ( 29و )34ر روشهای متفاوتی برای کنترل علرفهرای هررز
 1و  -2دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولویی و دانشیار گرروه ماندسری تولیرد و
ینتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مراغه
)Email: a.javanmard@maragheh.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3دانشیار گروه علوم علفهای هرز ،دانشکده کشاورزی و منرابع طبیعری ،دانشرگاه
محقق اردبیلی
 -4دانشیار گروه ماندسی تولید و ینتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه محقق اردبیلی

وجود دارد که رایجترین شیوه ،استفاده از علفکشها استر آنچره کره
موجب رواج علفکشها شده کارآیی ،صررفهجرویی در وقرت ،نیرروی
انسانی و امکان استفاده از سیستمهای شخم حداقل است ،اما اعتمراد
بیش از حد به این روش ،خطرناک بوده استر افزایش مقاومرت علرف
های هرز به علفکشها و مشکالت زیستمحیطی نظیر آلرودگی آب
های زیرزمینی منجر به اتخراذ راهکارهرای مردیریتی جارت کراهش
مصرف علفکشهای شیمیایی و تولید علفکشهای جدید بر اسراس
مواد طبیعی شده است ()28ر آللوکمیکال ها به عنروان متابولیرتهرای
ثانویه ،معموالً اثرهای سوئی بر گیاهان اطراف خود دارندر آللوکمیکال
ها بهروشهای مختلفی مانند شستشو از برگهرا ،5ترشر ریشرهای،6
تجزیه توسط ریزجانداران 7و تبخیر 1از سط تاجپوشش آزاد میشروند
5- Leaching
6- Exudation
7- Decomposition
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()35ر این پدیده غالباً بیشتر از رقابرت بررای نرور ،آب و مرواد غرﺬایی
باعث کاهش رشد و نمرو گیاهران اطرراف مریشرود ()30ر همچنرین
آللوکمیکالها دارای اثرات عمدتاً منفی بر روی گیاهان شامل ترأخیر و
یا ماار جوانهزنی ،کاهش تراکم بوته ،کاهش تروان گیاهچره ،کراهش
پنجهزنی ،کلروزه شدن ،پژمردگی و افزایش ابتال بره بیمراریهرا مری
باشد ،این رویکرد میتواند عاملی بررای حفاظرت از محریط زیسرت و
توسعه کشاورزی باشد ()38ر متابولیتهای ثانویه گیاهی به عنوان مواد
آللوشیمیایی ،تناا بر یک عمل فیزیولوییک مﺆثر نبوده ،بلکرررره بررررر
جنبههای متعددی از جمله میزان رنگدانهها و فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانت اثر دارند و حتی تغییر ینتیکی در گیاهان میتواند تحت
تأثیر این مواد قرار گیرد ()29ر ترکیبات دگرآسیب سبب تغییر در مسیر
بیان ینها ،بازدارندگی جوانهزنی ،تقسیم میتوز و فتوسرنتز در گیاهران
اطراف خواهند شدر همچنین این ترکیبات با اختالل در فعالیت آنرزیم
های حیاتی گیاهان نظیر آنزیمهرای آنتری اکسریدانی ،آلفرا آمریالز و
ساکارز سنتتاز موجب آسیب پﺬیری سایر گیاهان میشوند ()18ر آنرزیم
های آنتیاکسیدانی از جمله آنزیمهایی است که از سرلولهرا در برابرر
پراکسید هیدروین محافظت میکنند و برای برخی از سلولها حتی در
شرایط طبیعی ضروری استر کاتاالز نقش مامی در کسب مقاومت در
برابر تنش اکسایشی در واکنشهای تطبیقی سلولها بازی مریکنرد و
پراکسرریداز در گیاهرران دارای نقررشهررای چندگانررهی فیزیولوییررک و
بیوشیمیایی است و در ایجاد پیوند با مولکرولهرای دیروارهی سرلولی،
اکسایش اکسین ،تولید لیگنین و پاسخ به تنشهرای زنرده و غیرزنرده
دخالررت دارد ()31ر اوراسررز و همکرراران ( )27نتیجرره گرفتنررد فعالیررت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی پراکسریداز و کاتراالز تحرت ترأثیر ترکیبرات
دگرآسیب آفتابگردان در گیاهچه خردل وحشی کاهش یافت که منجر
به عدم توانایی گیاهچه در دفع رادیکالهای آزاد اکسیژن و در نتیجره
تخریب غشای سلولی شدر
عملکرد آللوکمیکالها به دو صورت میباشد :بعضری برا تحریرک
فعالیت آنزیمهای اکسیدکننده رادیکالهرای آزاد از افرزایش صردمات
جلوگیری میکنند و بعضی دیگر با ماار مستقیم آنزیمها سبب آسریب
شدید سلولهای گیاهی مریشروندر اهرابری و انتشراری ( )1مشراهده
کردند کومارین بهعنوان یک ماده دگرآسریب باعث کاهش جوانهزنی،
میزان کلروفیل و رشد گیاهچههای کلزا شدر درحالیکه میزان آنتی
اکسیدانهایررر ری با وزن مولکولی کم نظیر آنتوسیانین و کاروتنوئیدها
افزایش معنیداری پیدا کردنردر همچنرین کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز
در حضور غلظتهررای کومارین از نظر آماری معنرریدار نبررودر فعالیت
آنزیم گایاکول پراکسیداز به عنوان یک آنزیم آنتیاکسیدان بررا افزایش
غلظت ایررن ترکیب فنلی افزایش نشان دادر نیاکرران و همکرراران ()26
مشاهده کردند فعالیت آنزیم هرای نیتراتردوکتاز ،کاتاالز و پراکسریداز
1- Volatilization

