
 

 

 

 

 

 

 

 (Datura stramonium)شناسایی و بررسی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای تاتوره 

 زنی ارقام ذرت جوانه هایبر ویژگی

 
 3علی اکبر مقصودی مود، 2مهری صفاری، 1عمران دسترس

 

دانشکده کشاورزی دانشگاه  و اصالح نباتات دانشیار گروه زراعت -3و  2، د باهنر کرمانشهیدانشگاه  ارشناسی ارشد زراعتک -1

 شهید باهنر کرمان

 
 (15/2/1313تاریخ پذیرش:  – 22/7/1312)تاریخ دریافت: 

 چکیده:

کروماتوگرافی  ه از روش گازتهیه و با استفاد هرز تاتوره، عصاره شاخساره آنمنظور شناسایی آلکالوئیدهای موجود در علفبه

شناسایی و استخراج گردید.  ،باشندشد. سه آلکالوئید تروپینون، تروپین و آتروپین که دارای پتانسیل آللوپاتیکی می تجزیه

، 500، 404، 301هایکراسزنی و رشد گیاهچه شش رقم ذرت شامل سینگلپتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای مذکور بر جوانه

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تصادفی با سه تکرار  ت فاکتوریل در قالب طرح کامالًصور به 704و  700، 747

. بیشترین پتانیسل بازدارندگی مربوط به تروپینون و دار بودزنی معنیسرعت جوانه درصد و رقم بر×غلظت×متقابل آلکالوئید

-وزن خشک ریشه هایبازدارندگی نیز افزایش یافت. ویژگیوئیدها اثر کمترین آن مربوط به تروپین بود. با افزایش غلظت آلکال

ثیر پتانسیل بازدارندگی تروپینون و آتروپین قرار گرفتند. هر دو صفت مذکور در چه تمامی ارقام ذرت نیز تحت تأقهچه و سا

ز تاتوره سه آلکالوئید با هرایای علفی بقهمه ارقام در معرض تروپین افزایش یافتند. نتایج کلی بیانگر این است که در عصاره

های مختلف هر آلکالوئید نیز از پتانسیل آللوپاتیکی کننده و بازدارنده وجود دارد، و همچنین غلظتمتفاوت تحریک اثرهای

ی این های اثر بازدارندگار دهند. یافتن مکانیسمتوانند رشد گیاه زراعی را تحت تأثیر خود قرمتفاوتی برخوردار است که می

کش مورد استفاده قرار گیرند، مفید واقع گیاهان دیگر ممکن است برای یافتن ترکیباتی که بتوانند به عنوان علف ها برترکیب

 شوند. 

 آتروپین، اکوسیستم، تروپینون، تروپین کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 پتانسیل های زیادی دربارةهای اخیر آزمایشدر سال

کنندگی و تحریک آللوپاتیکی گیاهان که شامل اثرهای

 ;Mizutani, 1111بازدارندگی است، انجام شده است )

Vyvyan, 2002; Macias et al., 2007; Rawat et al., 

گیاهان دارای  وسیلةکه به های آللوپاتیکترکیب (.2013

اثرهای  وند، معموالًشخاصیت آللوپاتی در ریزوسفر آزاد می

ها به گیاهان همسایه خود دارند. آللوکمیکال سوئی بر

 Leaching) هاشستشو از برگ های مختلفی مانندروش

left)ایریشه های، ترشح (Exudation)توسط  ، تجزیه

 (Volatilization)تبخیرو (Decomposition)ریزجانداران

(. Weir et al., 2004شوند )آزاد می پوششاز سطح تاج

زنی و تواند از طریق تحریک یا ممانعت از جوانهآللوپاتی می

رشد گیاهچه تعادل جمعیت را در یک اکوسیستم کشاورزی 

تواند از طریق آسیب رساندن به حتی می ییر دهد.تغ

نظام موجود در خاک، احیا و پایداری بوم ریزجانداران

 Einheling, 1117; Dayan etکشاورزی را تهدید کند )

al., 2000). 

های فنیل شیمیایی آللوپاتیک به گروه هایترکیب

ها ها، آلکالوئیدها، استروئیدها، ترپنوئیدها، استوژنینپروپان

(. Whittaker and Feeny, 1171شوند )بندی میتقسیم

شوند که آلی شیمیایی گفته می هایترکیبآلکالوئیدها به 

حلقه هتروسیکلیک کم دارای یک اتم نیتروژن در دست

هزار آلکالوئید در طبیعت باشند و تاکنون بیش از دهخود می

ها معموأل از گیاهان به دست اند. آلکالوئیدشناسایی شده

آمده و ترکیبات بازی هستند که در محیط اسیدی تولید 

فیزیولوژیک  نمایند و معموأل دارای اثرهاینمک می

 ,Evans)اشند بمی ای روی انسان و حیواناتبرجسته

2007). 

