
 
 

 
 علوم و تحقیقات بذر ایران

(91 - 62) 9911/ شماره اول/ هفتم سال  

 
DOI: 10.22124/jms.2020.4268 

زنی، فعالیت بیوشیمیایی و آنزیمی های جوانهاثر آللوپاتیک گیاهان بر برخی شاخص

 هرز هایعلف

 
 4نژاد، نسرین سادات عیسی3، ریحانه صادقی2، سعیده ملکی فراهانی*1آرزو پراور

 
99/7/71تاریخ پذیرش:                                                                                                   4/4/71تاریخ دریافت:   

 چکیده

 زنی،های جوانهگردان و تنباکو بر برخی شاخصی گیاه سورگوم، اکالیپتوس، آفتابعصاره آبمنظور بررسی اثر آللوپاتی به

صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاماًل بیوشیمیایی و آنزیمی دو علف هرز یوالف وحشی و خردل وحشی، آزمایشی به

چهار غلظت )شاهد، شاهد، اجرا شد.  دانشگاه زیدر آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاور 9912تکرار، در سال  9تصادفی با 

گردان و تنباکو( و دو نمونه بذر علف هرز )خردل وحشی و یوالف گیاه )سورگوم، اکالیپتوس، آفتاب درصد( از چهار 61و  91، 1

چه، وزن زنی، طول گیاهها نشان داد که درصد و سرعت جوانهنتایج تجزیه واریانس داده وحشی( تیمارهای آزمایش بودند.

های متفاوت دو علف هرز در سطح آماری یک درصد تحت تأثیر غلظت خشک گیاهچه، پراکسیداسیون لیپید و فعالیت کاتاالز

، طول گیاهچه، زنیدرصد و سرعت جوانه نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره آبی گیاه میزان قرار گرفت. انگیاهبی آعصاره 

 .زیاد شدها آن پراکسیداسیون لیپید میزان کهحالیدر ،هر دو علف هرزکاهش یافت کاتاالز فعالیت آنزیموزن خشک گیاهچه، 

و  داشتترین میزان تأثیرپذیری را خردل وحشی بیشبه های متفاوت عصاره آبی گیاه، علف هرز یوالف وحشی نسبت در غلظت

متفاوت عصاره آبی سورگوم نسبت به دیگر عصاره آبی های . غلظتدرصد مشاهده شد 61ترین تأثیر بازدارندگی در غلظت بیش

تر هردو علف درصد منجر به مهار بیش 61که دیده شد غلظت طوریتری بر هر دو علف هرز داشتند بهگیاهان اثر مهاری بیش

های با منشاء کشتواند نویدی برای تولید علفاین امر می که نشان دادرا ترین اثر آللوپاتیک بیش و این عصاره آبی هرز شد