در ریشرره و انرردام هرروایی سررویا تحت تأثیر عصاره آبی کلزا بررهطررور
معنیداری کاهش یافتر ولی در گندم تناا از فعالیت آنرزیم پراکسیداز
کاسته شد و آنزیم کاتاالز با کاربرد عصاره کلزا روند افزایشی پیدا کردر
همچنررررررررررین آللوکمیکالها به عنوان بازدارنده فعالیت آنزیمهای
پراکسیداز ،کاتاالز ،سلوالز ،پلیگاالکتوروناز ،آمیالز و تعدادی
آنزیمهای دیگ رر مرریباشررندر گزارش شده است که گونههای براسیکا
محتوی یک نوع آللوکمیکال ویژه بهنام گلوکوزینوالت هستند که پس
از هیدرولیز توسط آنزیم میروزیناز به ترکیبات بازدارنده مانند
ایزوتیوسیانات ،تیوسیانات و نیتریل تبدیل میشوند ()13ر
سورگوم ( )Sorghum bicolor L.بهعنوان پنجمین غله در رییم
غﺬایی به عنوان تولید کننده مواد آللوپتیک جات کنترل علفهای هرز
استفاده میشودر سورگوم دارای  9ترکیب آللوکیمیکالی همچون اسرید
فرولیرک ،کافئیرک اسرید ،گالیرک اسرید ،فسرفو کوماریرک اسررید ،ام
کوماریک اسید ،کلروینیک اسید ،وانیلیک اسید ،فنولیک و هیدروکسی
بنزوئیک اسید است کره جوانرهزنری ،سربز شردن ،ترراکم و بیومراس
علفهای هرزی همچون تراجخرروس ( Amaranthus retroflexus
 ،)Lترشررک ( ،)Rumex dentatus L.پیچررک ( Convolvulus
 )arvensis L.و خرونیواش ( )Phalaris minor Retz.را برهطرور
معنیداری کاهش میدهد ()4ر سورگولون موجود در سورگوم بهعنوان
بازدارنده فتوسنتز از طریق توقف چرخه انتقال الکترون عمرل کررده و
نقش بازدارنردگی آن در فتوسیسرتم  IIبیشرتر از علرفکرش آتررازین
میباشد ()4ر کاربرد  5درصد محلول سرورگاب  30روز بعرد از کاشرت
گندم ،عملکرد گندم را  14درصد افزایش و بیوماس علفهای هررز را
 20-40درصد کاهش داد ()15ر همچنین محلولپاشی سورگاب بطرور
قابل تروجای باعرث کراهش  22-39درصردی جمعیرت سرلمه ترره،
پیچک ،خونی واش ،جو دوسر و ترشک نسبت به تیمار شراهد گردیرد
()14ر وستون و همکاران ( )37مشراهده کردنرد کره بقایرای سرورگوم
دارای اثرات آللوپاتی قوی در ماار علفهای هرز در سیستمهای ترک
کشتی و یا چندکشتی میباشدر
تلخه با نام علمی  ،Acroptilon repens L.گیاه چندساله علفری
متعلق به خانواده آستراسه و بومی آسیا از جمله ایران میباشردر تروان
رقابتی براالی تلخره برهدلیرل داشرتن ریرزوم ،ترکیبرات آللوپتیرک و
سازگاری وسیع اکولوییکی ،این گیراه را بره عنروان یرک علرف هررز
مااجم در جاان معرفی کرده اسرتر تلخره دارای ترکیبراتی همچرون
فالونوئید و  8-7بنزوفالوین است که در غلظرتهرای براالتر از 100
میکروگرم در لیتر اثر بازدارندگی بر گیاهان ،براکتریهرا و پسرتانداران
دارند ( 2و )30ر
جستجو و توسعه برای علفکشهای جدید ،جداسازی ،شناسائی و
سنتز ترکیبات جدید از گیاهان دارای توان آللوپاتی سرط دیگرری از
تحقیقات میباشد که با شناسائی توان آللوپاتیک گیاهان آغاز میشودر
از پتانسیل آللوپاتی گیاهان در تحقیقات برای یافتن علرفکرشهرای
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طبیعی میتوان استفاده نمود ،بطوریکه این ترکیبرات اختصاصریترر
عمل کرده و نسبت به علرفکرشهرای مصرنوعی موجرود ،عروار
نامناسب زیست محیطی کمترری خواهنرد داشرتر همچنرین کنتررل
بیولوییکی علفهرای هررز روشری اسرت کره ضرمن رعایرت اصرول
اکولوییکی میتوانرد ترراکم علرفهرای هررز را زیرر سرط خسرارت
اقتصادی نگه بدارد ( 29و )34ر تقریباً همه گزارشات بر اثرات آللوپاتی
روی پارامترهای جوانهزنی متمرکز شده اسرتر در حرالیکره ،چنردین
مطالعه نشان داده است جات ارزیابی اثرات آللوپاتی ،صفات رشدی در
مرحلهی گیاهچهای حساستر از شاخصهای جوانرهزنری و در نتیجره
پارامترهای مناسرب ترری جارت سرنجش درجره سرمی برودن مرواد
آللوکمیکال میباشد ()28ر مادویکیرا و همکراران ( )25بیران کردنرد
رشد ریشه و ساقه حساستر از مرحله جوانهزنی به عصاره آبی حاصرل
از گیاهان دارای توانایی آللوپاتیک میباشند و اظاار داشتند کره حتری
اگر گیاه در حضور عصاره آبی توانایی جوانهزنی داشته باشد در مراحل
بعدی ،رشد گیاهچه آن دچرار مشرکل خواهرد شردر در همرین راسرتا
پژوهشی با هدف بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی بخش هروایی
گیاه زراعی سورگوم و علفهرز تلخه بهعنوان علرفکرش طبیعری برر
خصوصیات فیزیولوییکی گندم ،چغندرقند ،سلمهترره و تراجخرروس در
مرحله گیاهچهای اجرا شدر

مواد و روشها
این پژوهش بهصورت فاکتوریل  2فاکتوره در قالرب طررح کرامالً
تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سرال 1395
اجرا شدر در این آزمایش اثر غلظتهای مختلف عصاره آبری سرورگوم
( )Sorghum bicolor L.و تلخه ( )Acroptilon repensبرهعنروان
ماده دگرآسیب در چاار سط صرفر (آب مقطرر) 10 ،5 ،و  20درصرد
روی دو گیرراه زراعرری چغندرقنررد ( )Beta vulgaris L.و گنرردم
( )Triticum aestivum L.و دو علفهرز سلمهتره (Chenopodium
 )album L.و تراجخرروس (Amaranthus retroflexus Lر) مرورد
بررسی قرار گرفتندر برای تایره عصراره ،انردامهرای هروایی تلخره و
سورگوم از مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشرگاه مراغره جمرع
آوری و در سایه نگاداری شدند تا کامالً خشک شوندر پودر نمونههای
خشک شده به مقدار صفر (شاهد) 50 ،گرم ( 5درصد) 100 ،گررم (10
درصد) و  200گرم ( 20درصد) بصورت جداگانه در یک لیتر آب مقطر
حل و به مدت  48ساعت بر روی شیکر قرار داده سپس بوسیله کاغرﺬ
واتمن صاف و در دمای  -5درجره سرانتیگرراد نگارداری شرد ()15ر
آزمایشهای گلخانهای در گلدانهای یک بار مصررف بره قطرر  20و
ارتفاع  30سانتیمتر حاوی خراک مزرعره انجرام شردر ابتردا برﺬرهای
چغندرقند ،گندم ،تاجخروس و سلمهتره جوانهدار شده و از هرکردام 25
جوانه به گلدانها انتقال داده شدر بعد از  20روز آبیاری برا آب و رشرد
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گیاهچهها ،بهمدت  14روز گلدانها به مقدار  20میلریلیترر از سرطوح
عصاره آبی تلخه و سورگوم محلولپاشی شدندر  10روز بعد از محلرول
پاشی ،نمونهبرداری از برگهای توسعه یافته برای سنجش آنزیمهرای
پراکسیداز ،پلی فنل اکسیداز ،کاتاالز ،قند و پرولین صورت گرفتر بعرد
از جدا کردن ریشهها از انردام هروایی 5 ،نمونره برهصرورت تصرادفی
انتخاب و طول ریشه ،طول اندام هوایی ،مجموع طول ریشره و انردام
هوایی ،وزن تر ریشه و اندام هوایی انردازهگیرری شردر سرپس جارت
تعیین وزن خشک ،نمونهها در آونی با دمای  72درجه سانتیگرراد بره
مدت  48ساعت قرار داده شد ()34ر
اندازهگیری فعالیت آنزیم کاتاالز

فعالیت آنزیم کاتاالز با استفاده از روش کار و میشررا ( )22انردازه
گیری شد ،به این ترتیب که  60میکرولیترر از عصراره پروتئینری را در
 2/5میلی لیتر بافر تریس  50میلیموالر با  pH=7و  0/3میلیلیتر آب
اکسیژنه  5میلیموالر در حمام یخ اضرافه نمروده و منحنری تغییررات
جﺬب در طول موج  240نانومتر قرائت شدر
اندازهگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز

اندازهگیری فعالیت آنزیم پراکسیداز نیز به روش کار و میشرا ()22
انجام شد به طوریکه  50میکرولیتر عصاره پروتینری را در  2/5میلری
لیتر بافر استخراج که شامل بافر تریس  100میلیموالر و آب اکسیژنه
 5میلیموالر و پیروگالل  10میلیمروالر برود در حمرام یرخ افرزوده و
منحنی جﺬب تغییرات در طول موج  425نانومتر قرائت شد.
اندازهگیری فعالیت آنزیم پلیفنلاکسیداز

فعالیت آنزیم پلیفنرلاکسریداز نیرز بره روش کرار و میشررا ()22
اندازهگیری شد ،به این ترتیب که  100میکرولیتر از عصاره پروتئینری
را در  1/5میلیلیتر تریس  0/2موالر و  0/3میلیلیتر پیروگالرل 0/02
موالر حل نموده و سپس ترکیب حاصله را در حمام بنماری با دمرای
 25درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه قرار داده و سپس میزان جرﺬب
در طول موج  420نانومتر یادداشت شدر
اندازهگیری پرولین