ها به دو شکل مستقیم و طور کلی تأثیر آلکالوئیدهب

، در مقایسه با اثرهای مستقیم . اثرهایمستقیم استغیر

توجه قرار گرفته و دلیل آن نقش مستقیم بیشتر مورد غیر

های گوناگون رشد و متابولیسم جنبه که بر ثری استمؤ

، نی بذرهازهای گیاهی، جوانهگیاهان مانند هورمون

ها، نفوذپذیری غشاها، جذب مواد معدنی، فتوسنتز و رنگدانه

 ها و روابط آبی گیاهها، تنفس، سنتز پروتئینفعالیت آنزیم

 (.Whittaker and Feeny, 1171کند )ایفا می

ذرت از غالت مهم مناطق گرمسیر و معتدل جهان 

است که از نظر تولید جهانی مقام سوم را به خود اختصاص 

داده است. جمعیت رو به رشد جهان با کمبود فزاینده مواد 

ن به غذایی مواجه هستند و به همین دلیل در سطح جها

-محصولی مانند ذرت نیاز وجود دارد. ذرت با تیپنباتات پر

مانند تولید دانه،  خصوصیای مختلف و برای اهداف بهه

شود. همچنین در تولید ذرت سیلو و علوفه کشت می

نر،  آذینبرای سهولت در امر رفت و آمد و حذف گلهیبرید 

ها را بیش از حد استاندارد و با فواصل معموأل فاصله ردیف

-ها، علفکارند. افزایش فاصله ردیفمتر میسانتی 100-10

سازد تا در طول فصل رشد مدت بیشتری هرز را قادر می

 رشد و نمو کرده و از قدرت رقابتی بیشتری برخوردار گشته

هفته اول  3-5و باعث کاهش محصول شوند. ذرت در 

و در مدت رشد،  ساس بودههای هرز بسیار حنسبت به علف

در جذب آب و مواد غذایی و نور با ذرت رقابت نموده و 

 Rashedشوند )باعث کاهش شدید محصول ذرت می

Mohassel, 1117) . سرعت رشد زیاد گیاه زراعی سبب

شود، های هرز میمقابل علفافزایش توان رقابت آن در 

بنابراین هنگامی که عوامل ثانویه )مانند آللوپاتی( در محیط 

-رشد وجود داشته باشند و  مانع از درصد و سرعت جوانه

یابد شوند، قدرت رقابت گیاه زراعی کاهش میزنی 

(Bastians et al., 1177.) 

های هرزی ( و از علفSolanaceaeتاتوره از خانواده )

 ,.Berkov et alکه در سرتاسر جهان انتشار دارد ) است

-می  این گیاه به وفور در مزارع کشاورزی مشاهده  (.2007

(. تاتوره حاوی انواع Griffin and Lin, 2000شود )

( که Berkov et al., 2005ست )هامختلف آلکالوئید

شوند وفور یافت میبه سوالناسهمعموأل در خانواده 

(Griffin and Lin, 2000 نشان داده شده است که .)

آبی تاتوره از طریق هیدرولیز نشاسته،  آلکالوئیدهای عصاره

و فرنگی زنی و رشد آفتابگردان، هویج، فلفل، گوجهجوانه

دگرآسیبی را مربوط به  سویا را کاهش دادند و این اثرهای

 Gressel and) داننداسکوپالمین و هیوسیامین می

Holm, 1174 .)قسمت های آبیآللوپاتیک عصاره اثرهای-

 برنج د وزنی و رشد نخوهای مختلف تاتوره روی جوانه

(Oudhia et al., 1118)  گندمجو و و (Levitt and 

Lovett, 1184 ).نیز گزارش شده است 
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رویان تاتوره روی  پتانسیل عصاره آبی بذر، پوسته بذر و لپه

 Panicumیی )زنی و رشد گیاهچه کلم و ارزن ایتالیاجوانه

miliacceumکه همه عصارهبه طوری اند،( مطالعه نموده-

های مورد زنی و رشد گیاهچه گونهها، بازدارنده جوانه

 . (Levitt and Lovett, 1184)اند مطالعه بوده

هدف از اجرای این تحقیق ابتدا جداسازی و شناسایی 

 تاتوره و سپس ارزیابی های موجود دربرخی از آلکالوئید

ها روی برخی ارقام ذرت شامل پتانسیل آللوپاتیک آن

 704و  700، 747، 500، 404، 301هایکراسسینگل

 باشد.می

 

 هامواد و روش

ای جهت شناسایی برخی از آلکالوئیدهای مطالعه

و سپس ارزیابی  Datura stramoniumموجود در گیاه 

زنی جوانه هایویژگیها بر برخی از پتانسیل آللوپاتیک آن

های زراعت و شیمی دانشگاه شهید ارقام ذرت در آزمایشگاه

    هرز تاتوره از انجام شد. علف 1312باهنر کرمان در سال 

 های مختلف مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزیبخش

ی دقیقه 7درجه و  57در  ، واقعدانشگاه شهید باهنر کرمان

مالی و ی پهنای شدقیقه 18درجه و  30درازای خاوری و 

-در مرحله گلدهی جمع متری از سطح دریا 1755ارتفاع 

های آوری شده در پاکتهای جمعآوری شد. شاخساره

گراد درجه سانتی 70در دمای بندی و در آون کاغذی بسته

س بقایای حاصل، آسیاب و ساعت خشک و سپ 48به مدت 

 د. پودر ش

ره گرم از پودر شاخسا 10برای تهیه سوسپانسیون ابتدا 

 7( به مدت 4SO2Hلیتر اسید سولفوریک )میلی 10ر گیاه د

ساعت در دما و فشار اتاق، خیسانده شده و با عبور از کاغذ 

( شستشو داده شد. سپس 3CHCl) صافی توسط کلروفرم

 25 (OH4NHبا اضافه کردن محلول آمونیوم هیدروکسید )

رسید. در این مرحله  1-10محلول به حدود   pH، درصد

ستخراج مکرر انجام شد و به ستفاده از کلروفرم سه بار ابا ا

( اضافه گردید. در ادامه از 4SO2Naسولفات )سدیمآن دی

جهت برداشتن  (Rotary evaporator) دستگاه روتاری

حالل از نمونه استفاده شد و با اضافه کردن متانول، نمونه 

 Gass) جهت تزریق به دستگاه کروماتوگرافی گازی

Cromatography Mass Spectrophotometric)  آماده

 (.Themelis et al., 2007شد )

 طرح کامألفاکتوریل در قالب آزمایشات به صورت 

در سه تکرار انجام شد. سه آلکالوئید تروپینون،  تصادفی

ها به تهیه و غلظت تروپین و آتروپین از شرکت توپازژن

که ریطوبه ،دست آمدنده ( بµg/mLنسبت وزن به حجم )

، 1500، 1000، 500های )برای تروپینون و تروپین غلظت

( و برای آتروپین به لیترمیکروگرم بر میلی 2500و 2000

، 1000، 500، 100ای )هتر غلظتدلیل حاللیت پایین

تهیه شدند. غلظت لیتر( میکروگرم بر میلی 2000و  1500

ه الذکر بصفر )آب مقطر( نیز برای هر سه آلکالوئید فوق

 د.عنوان شاهد منظور ش

جهت ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدهای 

انتخاب  مترسانتی 1هایی به قطر دیشپتریشناسایی شده؛ 

سپس عفونی و ساعت ضد 3درجه به مدت  120در دمای  و

 کن قرار گرفت،دو الیه کاغذ خشک ،دیشدرون هر پتری

، 301 هایکراسشش رقم ذرت شامل سینگل بذرهای

آزمایش انتخاب شد. جهت  704 و 700، 747، 500، 404

توجه و بازدهی قابلانتخاب ارقام مذکور، کشت و کار  دلیل

جلوگیری از رشد باشد. برای مزارع استان کرمان می آنها در

محلول هیپوکلرایت در دقیقه  2به مدت  رهابذ ،هاقارچ

بذر عدد  10دیش درصد قرار گرفتند. در هر پتری 5 سدیم

لیتر عصاره اضافه میلی 10دیش به هر پتری وسالم کشت 

اتاقک ها در دیش(. سپس پتریChung et al., 3002) شد

درجه با  20و  25رشد با دمای حداکثر و حداقل به ترتیب 

 Quanساعت روشنائی و تاریکی نگهداری شدند ) 8و  17

et al., 3002د زنی نظیر درصجوانه های(. برخی از ویژگی

چه در انتهای روز چه و ساقهزنی، وزن خشک ریشهجوانه

 ,Hegde and Millerگیری قرار گرفت )هشتم مورد اندازه

-جوانه زنی با شمارش تعداد بذرهای(. سرعت جوانه2993

 ,Maguireد )هر روز طبق معادله زیر تعیین شزده در 

2963): 

RS=∑Si⁄Di  
 

داد بذر در زنی )تعسرعت جوانه Rsدر معادله فوق 

تعداد روز  iD، زده در هر شمارشتعداد بذر جوانه iSروز(، 

 ام بود.nتا شمارش 

با  SASافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

انجام شد. مقایسه  Excelو  MSTATC، 1/1نسخه 

( LSDدار )ها توسط آزمون حداقل اختالف معنیمیانگین

  د. انجام ش
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 نتایج

 آلکالوئیدهاشناسایی 

عصاره آبی حاصل از تاتوره با روش گاز  بعد از تجزیه

اد شیمیایی در عصاره های مختلفی از موکروماتوگرافی پیک

-Methyl-8-8)که از بین این مواد تروپینون وجود داشتند

azabicyclo [2.3.2]octan-2-one) و با نسبت جرم به

     ین (، تروپNO22H8Cو با فرمول شیمیایی ) 131بار 
(2-endo-8-methyl-8-azabicyclo[2.3.2]octan-2-ol) 

و با فرمول  141و با نسبت جرم به بار 

hylmet-8-8-و آتروپین ) (NO21H8C)شیمیایی

azabicyclo[2.3.2]oct-2-yl2-hydroxy-3-

phenylpropanoate)و با  281با نسبت جرم به بار و

ی ( که از زیر شاخه2NO32H21Cفرمول شیمیایی )

باشند و آلکالوئیدها نیز از پتانسیل آللوپاتیک آلکالوئیدها می

برخوردارند، مورد شناسایی و آزمایش قرار گرفتند )جدول 

(.1و شکل  1

 