اندازه گیری پرولین از جوانترین برگها با استفاده از روش براتس
و همکاران ( )8انجام گرفتر به این صورت که مقدار  0/1گررم بافرت
برگی در دو میلیلیتر سولفوسالیسیلیک اسید  3/3درصد سائیده شده و
با سرعت  4000دور در دقیقه در دمای  4درجه سلسیوس به مدت 10
دقیقه سانتریفیوی گردیدر سپس در لوله جداگانه دیگری ،به  2میلیلیتر
از عصاره حاصرل 2 ،میلریلیترر معررف نرینهیردرین و دو میلریلیترر
اسیداسیتیک گالسیال خالص اضافه شده و لولهها به مدت یک ساعت
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در بنماری قرار گرفتر پس از اضافه کردن چاار میلیلیتر تولوئن بره
هر کدام از لولهها ،به مدت  15تا  20ثانیره ورتکرس گردیردر پرس از
تشکیل دو فاز جداگانه ،فاز باالیی رنگی ،با دقت جدا و مقدار جﺬب در
دستگاه اسپکتروفتومتری با طول موج  520نانومتر قرائت شدر
اندازهگیری مقدار قند محلول

برای اندازهگیری قنرد محلرول طبرق روش آریگرون و همکراران
( ،)23ابتدا عصاره الکلی از برگهرا تایره شردر بردین صرورت ،ابتردا
0/5گرم از بافت برگی در هاون چینی کامالً هموین گردیدر سرپس 5
میلیلیتر اتانول  95درصد بره آن اضرافه و بره لولره آزمرایش دربدار
منتقل شده و به مدت  30ثانیه ورتکس شدر مایع رویی جدا و به لولره
ی دیگری منتقل شده و سپس دو بار و در هر بار پنج میلیلیتر اتانول
 70درصد به بخش جامد باقیمانده اضافه و کامالً شستشرو گردیرد و
بخش مایع رویی به لوله آزمایش منتقل شده و در ناایت 15میلیلیترر
از عصاره به دست آمدر عصارهی حاصل ،به مدت  15دقیقه با سرعت
 3500دور در دقیقه سانتریفیوی شردر بعرد از جداسرازی روشرناور0/1 ،
میلیلیتر از عصارهی الکلی انتخاب و داخل لولههای آزمایشی ریختره
شدر سپس سه میلیلیتر آنترون تازه تایه شده به آن اضافه و به مدت
 10دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شدر پس از خنک شدن نمونه-
ها در محیط آزمایشگاه ،میرزان جرﺬب نمونرههرا در طرول مروج 625
نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت شدر در ناایت بعد از
اطمینان از نرمال بودن دادهها ،تجزیره دادههرا برا نررم افرزار  SASو
مقایسه میانگین دادهها با آزمون  LSDدر سرط احتمرال  5درصرد و
رسم نمودارها هم با استفاده از  Excelصورت گرفتر

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

نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات رشردی گنردم (جردول )1
نشان داد که وزن تر و خشک اندام هروایی آن تحرت ترأثیر معنریدار
غلظت و ترکیب تیماری عصاره با غلظت قرار گرفرتر همچنرین وزن
تر و خشک ریشه گندم تحت ترأثیر معنریدار نروع عصراره ،غلظرت و
ترکیب تیماری عصاره با غلظت واقع شدر مقایسه میانگینهرا (جردول
 )2حاکی از آن است که با افزایش غلظت عصراره سرورگوم و تلخره،
وزن تر و خشک اندام هوایی و وزن تر و خشک ریشه گنردم کراهش
معنیداری پیدا میکنندر کمترین وزن تر و خشک اندام هروایی گنردم
در غلظت  20درصد سورگوم و بعد از آن در غلظرت  20درصرد تلخره
مشاهده شد ،بهطوریکه وزن تر و خشک اندام هوایی گندم در غلظت
 20درصد سورگوم نسبت به شراهد برهترتیرب  62/5و  62/47درصرد
کاهش داشتندر بررسی رابطه رگرسیونی (شکلهای  -1الف و  -1ب)
نشان میدهد میزان این دو صفت گیاهچه گندم همزمان برا افرزایش
غلظت عصاره آبی سورگوم و تلخه به صورت خطی کاهش یافته و در
باالترین غلظت به حداقل ممکن رسیدندر همچنین کمترین وزن تر و
خشک ریشه گندم به غلظت  20درصد تلخه و بعد از آن به غلظت 20
درصد سورگوم تعلق داشت (جدول )2ر بررسی روابط رگرسیونی خطی
بین غلظت عصاره و وزن تر و خشک ریشه (شکلهای  -1ج و  -1د)
این موضوع را تأیید میکنند که با کاربرد عصاره تلخره و همزمران برا
غلیظتر شدن آن ،وزن تر و خشک ریشه گندم کاهش شدیدتری پیردا
کردندر

جدول  -1تجزیه واریانس شاخصهای رشدی گندم تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه
Table 1- Analasis of variance of wheat growth indices as influenced by sorghum and knapweed aqueous extract

میانگین مربعات
Mean of squares

وزن خشک ریشه

وزن تر ریشه

وزن خشک اندام هوایی

وزن تر اندام هوایی

Shoot dry weight

Shoot fresh weight

Root dry weigh

Root fresh weight

*0.044

*2.84

0.00011ns

منابع تغییرات

درجه آزادی

Source of variable

df
1

عصاره Extract

**0.33

**21.45

**0.28

**23.47

3

غلظت Concentration

**0.137

**8.81

**0.013

**1.05

3

عصاره*غلظت

0.002

0.15

0.0019

0.16

16

5.99

5.99

6.48

6.48

ns

0.0009

Concentration* Extract
خطا Erorr

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سط احتمال پنج و یک درصد
Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

**:

and

* ns,

اثرات آللوپاتیک عصاره آبی سورگوم و تلخه بر رشد گیاهچه و فعالیت آنزیمهاي...
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جدول  -2میانگین شاخصهای رشدی گندم (گرم) تحت تأثیر ترکیب تیماری نوع عصاره با غلظت
Table 2- Mean of wheat growth indices (g) as influenced by treatment combination of extract and concentration

وزن خشک ریشه

وزن تر ریشه

وزن خشک اندام هوایی

Root dry weigh

Root fresh weight

Shoot dry weight

وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight

غلظت

عصاره

Concentration

Extract

1.22a

10.6a

0.906a

8.16a

0

0.83bc
0.79cd
0.62e

6.65bc
6.35cd
5e

0.84ab
0.64c
0.34e

7.64ab
5.84c
3.06e

5%
10%
20%

1.36a

10.95a

0.89a

8.01a

0

0.88b
0.74d
0.45f

7.065b
5.94d
3.6f

0.78b
0.58c
0.47d

7.09b
5.28c
4.27d

5%
10%
20%

سورگوم
Sorghum

تلخه
Russian Knapweed

در هر ستون میانگینهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون  LSDدر سط احتمال  5درصد است
Means with the same letters are not signiﬁcantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column
الف

ب

ج

د

شکل  -1روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره با وزن تر اندام هوایی (الف) ،وزن خشک اندام هوایی (ب) ،وزن تر ریشه (ج) و وزن خشک
ریشه (د) گندم .سورگوم (●) ،تلخه (■)
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
فقط تحت تأثیر معنیدار غلظت عصاره قرار گرفتند (جدول )3ر مقایسه
میانگین صفات رشدی گیاهچه چغندرقنرد (جردول  )4نشران داد کره
کمترین مقادیر صفات مورد مطالعره در غلظرتهرای  20و  10درصرد
عصاره آبی سورگوم و تلخه مشاهده شدر با توجه بره شرکلهرای -2
الف -2 ،ب -2 ،ج و  -2د ،اثر عصاره آبی تلخه بیشتر از عصاره آبری
سورگوم بوده است ،بهطوریکه با افزایش غلظت عصراره آبری تلخره،