 هرز تاتورهپتانسیل آللوپاتیک علف

تجزیه واریانس نشان داد که اثرهای ساده و  نتایج

د دار شزنی معنیجوانه هایمتقابل بر برخی از ویژگی

 (.2)جدول 

 زنیدرصد جوانه

رقم  ×غلظت  ×آلکالوئید  کنشمقایسه میانگین برهم

های تروپنیون، تروپین و آتروپین نشان داد که آلکالوئید

 مختلف برهای متفاوتی را در غلظت تیکپتانیسل آللوپا

زنی ارقام ذرت نشان دادند. چنانچه صفت درصد جوانه

ن با افزایش غلظت، دارای ینوشود آلکالوئید تروپمالحظه می

زنی درصد جوانه ای برپتانسیل بازدارندگی قابل مالحظه

تمام ارقام ذرت بود. در صورتی که تروپین اگرچه از لحاظ 

 داری بر صفت مذکور داشت،دگی معنیبازدارن رآماری تأثی

های اما این تأثیر چندان مشهود نبود. آتروپین نیز در غلظت

های باال بازدارندگی بود ولی در غلظتپایین فاقد پتانسیل 

ام( از پتانسیل بازدارندگی بیشتری پیپی 1000)باالتر از 

درصد  02/70معادل  500کراس برخوردار بود. رقم سینگل

درصد  71/57معادل  301کراس بازدارندگی و رقم سینگل

ترین و بازدارندگی در مقایسه با شاهد، به ترتیب حساس

-م نسبت به تروپینون بودند. رقم سینگلترین ارقامقاوم

-درصد بازدارندگی و رقم سینگل 37/4معادل  700کراس 

درصد بازدارندگی در مقایسه با  12/1معادل  404کراس 

ترین ارقام به پتانسیل ترین و مقاومشاهد به ترتیب حساس

تروپین بودند که نسبت به پتانسیل بازدارندگی  آللوپاتیک

مالحظه نیست. های باالی آتروپین قابلتروپینون و غلظت

-ارقام مختلف ذرت در حضور آلکالوئید آتروپین نیز پاسخ

کراس طوری که رقم سینگلبه ،های متفاوتی نشان دادند

کراس درصد بازدارندگی و رقم سینگل 51/55معادل  704

درصد بازدارندگی در مقایسه با شاهد  02/37معادل  404

و مقاوم به آتروپین شناسایی شدند به ترتیب ارقام حساس 

 (.3)جدول 

 

های موجود ) از لحاظ کیفی(آلکالوئیدهای تاتوره، به نسبت کل یون  -1جدول 
Table1-Datura alkaloids, in the ratio of the total ions current (in terms of quality) 

 

  

 

 

 

Alkaloid زمان بازداری آلکالوئید 
Inhibition  time 

 جرم به بارنسبت 
Mass to charge ratio 

Tropinone 229.83 22.82 تروپینون 

Tropine 212.83 23.81 تروپین 

Atropine 389.231 10.81 آتروپین 

 آتروپین -3تروپین  -2تروپینون  -1ساختار شیمیایی آلکالوئیدهای شناسایی شده :  -1شکل 

Figure 1- Chemical structure of  identified alkaloids: 1-Tropinone 2-Tropine 3-Atropine 

3 

2 

1 
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 ذرت هایرقمزنی جوانه هایرخی ویژگیبر ب ی مختلف آلکالوئیدهاهاغلظت تجزیه واریانس پتانسیل آللوپاتیک -2جدول 
Table 2- Analysis of variance allelopathic potential of different concentrations of alkaloids on some of 

corn varieties germination traits 

 چهساقه خشک وزن

Shoot dry 

weight 

 چهشهیر خشک وزن

Root dry weight 

 یزنجوانه سرعت

Germination 

rate 

 یزنجوانه درصد

Germination 

percentage 

درجه 

 آزادی
df 

 S.O.V تغییرات  منابع

**
23.23 

**
33.09 

**
380.63 

**
 Alkaloid آلکالوئید 3 32282.82

**
2.12 

**
0.38 

**
202.29 

**
 Concentration غلظت 1 20260.32

**
0.03 

**
0.02 

**
2.32 

**
 Cultivar رقم 1 11.91

**
2.69 

**
3.61 

**
31.29 

**
 Alkaloid×Concentration تغلظ ×آلکالوئید 20 2321.93

**
0.01 

**
0.03 

**
0.98 

**
  Cultivar  ×  Alkaloid رقم ×آلکالوئید 20 61.19

**
0.02 

**
0.02 

**
0.62 

**
 Cultivar×   Concentration رقم ×غلظت  31 21.16

**
0.02 

**
0.03 

**
0.28 

**
22.99 10 

 ×آلکالوئید 

 رقم ×غلظت 
Alkaloid×Concentration×

Cultivar 

 Error خطا 321 6.12 0.06 0.006 0.001

**         **: Significant at 21 level of probability  

 
 زنی ذرتبر درصد جوانه رقم × غلظت × آلکالوئید کنشمقایسه میانگین برهم -3جدول 

Table 3- Means comparison of interaction effect alkaloid × concentration × cultivar on germination 

percentage of maize  

سینگل 

 704-کراس
SC-101 

-سینگل کراس

700 
SC-100 

 -سینگل کراس

747 

SC-611 

-سینگل کراس

500 

SC-100 

-سینگل کراس

404 

SC-101 

 -نگل کراسسی

301 

SC-202 

 غلظت
Concentration 

(µg/mL) 

 آلکالوئید
Alkaloids 

200.00 200.00 200.00 200.00 99.21 200.00 0 

 تروپینون
Tropinone 

89.22 92.32 88.99 98.99 98.21 91.32 100 

10.21 82.91 13.89 83.28 18.36 81.12 2000 

62.22 61.68 18.88 11.09 62.96 62.12 2100 

10.62 12.11 13.29 12.18 11.83 11.31 3000 

10.66 12.12 23.22 39.98 22.09 13.22 3100 

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 99.92 0 

 تروپین
Tropine 

98.61 99.82 99.19 98.01 98.88 99.82 100 

99.96 91.12 91.12 200.00 98.99 91.09 2000 

99.90 98.96 98.91 200.00 99.91 98.39 2100 

99.03 99.63 91.61 99.61 99.63 99.38 3000 

98.28 91.62 96.98 91.91 99.81 91.69 3100 

200.00 200.00 200.00 200.00 99.21 99.98 0 

 آتروپین
Atropine 

99.01 99.63 96.89 98.66 99.61 98.01 200 

91.16 91.81 91.10 91.26 200.00 98.63 100 

96.19 91.81 92.01 91.11 96.23 96.61 2000 

11.02 82.22 82.92 19.06 80.03 19.06 2100 

11.12 11.22 63.21 19.21 62.98 12.88 3000 

LSD 55= 2.12 

 

 

 زنیجوانه سرعت

رقم  ×غلظت  ×آلکالوئید  کنشمقایسه میانگین برهم

وپینون، های مختلف آلکالوئیدهای ترنشان داد که غلظت

زنی جوانه  متفاوتی بر صفت سرعت  تروپین و آتروپین تأثیر

زنی ارقام جوانه   دارند. با افزایش غلظت تروپینون، سرعت 

ذرت پاسخ غیریکسان و کاهشی نشان دادند. این تغییرات 

ین و آتروپین متفاوت تروپدر مقایسه با پتانسیل بازدارندگی 

ایش غلظت اگرچه پین با افزکه آلکالوئید تروطوریبه بود،

زنی ارقام ذرت نشان داد اما سرعت جوانه تأثیر بازدارنده بر
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این تأثیر در مقایسه با تروپینون قابل مالحظه نبود. 

-پی 1000تر از های پایینآلکالوئید آتروپین نیز در غلظت

ای برخوردار نبود مالحظهام از پتانسیل آللوپاتیکی قابلپی

زنی ابه تروپینون سرعت جوانههای باال مشاما در غلظت

ارقام ذرت را تحت تأثیر قرار داد. در بین ارقام مختلف رقم 

درصد بازدارندگی و رقم  37/81معادل  404کراس سینگل

درصد بازدارندگی به  43/78معادل  700کراس سینگل

ن ارقام به آلکالوئید تروپینون تریترین و مقاومترتیب حساس

درصد  32/13معادل  404س کرارقم سینگلبودند. 

درصد  57/5معادل   747کراس بازدارندگی و رقم سینگل

ترین و در مقایسه با شاهد به ترتیب حساسبازدارندگی 

کراس ترین ارقام نسبت به تروپین بودند. رقم سینگلمقاوم

کراس درصد بازدارندگی و رقم سینگل 12/77معادل  704

در مقایسه با شاهد  درصد بازدارندگی 53/28معادل  404

ترین ارقام نسبت به آتروپین ترین و مقاومبه ترتیب حساس

 (. 4بودند )جدول 
 

 زنی ذرترقم بر سرعت جوانه × غلظت × آلکالوئید کنشمقایسه میانگین برهم -4دول ج
Table 4- Means comparison of interaction effect alkaloid × concentration × cultivare on germination rate 

of maize  

سینگل 

 704-کراس
SC-101 

-سینگل کراس

700 
SC-100 

 -سینگل کراس

747 

SC-611 

-سینگل کراس

500 

SC-100 

-سینگل کراس

404 

SC-101 

 -سینگل کراس

301 

SC-202 

 غلظت
Concentration 

(µg/mL) 

 هاآلکالوئید
alkaloids 

8.02 1.16 1.16 1.21 1.12 1.11 0 

 تروپینون
Tropinone 

6.83 6.38 6.33 1.11 1.18 6.22 100 

1.22 1.29 1.32 1.22 1.61 1.23 2000 

2.11 1.11 2.88 2.22 3.31 2.39 2100 

3.32 2.81 3.21 3.33 2.18 3.26 3000 

2.13 3.11 2.22 2.22 0.19 2.33 3100 

8.02 1.16 1.16 1.21 1.12 1.16 0 

 تروپین
Tropine 

1.66 1.89 1.11 1.11 1.13 1.66 100 

1.10 1.11 1.22 1.81 1.28 1.22 2000 

1.83 1.61 1.88 8.28 1.33 1.19 2100 

8.16 8.22 1.33 6.19 6.11 6.12 3000 

1.11 1.22 1.21 6.12 6.11 6.81 3100 

8.02 1.16 1.66 1.21 1.12 1.16 0 

 آتروپین
Atropine 

1.12 1.23 1.61 1.38 1.18 1.61 200 

1.12 1.22 1.23 1.21 1.11 1.11 100 

1.12 6.88 1.22 1.21 1.26 1.32 2000 

1.13 1.69 1.19 1.69 1.22 1.11 2100 

3.61 1.11 2.21 2.22 1.28 2.33 3000 

LSD 11= 0.261 

 

 چهوزن خشک ریشه

رقم از  ×غلظت  ×آلکالوئید  کنشنگین برهممقایسه میا

 ه از پتانسیل آللوپاتیکچشک ریشهلحاظ تأثیر بر وزن خ

های تروپینون، تروپین و آتروپین برخوردار بودند. آلکالوئید

 های آللوپاتیکبودند پتانسیل های مختلف قادردر غلظت

چه ارقام ذرت اعمال کنند. متفاوتی را بر وزن خشک ریشه

شود مادامی که صفت مذکور در معرض چنانچه مالحظه می

روند  ،گیردپینون قرار میافزایش غلظت آلکالوئید ترو

کالوئید تروپین دهد اما آلکاهشی یا بازدارندگی را نشان می

-طی آزمایش منجر به خاصیت تحریک با افزایش غلظت

چه شد. با این وجود آتروپین کنندگی بر وزن خشک ریشه

ام اگرچه از پتانسیل یپپی 1000با افزایش غلظت تا 

های وردار بود اما در غلظت)بازدارنده( اندکی برخ آللوپاتیک

ام( دارای اثر پیپی 2000و  1500خصوص هباال )ب

های کر است که پتانسیل. قابل ذبازدارندگی قوی بود

 کننده و بازدارنده( در بینالذکر )تحریکفوق آللوپاتیک

-طوری که رقم سینگلبه قام مختلف ذرت متفاوت بود،ار

-ی و رقم سینگلدرصد بازدارندگ 18/11معادل  404کراس

درصد بازدارندگی در مقایسه با  51/10معادل  747کراس 

ن ارقام در مقابل تریترین و مقاومشاهد به ترتیب حساس

ند. تروپین در مقایسه با تروپینون و آتروپین تروپینون بود

صورت هتنها آلکالوئیدی بود که پتانسیل آللوپاتیک آن ب

قام مختلف ذرت ه ارچوزن خشک ریشه کننده برتحریک

-طوری که با افزایش غلظت میزان تحریکبه، مشاهده شد
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معادل  747کراس کنندگی نیز افزایش یافت. رقم سینگل