مقادیر صفات رشدی چغندرقند کاهش شدیدتری یافتندر
تجزیه واریانس صفات تاج خروس (جدول  )5نشان داد که صفات
رشدی آن فقط تحت تأثیر معنیدار غلظت عصاره واقع شدندر کمترین
وزن تر و خشک اندام هوایی گیاهچه تاجخروس در غلظت  20درصرد
عصاره بردون تفراوت معنریدار برا غلظرت  10درصرد مشراهده شردر
همچنین کمترین وزن تر و خشک ریشه تراجخرروس بره غلظرت 20
درصد عصاره آبی سورگوم و تلخه تعلق داشت و بعد از آن به غلظرت
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 10درصد عصاره مربوط برود (جردول )6ر بررسری روابرط رگرسریونی
خطی (شکلهای  -3الرف -3 ،ب -3 ،ج و  -3د) نشران داد کره اثرر

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

جدول  -3تجزیه واریانس شاخصهای رشدی چغندرقند تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه
Table 3- Analasis of variance of sugar beet growth indices as influenced by sorghum and knapweed extract

میانگین مربعات
درجه آزادی

منابع تغییرات

وزن خشک ریشه

وزن تر ریشه

وزن خشک اندام هوایی

وزن تر اندام هوایی

df

Source of variable

Root dry weigh
0.00004ns

Root fresh weight
0.0024ns

Shoot dry weight
0.00002ns

Shoot fresh weight
0.809ns

1

عصاره Extract

**0.0137

**0.67

**0.0782

**6.41

3

غلظت Concentration

0.00049ns

0.026ns

0.00008ns

0.0082ns

3

عصاره*غلظت

0.00049

0.023

0.0028

0.22

16

12.12

11.97

7.37

7.26

Means of squares

Concentration* Extract
خطا Erorr

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سط احتمال پنج و یک درصد
Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

**:

and

* ns,

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

وزن خشک ریشه

وزن تر ریشه

وزن خشک اندام هوایی

Root dry weigh

Root fresh weight

Shoot dry weight

وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight

غلظت
Concentration

7.68a
0.85a
1.72a
0.244a
7.11a
0.78b
1.38b
0.195b
5.87b
0.65c
1.12c
0.159c
5.48b
0.607c
0.94c
0.133c
در هر ستون میانگینهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون  LSDدر سط احتمال  5درصد است
Means with the same letters are not signiﬁcantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column
0
5%
10%
20%

جدول  -5تجزیه واریانس شاخصهای رشدی تاج خروس تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه
Table 5- Analasis of variance of redroot pigweed growth indices as influenced by sorghum and knapweed extract

میانگین مربعات
Means of squares

منابع تغییرات

درجه آزادی

Source of variable

وزن خشک اندام هوایی

وزن تر اندام هوایی

Shoot dry weight

Shoot fresh weight
0.89ns

1

*2.62

3

غلظت Concentration

3

عصاره*غلظت

16

وزن خشک ریشه

وزن تر ریشه

Root dry weigh

Root fresh weight

0.000037ns

0.0013ns

0.011ns

**0.0049

**0.17

*0.032

0.00009ns

0.0033ns

0.0006ns

0.049ns

0.000064

0.0023

0.0043

0.351

4.39

4.39

13.8

13.8

df

عصاره Extract

Concentration* Extract
خطا Erorr

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سط احتمال پنج و یک درصد
and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

وزن تر و خشک اندام هوایی سلمهتره فقرط تحرت ترأثیر اثررات
اصلی نوع عصاره و غلظت قرار گرفتندر ولی وزن ترر و خشرک ریشره

* ns,

آن عالوه بر اثر عصاره و غلظرت تحرت ترأثیر ترکیرب تیمراری نروع
عصاره با غلظت هم واقع شدند (جدول )7ر با توجه به شکلهرای -4

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

الف و  -4ب و  -4ج و  -4د ،اثر بازدارندگی عصاره آبری تلخره روی
وزن تر و خشک اندام هوایی بیشتر از عصاره سورگوم بوده است و برا
افزایش غلظت عصاره اثر بازدارندگی هر دو عصاره بره ویرژه عصراره
تلخه بیشتر شده استر طبق مقایسه میانگینها (جردول  ،)8کمتررین
وزن تر و خشک اندام هوایی سلمهتره به غلظت  20درصد عصاره آبی
سورگوم و تلخه تعلق داشتر بهطوریکه در غلظت  20درصد عصاره،
وزن تر و خشک اندام هروایی سرلمهترره برهترتیرب  27/16و 26/95
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درصد کاهش یافتندر همچنین با توجه به اینکره کمتررین وزن ترر و
خشک ریشه سلمهتره در غلظت  20درصرد عصراره آبری تلخره و 20
درصد عصاره سورگوم بدون تفاوت معنریدار برا غلظرتهرای  10و 5
درصد عصاره تلخه مشاهده شد (جدول  ،)9میتوان بیان کرد کره اثرر
بازدارندگی عصاره تلخه بیشتر از عصاره سورگوم بروده اسرتر روابرط
رگرسرریونی خطرری بررین غلظررت عصرراره و وزن تررر و خشررک ریشرره
(شکلهای  -4و و  -4ه) این مطلب را تأیید میکندر

الف

ب

ج

د

شکل  -2روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره و وزن تر اندام هوایی (الف) ،وزن خشک اندام هوایی (ب) ،وزن تر ریشه (ج) و وزن خشک
ریشه (د) چغندرقند .سورگوم (●) ،تلخه (■)
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

جدول  -6میانگین شاخصهای رشدی تاج خروس (گرم) تحت تأثیر غلظت عصاره
Table 6- Mean of redroot pigweed growth indices (g) as influenced by concentration of extract

وزن خشک ریشه

وزن تر ریشه

وزن خشک اندام هوایی

Root dry weigh

Root fresh weight

Shoot dry weight

وزن تر اندام هوایی
Shoot fresh weight

غلظت
Concentration

5.07a
0.563a
1.31a
0.218a
4.53ab
0.504ab
1.15b
0.191b
4.04bc
0.448bc
1.007c
0.167c
3.53c
0.392c
0.917d
0.152d
در هر ستون میانگینهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون  LSDدر سط احتمال  5درصد است
Means with the same letters are not signiﬁcantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column
0
5%
10%
20%
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الف

ب

ج

د

شکل  -3روابط رگرسی ونی خطی بین غلظت عصاره و وزن تر اندام هوایی (الف) ،وزن خشک اندام هوایی (ب) ،وزن تر ریشه (ج) و وزن خشک
ریشه (د) تاج خروس .سورگوم (●) ،تلخه (■)
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
هوایی در نتیجه وجود مواد آللوکمیکال در عصاره بهدلیل جلروگیری از
تقسیم و توسعه سلولی کاهش معنیداری پیدا کرد ()3ر کاهش صفات
رشدی در گیاهان بر اثر تنشهای زیستی و غیر زیستی را میتوان بره
کاهش میزان پروتئین کرل و تجزیره آن بره آمینواسریدها نسربت داد
()29ر همچنین پژوهشگران علت کاهش رشد گیاهان تحت تاثیر مواد
آللوپاتیک را ناشی از کاهش فتوسرنتز ،تخریرب غشرای کلروپالسرت
سلول و کاهش تقسیم میتوز بیان نمودند که در ناایت منجر به توقف
شدید میتوز در سلولهای مریستمی ریشهچره ،سراقهچره و در ناایرت
کاهش وزن ریشه و ساقه میگردد ( 12و )36ر آمو و همکاران ( )6هم
بیان کردند بر اثر مصرف آللوکمیکال ،توانایی گیاهان برای رشد نرمال
در نتیجه کاهش طویل شدن ریشهچره و نکرروزه شردن آن برهطرور
معنی داری کاهش مییابد و بیران کردنرد کره طرول ریشره شراخص
حساسی نسبت به فیتوتوکسینها میباشردر پودلکرو و همکراران ()29
نتیجه گرفتند در غلظت های بیش از  5درصد عصراره ،گیاهچرههرای
لوپن حالت غیرنرمال (کاهش طول ریشه و ساقه ،زمینگرایری منفری،