 301کراسرقم سینگلکنندگی و درصد تحریک 03/55

کنندگی در مقایسه با شاهد، تحریک درصد 22/37معادل 

د. یری زیاد و کم شناسایی شدنپذبه ترتیب ارقام با تحریک

درصد بازدارندگی و  01/77معادل  500کراسسینگلرقم 

درصد بازدارندگی در  45/71معادل  700کراس رقم سینگل

 ترین ارقامترین و مقاوممقایسه با شاهد به ترتیب حساس

 (.5ند )جدول در مقابل با آتروپین بود

 

 چه ذرتک ریشهرقم بر وزن خش × غلظت × آلکالوئید کنشبرهممقایسه میانگین  -5جدول 
Table 5 – Means comparison of interaction effect alkaloid × concentration × cultivar on root dry weight of 

maize  

سینگل 

 704-کراس
SC-101 

-سینگل کراس

700 
SC-100 

 -سینگل کراس

747 

SC-611 

-سینگل کراس

500 

SC-100 

-سینگل کراس

404 

SC-101 

 -سینگل کراس

301 

SC-202 

 غلظت
Concentration 

(µg/mL) 

 آلکالوئید
Alkaloid 

0.92 0.82 0.81 0.81 0.91 0.91 0 

 تروپینون
Tropinone 

0.12 0.61 0.61 0.63 0.18 0.18 100 

0.11 0.12 0.10 0.13 0.10 0.29 2000 

0.38 0.22 0.21 0.31 0.29 0.31 2100 

0.22 0.20 0.32 0.21 0.08 0.21 3000 

0.01 0.02 0.08 0.02 0.00 0.02 3100 

0.92 0.82 0.81 0.81 0.91 0.91 0 

 تروپین
Tropine 

0.98 2.02 0.93 0.91 2.06 2.23 100 

2.21 2.20 2.21 2.09 2.32 2.21 2000 

2.21 2.31 2.23 2.38 2.10 2.33 2100 

2.80 2.10 2.18 2.61 2.68 2.16 3000 

2.99 2.18 2.89 2.93 2.82 2.11 3100 

0.92 0.82 0.81 0.81 0.91 0.91 0 

 آتروپین
Atropine 

0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.96 200 

2.03 0.93 0.92 2.00 0.93 0.89 100 

0.81 0.19 0.82 0.90 0.82 0.86 2000 

0.61 0.19 0.13 0.21 0.11 0.19 2100 

0.32 0.23 0.38 0.30 0.20 0.22 3000 

LSD 11= 0.223 

 

 چهوزن خشک ساقه

رقم  ×غلظت  ×آلکالوئید  کنشبرهممقایسه میانگین 

های متفاوت بین غلظت بیانگر اختالف پتانسیل آللوپاتیک

آلکالوئیدهای تروپینون، تروپین و آتروپین از لحاظ تأثیر بر 

د. ام ارقام ذرت مورد مطالعه بوچه تموزن خشک ساقه

افزایش شود تروپینون و تروپین با چنانچه مالحظه می

ند. بود بازدارنده و تحریک کننده غلظت به ترتیب دارای اثر

-د. بههای باال دارای اثر بازدارنده بوآتروپین نیز در غلظت

درصد  52/17معادل  301کراس طوری که رقم سینگل

 درصد 58/15معادل  747کراس بازدارندگی و رقم سینگل

ترین و حساس ندگی در مقایسه با شاهد به ترتیببازدار

ند. ترین ارقام به پتانسیل آللوپاتیک تروپینون بودمقاوم

درصد  87/50معادل  747کراس همچنین رقم سینگل

 11/42معادل  700کراس کنندگی و رقم سینگلتحریک

کنندگی در مقایسه با شاهد به ترتیب ارقامی درصد تحریک

د و کم در مقابل با تروپین پذیری زیاتحریک با پتانسیل

درصد  12/85معادل  301کراس رقم سینگلبودند. 

درصد  38/74معادل  700کراس بازدارندگی و رقم سینگل

ترین و بازدارندگی در مقایسه با شاهد به ترتیب حساس

ند )جدول ترین ارقام در مقابل آتروپین شناسائی شدمقاوم

7 .) 
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 چه ذرترقم بر وزن خشک ساقه × غلظت × آلکالوئید کنشبرهممقایسه میانگین  -6جدول 
Table 6 – Means comparison of interaction effect alkaloid × concentration × cultivar on shoot dry weight 

of maize  

سینگل 

 704-کراس
SC-101 

-سینگل کراس

700 
SC-100 

 -سینگل کراس

747 

SC-611 

-ل کراسسینگ

500 

SC-100 

-سینگل کراس

404 

SC-101 

 -سینگل کراس

301 

SC-202 

 غلظت
Concentration 

(µg/mL) 