عدم رشد ریشههای اولیه و برگهای لپهای) پیدا میکننردر همچنرین
به دلیل نبود مواد مترشحه از کالهک ریشه و در نتیجره کمری لعراب
نوک ریشه ،مواد آللوکمیکال بهراحتری بره دیروارههرای سرلولی نفروذ
میکنندر مواد آللوکمیکال عالوه بر اینکه مانع جﺬب یون میشوند ،به
طور معنیداری تراوش یون از ریشه را افزایش داده ،که این بر اختالل
در عملکرد غشای سلولی سلولهای ریشه داللت دارد ()28ر عالوه بر
ایررررن ،آللوکمیکالها میتوانند از طریق واکنش مستقیم با جزء اصلی
غشا یا اختالل در برخی از کارکردهای ضروری متابولیسم محافظ
کننده کارکرد غشاء ،به غشای سلولی خسارت بررررررررسانندر از طرفی
ممکن است مواد آللوپاتی مانع از رشد و نمو اندام هوایی و همین طور
اختالل در عملکرد روزنهها شده که ناایتاً فرآیند فتوسنتز و تنفس
مختل خواهد شرد ()29ر پرژوهش دسرترس و همکراران ( )17بیرانگر
عکسالعمل متفاوت وزن تر و خشک گیاهان زراعی بره غلظرتهرای
مختلف عصاره پیچک صرحرایی و تلخرهبیران برودر در برین گیاهران
زراعی ،جو با  87/21درصد و ذرت برا  30/87درصرد بازدارنردگی بره
ترتیب مقاومترین و حساسترین بره عصراره آبری پیچرک صرحرایی

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

بودندر همچنین سالم و همکاران ( )33گرزارش دادنرد پاسرخ صرفات
گیاهان مختلف به ترکیبات اللوپاتیک متفاوت میباشد و شدت و تاثیر
آن بر برخی از صفات بیشتر و در برخی از صفات کمتر میباشدر برای
مثال در آزمایش پدالکو و همکاران ( )29بیشترین طول ریشه گندم به
تیمار شاهد تعلق داشت و با افزایش غلظت عصاره کنف ( Cannabis
 )sativa L.به بیشتر از  5درصد طول ریشه گندم کاهش معنریداری
یافتر در حالیکه طول ریشه چاودار و لروپن ترا غلظرت  10درصردی
عصرراره کنررف تحررت تررأثیر واقررع نشرردندر از اثرررات ماررم ترکیبررات
اللوکمیکالها میتوان به ماار یا توقف سرعت جوانرهزنری ،تیرگری و
تورم بﺬر ،کاهش طول ریشه و ساقه ،ترورم یرا نکرروزه شردن ریشره،
پیچش محور ریشه ،تغییر رنگ و عدم تولید ریشههای مﺆیین ،کاهش
وزن خشک و در نتیجه کاهش ظرفیرت تولیرد مثرل اشراره کررد ()9ر
الگنرردابی و الررداریر ( )3نتیجرره گرفتنررد کرره وزن خشررک گیاهچرره
 Medicago polymorphaتحررت تررأثیر عصرراره آبرری Achilla
Pituranthus ،Artemisia monosperma Del. ،santolina L.
 tortuosus L.و  Thymus capitatus Lدر همه غلظتها به دلیرل
وجود مواد آللوکمیکال در عصاره کاهش معنیداری یافتر گزارشهای
فراوانی از اثر مواد آللوکمیکال بر آنزیمهای متصل به غشا مانند پمپ
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 H+-ATPasکه در غشای پالسمایی واقع شده است ،وجود داردر ایرن
پمپ مسئول تولید شیب الکتروشیمیایی پروتون بوده ،بنابراین نیرروی
الزم برای جﺬب و برون شرارش یرونهرا و متابولیرتهرا را از خرالل
غشای پالسمایی فراهم میکندر ممانعت از عمرل پمرپ H+-ATPasa
موجب کاهش در جﺬب آب و مواد معدنی توسط ریشرههرا شرده کره
نتیجه آن اثر بر فرآیندهای ضروری گیاهان مانند فتوسنتز ،ترنفس یرا
سنتز پروتئین و در ناایت ممانعت از رشد ریشه و اندام هوایی خواهرد
بود ()19ر
فعالیت آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنلاکسیداز

طبررق تجزیرره واریررانس (جررداول  14 ،12 ،10و  )16فعالیررت
آنزیمهای کاتاالز ،پراکسیداز و پلیفنلاکسیداز گیاهران مرورد مطالعره
فقط تحت تأثیر غلظت عصاره واقع شدندر مشاهده میشود با افرزایش
غلظت عصراره برر فعالیرت آنرزیمهرای کاتراالز ،پلریفنرلاکسریداز و
پراکسیداز در همه گیاهان افزوده شده استر برهطروریکره بیشرترین
فعالیت آنزیم پراکسیداز گندم در غلظت  20درصد عصاره مشاهده شد
و کمترین فعالیت به تیمار شاهد و بعد از آن به غلظت  5درصد عصاره
مربوط بود (جدول )11ر

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

میانگین مربعات
Means of squares

وزن خشک ریشه

وزن تر ریشه

Root dry weigh

Root fresh weight

*0.0011

*0.075

وزن خشک اندام هوایی

وزن تر اندام هوایی

Shoot dry weight

Shoot fresh weight

*0.0037

منابع تغییرات

درجه آزادی

Source of variable

df

*0.307

1

عصاره Extract

**0.0033

**0.213

**0.017

**1.39

3

غلظت Concentration

*0.00034

*0.0221

0.00039ns

0.031ns

3

عصاره*غلظت

0.00009

0.0061

0.00014

0.011

16

5.69

5.69

3.08

3.08

Concentration* Extract
خطا Erorr

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سط احتمال پنج و یک درصد
Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

**:

and

* ns,

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

وزن خشک اندام هوایی

وزن تر اندام هوایی

غلظت

Concentration
Shoot fresh weight
Shoot dry weight
0
4.16a
0.46a
5%
3.63b
0.403b
10%
3.34c
0.371c
20%
3.03d
0.336d
در هر ستون میانگینهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون  LSDدر سط احتمال  5درصد است
Means with the same letters are not signiﬁcantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column
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 میانگین وزن تر و خشک ریشه سلمهتره (گرم) تحت تأثیر ترکیب تیماری نوع عصاره و غلظت-9 جدول
Table 9- Mean of root fresh and dry weight of common lambsquarters as influenced by treatment combination of extract and
concentration

عصاره

غلظت

وزن تر ریشه

وزن خشک ریشه

Extract

Concentration
0

Root fresh weight
1.64a

Root dry weigh
0.205a

سورگوم

5%
10%
20%

1.55a
1.37b
1.16c

0.193a
0.171b
0.145c

0

1.58a

0.197a

5%
10%
20%

1.26bc
1.27bc
1.15c

0.158bc
0.157bc
0.144c

Sorghum

تلخه
Russian Knapweed

 درصد است5  در سط احتمالLSD در هر ستون میانگینهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون
Means with the same letters are not signiﬁcantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column

ب

الف

د

ج

ه

و

 ب) و روابط رگرسیونی خطی بین-4  الف و-4(  مقایسه میانگین وزن تر و خشک اندام هوایی با کاربرد عصاره آبی تلخه و سورگوم-4 شکل
 تلخه،)●(  سورگوم. وزن تر ریشه (ج) و وزن خشک ریشه (د) سلمهتره،) وزن خشک اندام هوایی (ب،)غلظت عصاره و وزن تر اندام هوایی (الف
)■(
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 (■)

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

همچنین بیشرترین فعالیرت آنرزیم پلری فنرل اکسریداز و کاتراالز
گیاهچه گندم به غلظتهای  20و  10درصرد عصراره مربروط بودنردر
روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره با فعالیت این آنزیمها ایرن
مطلب را تأیید میکند که با افزایش غلظت عصاره بر میرزان فعالیرت
این آنزیمها در گندم افزوده شده است و نشان میدهد که اثرر هرر دو
عصاره مشرابه بروده اسرت (شرکلهرای  -5الرف-5 ،ب و  -5ج)ر در
گیاهچه چعندرقند میزان آنزیم پراکسیداز فقط در غلظت  20درصد برا
بقیه سطوح متفاوت بود و میزان آنزیم پلی فنل اکسیداز روندی مشابه
گیاهچه گندم داشت ولی آنزیم کاتاالز آن نسربت بره گنردم افرزایش
معنیداری با افزایش غلظت پیدا کرد (جدول  13و شکل  -6الف-6 ،
ب و  -6ج)ر روند افزایش آنزیمهای آنتیاکسریدان در تراج خرروس و
سلمه تره مشرابه گنردم و چغندرقنرد برودر برهطروریکره آنرزیمهرای
پراکسیداز ،پلی فنل اکسیداز و کاتاالز گیاهچه تاج خرروس در غلظرت
 20درصد عصاره نسبت به شاهد به ترتیب  22/34 ،64/05و 118/21
درصد افزایش داشتند (جدول  )15و در گیاهچه سلمهترره هرم میرزان
این آنزیمها در غلظت  20درصد نسبت بره شراهد برهترتیرب ،65/97
 25/07و  111/7درصد بودند (جدول )17ر بررسی روابرط رگرسریونی
خطی در گیاهچه تاج خروس (شکل  -7الرف -7 ،ب و  -7ج) نشران
داد که اثر عصاره تلخره در افرزایش کاتراالز کمری بیشرتر از عصراره
سورگوم بوده ولری در مرورد آنرزیم پراکسریداز اثرر عصراره تلخره در
غلظتهای باال بیشتر بوده استر همچنین اثرگﺬاری عصاره سرورگوم
در افزایش میزان آنزیم کاتاالز سلمهتره بیشتر از عصراره تلخره بروده
است (شکل -8الف)ر ولی روند افزایش آنزیمهای پراکسیداز و پلیفنل
اکسیداز مشابه بقیه گیاهان بود (شکل  -8ب و  -8ج)ر بیان شده کره
سمیت زدایی مواد دگرآسیب جﺬب شده توسط سلولهای گیاهی منجر

111

به افزایش فعالیرت آنرزیمهرای آنتریاکسریدان مریشرود ( 25و )40ر
همچنین برخی از مواد آللوکمیکال بره طرور مسرتقیم در تولیرد ROS
دخالت دارند و افزایش آنزیمهای آنتی اکسیدانی میتواند پاسخ ثانویره
در برابر افزایش رادیکرالهرای آزاد باشرد ()25ر یرو و همکراران ()39
مشاهده کردند عصاره حاصل از بررگ و ریشره خیرار میرزان هردایت
روزنررهای ،تعرررب برگرری و فتوسررنتز خررالص را کرراهش ولرری فعالیررت
آنزیمهای پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز را افزایش دادر برهطروری
که میزان فعالیت آنزیمهرای سوپراکسرید دیسرموتاز و پراکسریداز بره
ترتیب  10-91و  61-119درصد با افزایش تردریجی غلظرت عصراره
افزایش یافتندر همچنین میزان آنیون سوپراکسرید در ریشره خیرار برا
افررزایش غلظررت عصرراره افررزایش پیرردا کررردر گزارش شده برخی از
آللوکمیکالها فعالیت آنزیمهایی مانند کاتاالز ،سوپراکسید دیسرموتاز و
پراکسیداز را افزایش و برخی از فعالیت این آنزیمهرا مریکاهنرد ()25ر
کاهش فعالیت آنزیمها ممکن است باعث افزایش تجمع اکسیژن فعال
( )ROSدر گیاه شود که این عمل موجرب پراکسیداسریون لیپیرد و در
انتاا منجر به تخریب سیستمهای غشایی و از هم پاشیده شدن رشرته
های  DNAمیگردد ()7ر مشاهدات فرهودی و همکاران ( )18بیرانگر
کاهش فعالیت آنزیمهای آنتریاکسریدانی ماننرد کاتراالز و پراکسریداز
یوالف وحشی تحت محلولپاشی عصاره آبی گندم بودر البتره غلظرت
 25درصد عصاره آبی گنردم سربب افرزایش معنریدار فعالیرت آنرزیم
پراکسیداز در مقایسه با شاهد گردیدر لورنز و همکراران ( )24مشراهده
نمودند که محلول پاشی عصاره گیاه آکاسیا موجب کاهش آنزیمهرای
آنتیاکسیدانی ،تخریب غشاهای سلولی گیاهچه و در انتاا کاهش وزن
تر میگرددر

جدول  -10تجزیه واریانس آنزیمهای آنتیاکسیدان ،پرولین و قند گیاه گندم تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه
Table 10- Analasis of variance of wheat antioxidant enzymes, proline and carbohydrate as influenced by sorghum and
knapweed aqueous extract

میانگین مربعات
درجه آزادی

منابع تغییرات

پراکسیداز

پلی فنل اکسیداز

کاتاالز

پرولین

قند

df

Source of variable

Peroxidase
0.00032ns

Polyphenol oxidas
0.015ns

Catalase
0.00027ns

Proline
0.000012ns

Soluble sugar
0.0002ns

1

عصاره Extract

**0.0313

**0.123

*0.108

**0.0089

**0.0044

3

غلظت Concentration

0.00043ns

0.0014ns

0.00018ns

0.000074ns

0.00027ns

3

عصاره*غلظت

0.00031

0.0082

0.013

0.00031

0.00028

16

4.36

6.37

25.14

16.15

9.55

Means of squares

Concentration* Extract
خطا Erorr

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سط احتمال پنج و یک درصد
and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

* ns,
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جدول  -11تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی سورگوم و تلخه بر صفات فیزیولوژیک گندم
Table 11- Effect of different concentrations of sorghum and knapweed aqueous extract on wheat physiological characteristics

پلی فنل اکسیداز

پراکسیداز

کاتاالز

قند

پرولین

غلظت

Soluble sugar
Proline
Catalase
Polyphenol oxidas Peroxidase
Concentration
)(μmolg-1FW) (μgg-1FW) (μgg-1FW
)(μgg-1FW
)(μgg-1FW
0
0.143c
0.071c
0.308c
1.26b
0.329d
5%
0.165b
0.86c
0.392bc
1.34b
0.368c
10%
0.193a
0.122b
0.504ab
1.49a
0.437b
20%
0.203a
0.157a
0.616a
1.58a
0.491a
در هر ستون میانگینهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون  LSDدر سط احتمال  5درصد است
Means with the same letters are not signiﬁcantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column

جدول  -12تجزیه واریانس برخی آنزیمهای آنتیاکسیدان ،پرولین و قند گیاه چغندرقند تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه
Table 12- Analasis of variance of sugar beet antioxidant enzymes activity, proline and carbohydrate as influenced by
sorghum and knapweed aqueous extract

میانگین مربعات
درجه آزادی

منابع تغییرات

پراکسیداز

پلی فنل اکسیداز

کاتاالز

پرولین

قند

df

Source of variable

Peroxidase
0.0037ns

Polyphenol oxidas
0.001ns

Catalase
*0.0075

Proline
0.000096ns

Soluble sugar
0.00006ns

1

عصاره Extract

*0.0452

*0.142

**0.076

**0.012

**0.0028

3

غلظت Concentration

0.0017ns

0.0014ns

0.0017ns

0.000044ns

0.000057ns

3

عصاره*غلظت

0.0048

0.011

0.00084

0.00028

0.000026

16

18.74

7.65

5.79

13.88

5.97

Means of squares

Concentration* Extract
خطا Erorr

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سط احتمال پنج و یک درصد
and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

* ns,

جدول  -13تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی سورگوم و تلخه بر صفات فیزیولوژیک چغندرقند
Table 13- Effect of different concentrations of sorghum and knapweed aqueous extract on sugar beet physiological
characteristics

پراکسیداز

پلی فنل اکسیداز

کاتاالز

پرولین

قند

غلظت

Soluble sugar
Proline
Peroxidase
)Catalase (μgg-1FW) Polyphenol oxidas (μgg-1FW
Concentration
)(μmolg-1FW) (μgg-1FW
)(μgg-1FW
0
0.056d
0.072d
0.376d
1.266b
0.289b
5%
0.084c
0.101c
0.441c
1.34b
0.34b
b
b
b
a
10%
0.094
0.139
0.559
1.51
0.374b
20%
0.108a
0.175a
0.626a
1.6a
0.488a
در هر ستون میانگینهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون  LSDدر سط احتمال  5درصد است
Means with the same letters are not signiﬁcantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column