 آلکالوئید
Alkaloid 

2.29 2.32 2.22 2.26 2.29 2.32 0 

 تروپینون
Tropinone 

2.01 2.01 0.99 0.91 2.06 2.09 100 

0.12 0.82 0.18 0.13 0.89 0.81 2000 

0.12 0.12 0.11 0.23 0.63 0.19 2100 

0.22 0.22 0.31 0.20 0.21 0.31 3000 

0.06 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 3100 

2.29 2.32 2.22 2.26 2.29 2.32 0 

 تروپین
Tropine 

2.10 2.28 2.18 2.21 2.26 2.28 100 

2.60 2.18 2.12 2.66 2.19 2.11 2000 

2.19 2.66 2.91 2.89 2.12 2.69 2100 

2.91 2.81 3.22 3.01 2.81 2.81 3000 

3.26 3.09 3.20 3.29 3.20 2.99 3100 

2.29 2.32 2.22 2.26 2.29 2.32 0 

 آتروپین
Atropine 

2.32 2.21 2.26 2.23 2.30 2.28 200 

2.26 2.21 2.23 2.02 2.21 2.28 100 

2.08 2.23 2.00 0.96 2.20 2.09 2000 

0.12 0.81 0.69 0.18 0.12 0.12 2100 

0.31 0.22 0.33 0.36 0.36 0.28 3000 

LSD 11= 0.081 

 

 بحث

بیانگر این مطلب است که در عصاره  1جدول و شکل 

تاتوره آلکالوئیدهای مختلفی وجود دارد که ممکن است بر 

آللوپاتی  هایعی اثر متفاوتی اعمال نمایند. ترکیبگیاه زرا

ر تروپینون، دیگری که تقریبأ ساختار آنها مشابه ساختا

ز در گیاه علف خرگوش باشند نیتروپین و آتروپین می

های بررسی( ,.Hwang et al)اندشناسایی شده

های هرز اند که در برخی از علفصورت گرفته نشان داده

 Miخروس )(، تاج ,.Dellagreca et alشامل توق )

et al., پیچک ،)( صحراییLlanos et al., ) ،

( و کنگره وحشی  ,.Baratelli et alتلخه )

(Noguchi et al.,  نیز پتانسیل آللوپاتیک شناسایی )

طی Kato-Noguchi, 2999نوگوچی -کاتوشده است

توانند ترکیبات آللوپاتیک پژوهشی گزارش کرد؛ گیاهان می

مختلفی  شرایط محیطی تحت تأثیر عوامل خود را بسته به

نش آب، انتشار نور، عرض جغرافیایی، مواد غذایی از جمله ت

تغییر و  حرارت، آلودگی و ریزجانداران قابل دسترس، درجه

ها را کاسته یا افزایش دهندغلظت آن

   دست آمده حاصل از این مطالعهه با بررسی نتایج ب

هرز تاتوره توان پی برد که آلکالوئیدهای موجود در علفمی

ری یا باران و یا هر روش دیگری در هنگامی که توسط آبیا

، دارای پتانسیل آللوپاتیک روی شوندسطح مزرعه آزاد می

باشند. به عقیده گرسل و ذرت می زنیهای جوانهویژگی

( آلکالوئیدهای عصاره Gressel and Holm, 2961هولم )

زنی و رشد آبی تاتوره از طریق هیدرولیز نشاسته، جوانه

فرنگی و سویا را کاهش لفل، گوجه، فگردان، هویجآفتاب

دگرآسیبی را مربوط به اسکوپالمین  و این اثرهای دهندمی

 Levitt andدانند. لویت و لوویت )و هیوسیامین می

Lovett, 2981)  های ویژگیگزارش کردند که تاتوره

  ،دهد. در پژوهشیجو و گندم را کاهش می زنیجوانه

( گزارش Bhawmik and Doll, 2982بهاومیک و دول )

زنی ذرت را جوانه هایویژگیخروس وحشی، کردند که تاج

چه بیان شد در این پژوهش نوع دهد. چنانکاهش می

است، شناسایی  وئیدی که حاوی پتانسیل آللوپاتیکآلکال

وپین دارای پتانسیل شد. نتایج نشان داد تروپینون و آتر

پتانسیل باشند. زنی میجوانه هایویژگی بازدارنده بر

تواند ناشی از کاهش آغشتگی بذر با آب و یا بازدارندگی می
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للوپاتیک جلوگیری از فرآیند تنفسی توسط ترکیبات آ

 باشد. )تروپینون و آتروپین( 

( بیان کرد که Fick et al., 2988برای مثال فیک )

های ها به ترکیبرستها و یا دانهههای اسمزی دانپاسخ

. ارای توان آللوپاتیک بستگی داردآللوپاتیک گیاهان د

های شیمیایی متفاوت است که در حاصل تداخل واکنش

، مانند زمانی هاموارد پاسخ گیاهان به این ترکیببسیاری از 

اند. این امر است که تحت اثر تنش اسمزی قرار گرفته

شود. زنی میر در زمان جوانهموجب کاهش آغشتگی بذ

حقیقات خود به این نتیجه ( در تKoeppe, 2913) کوئپه

 توسط ژوگالن )ماده آللوپاتیک ATPرسید که، قطع تولید

های تیمار در درخت گردو(، با اثر بازدارندگی از رشد بافت

 Al-Azmani and) شده با آن ارتباط نزدیک دارد

Ghorbanli, 3020)( آنایا .Anaya et al., 2999می )-

زنی کلزا جوانه ون برپتانسیل آللوپاتیک ریشه توتنویسد که، 

 80و زنی در کلزا صد بازدارندگی جوانهدر 74و شلغم، 

 Moyerشود. هانگ و مویر )درصد در شلغم را موجب می

and Hung, 2991)  در یک تحقیق، پتانسیل آللوپاتیک

هرز بررسی ی علفگونه 10زنی و رشد جوانه کلزا را بر

زنی و رشد انهها، کاهش جوی این نمونهکردند که در همه

 نسبت به شاهد وجود داشته است.