پرولین

تجزیه واریانس (جداول  14 ،12 ،10و  )16نشان داد کره میرزان
پرولین برگ گیاهان مورد مطالعه فقط تحت تأثیر غلظت عصاره قررار
گرفررتر مقایسرره میررانگینهررا (جررداول  15 ،13 ،11و  )17و روابررط
رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره و میزان پررولین نشران دادنرد برا
افزایش غلظت عصاره تا  20درصد ،میرزان پررولین در همره گیاهران
افزایش معنیداری پیدا میکندر بهطوریکه کمترین و بیشترین میزان
پرولین در همه گیاهان بهترتیب در تیمار شراهد و غلظرت  20درصرد
عصاره آبی سورگوم و تلخه مشاهده شدر با توجه به شکلهای  -5د و

 -6د مشاهده میشود در گیاهران زراعری گنردم و چغندرقنرد میرزان
اثرگﺬاری عصاره تلخه در افرزایش پررولین بره طرور جزیری بیشرتر از
عصاره سورگوم است ولی در علف هرز سلمهترره (شرکل  -8د) و ترا
حدودی در تاجخروس (شکل  -7د) در غلظتهای پایین ،اثرر عصراره
تلخه در افزایش میزان پرولین بیشتر از عصاره سورگوم بروده ولری برا
افزایش غلظت ،تأثیر عصاره سورگوم بیشتر شده استر تجزیه پروتئین
و تبدیل آن به آمینواسیدهایی از قبیل پرولین بر اثر مواد دگرآسریب را
دلیل افزایش پرولین تحت شرایط تنش آللوپاتی ذکر شده است ()20ر
همچنین مادویکیا و همکاران ( )25تجمع پرولین در گیاه تربچه

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

را نشانگر خسارت سلولی ایجاد شده توسط  ROSبرا کراربرد عصراره
آبی نعناع فلفلی میدانندر زیرا مواد آللوکمیکال حاصل از نعنراع فلفلری
تنش اکسیداتیو را از طریق تولید  ROSو افزایش فعالیت آنرزیمهرای
آنترریاکسرریدانت بوجررود مرریآوردر پرولین بهعنوان یررک آنتیاکسیدان
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غیرآنزیمی نقش مامی در حفاظت گیاه داشته و نشانگری برای
شرایط تنش در گیاهان در نظر گرفته میشودر پرولین در این شرایط
یا از گلوتامات سنتز میشود و یا اینکه در اثر افزایش پررروتئولیز میزان
پرولین افزایش مییابد ()10ر

جدول  -14تجزیه واریانس آنزیمهای آنتیاکسیدان ،پرولین و قند گیاه تاج خروس تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه
Table 14- Analasis of variance of redroot pigweed antioxidant enzymes, proline and carbohydrate as influenced by sorghum
and knapweed aqueous extract

میانگین مربعات
درجه آزادی

منابع تغییرات

پراکسیداز

پلی فنل اکسیداز

کاتاالز

پرولین

قند

df

Source of variable

Peroxidase
0.0024ns

Polyphenol oxidas
0.0015ns

Catalase
0.00006ns

Proline
0.0001ns

Mean of squares
Soluble sugar
**0.0006

1

عصاره Extract

**0.045

**0.096

**0.137

**0.015

**0.0014

3

غلظت Concentration

0.00084ns

0.0008ns

0.0047ns

0.00017ns

*0.00007

3

عصاره*غلظت

0.00083

0.0024

0.007

0.00014

0.000009

16

7.38

3.38

17.44

10.56

6.92

Concentration* Extract
خطا Erorr

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سط احتمال پنج و یک درصد
Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

**:

and

* ns,

جدول  -15تأثیر غلظتهای مختلف عصاره سورگوم و تلخه بر صفات فیزیولوژیک تاج خروس
Table 15- Effect of different concentrations of sorghum and knapweed extract on redroot pigweed characteristics

پلی فنل اکسیداز

پراکسیداز

پرولین

کاتاالز

غلظت

Proline
Catalase
Polyphenol oxidas
Peroxidase
)(μgg-1FW
)(μgg-1FW
)(μgg-1FW
)(μgg-1FW
0
0.0655d
0.302c
1.32d
0.306c
c
b
c
5%
0.087
0.434
1.4
0.341c
10%
0.126b
0.534b
1.508b
0.146b
20%
0.18a
0.659a
1.615a
0.502a
در هر ستون میانگینهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون  LSDدر سط احتمال  5درصد است
Means with the same letters are not signiﬁcantly different based on the LSD test (p< 0.05) in each column
Concentration

جدول  -16تجزیه واریانس آنزیمهای آنتیاکسیدان ،پرولین و قند گیاه سلمهتره تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم و تلخه
Table 16- Analasis of variance of lambsquarters antioxidant enzymes, proline and carbohydrate as influenced by sorghum
and knapweed aqueous extract

میانگین مربعات
درجه آزادی

منابع تغییرات

پراکسیداز

پلی فنل اکسیداز

کاتاالز

پرولین

قند

df

Source of variable

Peroxidase
0.00029ns

Polyphenol oxidas
0.022ns

Catalase
0.0041ns

Proline
0.00004ns

Soluble sugar
*0.00057

1

عصاره Extract

**0.0466

**0.116

**0.145

**0.0127

**0.0027

3

غلظت Concentration

0.00012ns

0.0011ns

0.0012ns

0.00002ns

0.0005ns

3

عصاره*غلظت

0.0032

0.0064

0.0046

0.00014

0.000046

16

14.99

5.63

14.6

9.31

7.95

Means of squares

Concentration* Extract
خطا Erorr

ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

* ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سط احتمال پنج و یک درصد
Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively

**:

and

* ns,
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جدول  -17تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی سورگوم و تلخه بر صفات سلمهتره
Table 17- Effect of different concentrations of sorghum and knapweed aqueous extract on lambsquarters properties

پراکسیداز

پلی فنل اکسیداز

پرولین

کاتاالز

قند

غلظت

Soluble sugar
Proline
Polyphenol oxidas Peroxidase
)Catalase (μgg-1FW
Concentration
)(μmolg-1FW) (μgg-1FW
)(μgg-1FW
)(μgg-1FW
0
0.06d
0.079d
0.316c
1.28c
0.291b
5%
0.077c
0.106c
0.379c
1.34c
0.329b
b
b
b
b
10%
0.095
0.142
0.503
1.45
0.427a
20%
0.109a
0.186a
0.669a
1.601a
0.483a
در هر ستون میانگینهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار بین تیمارها بر اساس آزمون  LSDدر سط احتمال  5درصد است
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

شکل  -5روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره با میزان پراکسیداز (الف) ،کاتاالز (ب) ،پلی فنل اکسیداز (ج) ،پرولین (د) ،قند محلول (و) در
گندم .عصاره سورگوم (●) ،عصاره تلخه (■)
Figure 5- Linear regrission relationships between concentration with soluble sugar, proline, catalase, polyphenoloxidase and
)■( peroxidase of wheat. Sorghum (●), Russian Knapweed

پرولین عالوه بر نقش اسمولیت ،در محافظت از آنزیمها در برابرر
تخریب شدن ،حفظ حاللیت پروتئینها ،تثبیت فسفولیپیدهای غشایی،
تنظیم کننده اسیدیته سیتوپالسمی ،از بین برنده رادیکرالهرای آزاد و
تنظیم پتانسیل ردوکس نقش مامری دارد ()32ر از آنجایی که استرس

آللوپاتی با تولید انواع اکسیژنهای واکنشررر رگر نوعی تنش اکسیداتیو
ثانوی ایجاد میکند ،به منظور حفظ یکپارچگی غشا تحت شرایط
تنش ،باید از دناتوره شدن پروتئینها جلوگیری شود ،پرولین با آنزیمها
بررررررررهمکنشکرده و به این ترتیب ساختار پروتئینها و فعالیتهای