( در تحقیقی گزارش کرد که،  ,Khohiخوهی )

ها، به غلظت های تحریکی یا بازدارندگی آللوکمیکالواکنش

ی شیمیایی دریافت شده توسط گیاهان هدف بستگی ماده

ز این آزمایش، پتانسیل دست آمده اه دارد. بر اساس نتایج ب

زنی در جوار میزان موادی که در زمان جوانهبا  آللوپاتیک

افزایش  مستقیمی دارد و با ی کامالً رابطه ،گیردبذر قرار می

-می شود. این امرنیز بیشتر می غلظت، پتانسیل آللوپاتیک

تواند ناشی از افزایش مقدار مواد آللوکمیکال، و به دنبال 

 زنی باشد. این مشاهده باآن، افزایش سمیت روی جوانه

های محققین دیگر نیز مطابقت داشت. دوک و یافته

بر روی در پژوهشی که ( ,.Duck et alهمکاران )

 های، گزارش کردند که ترکیبگاوپنبه انجام داده بودند

آللوپاتیک پوسته بذر گاوپنبه، پتانسیل بازدارندگی قابل 

زنی سویا دارد. ویسباچ و جوانه هایویژگی ای برمالحظه

( Weissbach et al., 3023ان نشان دادند که )همکار

ی مستقیمی با پتانسیل میزان غلظت آلکالوئیدها رابطه

با افزایش غلظت آلکالوئیدها  ها دارد. معموالًآللوپاتیک آن

کننده یا بازدارنده(، اثر ثره )تحریکؤی مبسته به نوع ماده

طی  زنی روند افزایشی راهای جوانهآن ماده  نیز روی صفت

 کندمی

تأثیر مواد آللوپاتیک روی گیاهان همیشه منفی نیست 

کننده اثر یا اثر تحریکبعضی اوقات بی ،بلکه مواد آللوپاتیک

 ,.Oudhia et alدهند. اودهیا و همکاران )نشان می

ه زنی نخود سیاه را تحت تأثیر عصاره ب( درصد جوانه2998

ریشه، توره )هرز تاهای مختلف علفندامدست آمده از ا

ساقه، برگ، ساقه+برگ( گزارش کردند. در آزمایش دیگری 

( انجام گرفت، افزایش Oudhia, 2999اودهیا ) که توسط

دست ه ب هایزنی نخود سیاه متأثر از ترشحنهدرصد جوا

های هرز موجود در مزرعه نخود سیاه آمده از برگ علف

-چنان)گاو پنبه، گل داوودی و فرفیون( گزارش شده است. 

یز تروپین روی درصد شود در این آزمایش نچه مالحظه می

بسیار اندکی اعمال نمود  زنی اثر آللوپاتیکو سرعت جوانه

کننده تحریک چه اثرهایچه و ساقهوزن خشک ریشه اما در

 محسوسی نشان داد.

 

 گیری کلینتیجه

آمده از این آزمایش، چنین  دسته با توجه به نتایج ب

هرز ی علفآبی شاخساره شود که، عصارهیگیری منتیجه

تاتوره، دارای آلکالوئیدهایی شامل تروپینون، تروپین و 

-آللوپاتیک متفاوتی میباشد که دارای پتانسیل آتروپین می

طوری که تروپینون و آتروپین دارای پتانسیل به باشند،

که زنی ذرت بوده در صورتیهای جوانهبازدارنده روی صفت

زنی دارای پتانسیل انهروی درصد و سرعت جوتروپین 

چه و خنثی یا کم بوده اما روی وزن خشک ریشه آللوپاتیک

 باشد. بنابراین کننده میچه دارای پتاسیل تحریکساقه

توان از آلکالوئیدهای شناسایی شده به عنوان تحریک می

های رشد )تروپینون و های رشد )تروپین( و بازدارندهکننده

ن( در محیط کشت استفاده نمود. به عبارتی دیگر آتروپی

های  رشد مصنوعی را با ندهها و بازدارکنندهتوان تحریکمی

های رشد بیوسنتز جایگزین ها و بازدارندهکنندهتحریک

نظام نمود و از این طریق مواد شیمیایی را حذف کرد تا بوم

یرا از ز ،تر طی کندزی نیز چرخه تکامل خود را پایدارکشاور

توان این طریق عالوه بر ایجاد اکوسیستم زراعی پایدار، می

های ثانویه )آلکالوئیدها( که در حالت طبیعی از متابولیت

تأثیر چندانی در عملکرد گیاه ندارند با شناسایی روند 

کارکرد آنها مشابه تحقیق اخیر باعث ایجاد شرایط مناسب 

 جهت رشد گیاه زراعی شد.
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Abstract: 

In this study the shoot parts extracts of Datura stramonium prepared and was analysed using GC-

MS method. Three alkaloids including tropinon, tropin and atropine were found and extracted. The 

potential allelopathic effects of these compounds were evaluated in a factorial experiment based on 

RCBD with 2 replications on the germination and seedling growth of six corn hybrids including Sc-

202, Sc- 101, Sc- 100, Sc- 611, Sc- 100 and Sc- 101 Results showed that the three way interaction 

effect of alkaloid × concentration × hybrid is significant on germination percentage and rate.  Highest 

inhibitory potential was related to tropinone while lowes values was found in tropine. Increasing the 

concentration of alkaloid, inhibitory effect was also increased. Root and shoot dry weight of all corn 

hybrids were affected by the inhibitory effect of tropine and atropine. Both characteristics were 

increased in all corn hybrids when were exposed to atropine. Generally, it was concluded that three 

different alkoloides are existing in patura which have different allelopathic effects and may influence 

the next crop plant. The mechanisms which are responsible for the inhibitory effects of these 

allelochemicals may be usefull for finding the componds which can be used as herbicides. 
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