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

مربوط به آنها را حفظ میکند ()32ر پرولین به عنوان یک اسرمولیت
سازگار عمل میکند ،زیرا میتواند بدون اینکره مولکرولهرای برزرگ
سلول را خراب کند ،در غلظتهای زیاد در سلول تجمع یابدر همچنین
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پرولین نقش حفاظتی را هم ایفا میکنرد ،زیررا مریتوانرد بره عنروان
پﺬیرنده الکترون عمرل کنرد و در زمران بازدارنردگی نروری ناشری از
اکسیژنهای فعال از آسیب سیستم نوری جلوگیری کند ()5ر

الف

ب

ج

د

و

شکل  -6روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره با میزان پراکسیداز (الف) ،کاتاالز (ب) ،پلی فنل اکسیداز (ج) ،پرولین (د) ،قند محلول (و) در
گیاه چغندرقند .عصاره سورگوم (●) ،عصاره تلخه (■)
Figure 6- Linear regrission relationships between concentration with soluble sugar, proline, catalase, polyphenoloxidase and
)■( peroxidase of sugar beet. Sorghum ( ●), Russian Knapweed

قند محلول

میزان قندهای محلول در گیاهان زراعی گندم و چغندرقنرد فقرط
تحت تأثیر معنیدار غلظت عصاره قرار گرفتند (جداول  10و  )12ولری
میزان قند محلول در علف هرز تاج خروس تحت ترأثیر نروع عصراره،
غلظت و ترکیب تیماری عصاره با غلظت واقع شرد (جردول  )14و در
سلمه تره هم تحت تأثیر نوع عصاره و غلظت قرار گرفت (جدول )16ر
با توجه به جداول  11و  ،13با افرزایش غلظرت عصراره آبری تلخره و
سورگوم ،میزان قندهای محلول در گیاهان زراعی گنردم و چغندرقنرد
افزایش معنیداری پیدا کردهاندر برهطروریکره بیشرترین میرزان قنرد
محلول در هر دو گیاه زراعی به غلظت  20درصد عصاره تعلق داشتر

با توجه به شکل  -5و مشاهده میشرود برا افرزایش غلظرت عصراره،
اثرگﺬاری عصاره تلخه در افرزایش قنردهای محلرول گنردم بیشرتر از
عصاره سورگوم بوده است ولی در چغندرقند (شکل  -6و) تأثیر عصاره
سورگوم در افزایش قندهای محلول آن بیشتر بودر
همچنین بیشترین میزان قند محلول تراجخرروس بره غلظرت 20
درصد عصاره تلخه و بعد از آن به غلظت  20درصد عصراره سرورگوم
تعلق داشتر غلظتهای  5و  10درصد عصاره تلخه در رتبه سوم قرار
گرفتند (شکل  -7ه)ر مشاهده می شود در همره سرطوح بره اسرتثنای
شاهد ،میزان قند محلول تاجخروس با کاربرد عصراره تلخره بیشرتر از
عصاره سورگوم بوده استر روابط رگرسیونی بین غلظت و میزان قنرد
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محلول (شکل  -7و) تأیید کننرده ایرن مطلرب اسرت کره اثرگرﺬاری
عصاره تلخه در افزایش قند محلول تاجخروس بیشرتر بروده اسرتر در
علف هرز سلمه تره هم با افزایش غلظت عصاره بر میزان قند محلرول
آن افزوده شده اسرت (جردول )17ر روابرط رگرسریونی (شرکل  -8و)
نشان میدهد افزایش قند محلول سلمهترره برا کراربرد عصراره تلخره
بیشتر از کاربرد عصاره سورگوم است و با افرزایش غلظرت ،اثرگرﺬاری
عصاره تلخه بیشتر شده استر افزایش میزان قندهای محلول در گیراه
تربچه بر اثر کاربرد عصراره آبری نعنراعفلفلری را بره کراهش فعالیرت

تعدادی از آنزیم های تنفسی و کاهش مصررف قنرد در شررایط ترنش
آللوپاتی میدانند ()25ر همچنین افرزایش قنردهای محلرول در ترنش
آللوپرراتی ممکررن اسررت برره دلیررل اثرررات مثبررت  ABAروی انتقررال
آسیمیالتها باشد ()21ر در تناقض با نتایج این آزمرایش ،الگنردابی و
الدارایر ( )2گزارش کردنرد کره میرزان کربوهیردراتهرای کرل قابرل
دسترس گونههای مورد مطالعه با افزایش غلظت عصاره کاهش معنی
داری پیدا میکنندر

الف

ب

ج

د

و

ه

شکل  -7روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره با میزان پراکسیداز (الف) ،کاتاالز (ب) ،پلی فنل اکسیداز (ج) ،پرولین (د) ،قند محلول (و) در
علف هرز تاج خروس .عصاره سورگوم (●) ،عصاره تلخه (■) .میانگین قند محلول تاج خروس در ترکیب تیماری عصاره با غلظت (ه)
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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شکل  -8روابط رگرسیونی خطی بین غلظت عصاره میزان پراکسیداز (الف) ،کاتاالز (ب) ،پلی فنل اکسیداز (ج) ،پرولین (د) ،قند محلول (و) در علف
هرز سلمهتره .عصاره سورگوم (●) ،عصاره تلخه (■)
Figure 8- Linear regrission relationships between concentration with soluble sugar, proline, catalase, polyphenoloxidase and
)■( peroxidase of lambsquarters. Sorghum (●), Russian Knapweed

آناا چنین کاهشی را به اثرات بازدارندگی مواد دگرآسیب بر سرنتز
پیگمانهای فتوسنتزی نسبت دادندر همچنین برنات و همکراران ()11
مشاهده کردنرد کراهش کرل کربوهیردراتهرای قابرل دسرترس 1در
 Sinapis albaunderتحت تنش آللوپاتی بره کراهش سرط بررگ
فتوسرنتزی و فراوانرری روزنرهای بررر مرریگررددر بررهعرالوه برره اثرررات
بازدارندگی مواد آللوکمیکال بر آسیمیالسیون و انتشار دیاکسیدکرربن
و کرراهش انتقررال مررواد فتوسررنتتاتی ناشرری از اثرررات تخریبرری مررواد
دگرآسیب بر غشای پالسمایی و عناصر آوندی نسربت داده مریشرودر
همچنین کاهش کربوهیدراتهای قابل دسترس در گیاهچههای ذرت
تحت شرایط تنش آللوپاتی به مصرف اغلب مواد حاصل از فتوسنتز در
تنفس برای تولید انریی و حمایت از فرایندهای فیزیولروییکی نسربت
داده میشود ()19ر
1- Total available carbohydrates

نتیجهگیری
بهطور کلی نتایج نشان داد که اندام هوایی سرورگوم و تلخره بره
دلیل دارا بودن ماده بازدارنده رشد موجب کاهش معنیدار صفات مورد
بررسی در گیاهان زراعی و علفهای هرز شردندر برا افرزایش غلظرت
عصاره اثرات بازدارندگی آنها افزایش بیشتری پیدا کرد ،به طوریکره
بیشترین اثر بازدارندگی به غلظت  20درصد عصاره تلخره و سرورگوم
مربوط بودر همچنین افزایش فعالیت آنزیمهرای پراکسریداز ،پلریفنرل
اکسیداز و کاتاالز دلیل وجود مواد دگرآسیب در عصاره آبی سرورگوم و
تلخه میباشدر بنابراین با توجه به اثرات بازدارندگی در گیاهران مرورد
مطالعه میتوان از عصاره آبی سورگوم و تلخره برهعنروان علرفکرش
زیستی جات کنترل و مدیریت علفهای هرز استفاده کردر در ضرمن
جات باتر مشخص شدن کارآیی این گیاهان در مدیریت علرفهرای
هرز پیشنااد میشود اجزای تشکیل دهنده عصاره گیاهان تعیین شرده
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