 ی باشد.عطبی
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 مقدمه

یکی از دالیل عمده کاهش محصوالت در گیاهان 

های هرز با رقابت بر های هرز است. علفعلف زراعی هجوم

مانع از دسترسی مطلوب گیاه زراعی به این سر منابع، 

منابع شده و در نتیجه باعث کاهش تولید و افزایش هزینه 

کاهش اما  .(.Mohamadi et al, 2011)شوند آن می

دلیل رقابت بر سر نور، آب و رشد و عملکرد مزرعه تنها به

نیست و عوامل آللوپاتیک نیز ممکن است در مواد غذایی 

های هرز جهت کنترل علف لذا ،آن نقش داشته باشد

-های ارزشمند بهدستیابی به مدیریت بهینه جزء برنامه

زراعی است که در افزایش عملکرد گیاهان زراعی، اهمیت 

طور بالقوه هایی که بهبنابراین یکی از راه .سزایی داردبه

های های متداول در مبارزه با علفن روشتواند جایگزیمی

هرز در کشاورزی پایدار شود، استفاده از گیاهانی با 

که با استفاده آن گیاهان  باشدخاصیت آللوپاتیک می

 2011) یابدمیکاهش  ی شیمیاییهاکشمصرف علف

,Porheydar et al.).  شواهد علمی زیادی مبنی بر وجود

 ،بعضی دیگر ارائه شده است ها بر رویآللوپاتی برخی گونه

 (.Jamil et al, 2009)جمیل و همکاران  عنوان مثال،به

شده در به کار بردهعصاره آبی سورگوم  گزارش نمودند

های هرز کنترل علفپنبه، برنج، ذرت و عدس باعث مزرعه 

محققان گزارش کردند اعمال عصاره آبی  شد.مزارع 

به خاک زراعی کشت پنبه منجر به  آفتابگردانسورگوم و 

و  های هرز مزرعه پنبه شدزنی و رشد علفکاهش جوانه

بیان کردند که اثرات مهاری فیتوکسین سورگوم و 

باعث کاهش جذب آب و مواد معدنی شده که  آفتابگردان

در نتیجه آن، تاثیر منفی بر عملکردهایی از قبیل تقسیم 

 شتروتئینی داسلولی، فتوسنتز، فعالیت تنفسی و پ

(2016 ,Nawaz Kandhro et al.).  گزارش شده است

، آفتابگرداندر بسیاری از گیاهان غیر از سورگوم، از قبیل 

کلزا، کنجد، اکالیپتوس و تنباکو دارای خواص آللوپاتی 

  .(.Farooq et al, 2008)هستند 

گزارش  (.Paravar et al, 2017)پراور و همکاران 

و سرخارگل دارای ترکیبات فنلی  نمودند عصاره آبی بالنگ

هستند که منجر به کاهش رشد علف هرز یوالف وحشی و 

خردل وحشی شد و یادآور شدند که یوالف وحشی نسبت 

 تر تحت تأثیر عصاره آبی گیاه بالنگبه خردل وحشی بیش

و سرخارگل قرار گرفت. مطالعات نشان داده است که 

غلظت عصاره آبی گندم و جو منجر به کاهش افزایش 

 2015)چه خردل وحشی شد زنی، طول ریشه و ساقهجوانه

,Rafatjo and Mohej). 

این که تنها یک درصد گیاهان  دهای هرز با وجوعلف

دهند باعث خسارت اقتصادی شدیدی جهان را تشکیل می

خردل . وجود علف (Singh et al., 2006) شوندمی

سبب کاهش کمی و کیفی ( Sinapis arvensis)وحشی 

 Paravar et, 2016)شود میمحصوالت زراعی عملکرد 

al.).  یوالف وحشی(Avena fatua) ترین نیز یکی از مهم

زا در مزارع گندم و ساله زمستانه خسارتهای هرز یکعلف

که با  (Parchami and Behdarvand, 2008)جو است 

دهی مثل خواب بذر، ریشه هاییبرخورداری از ویژگی

شدن، بلوغ زود هنگام، غیر جامجدد در صورت جابه

های اخیر بروز یکنواختی رسیدن بذور، ریزش و در سال

خوبی موفق ها بهکشمقاومت نسبت به بسیاری از علف

های زراعی شده است تا موقعیت خود را در اکوسیستم

میزان  میزان خسارت این علف هرز بستگی به .حفظ نماید

عنوان مثال خسارت یوالف وحشی در تراکم آن دارد به

بوته در متر مربع  611تا  91مزارع گندم ایران در تراکم 

 Moradi, 2009)درصد برآورد شده است  91تا  96بین 

et al.). تواند فرصت در این راستا مطالعات آللوپاتی می

های طبیعی و نسل کشمناسبی برای پیدایش علف

 Jamil et, 2009)های رشد باشند از بازدارندهجدیدی 

al.).  هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از

-و تنباکو به آفتابگردانعصاره آبی سورگوم، اکالیپتوس، 

ویژه های هرز و بهکش طبیعی در برابر علفعنوان یک علف

زنی، تخریب های جوانهها بر برخی شاخصمقایسه تأثیر آن

 (Sinapis arvensis)و فعالیت کاتاالز خردل وحشی  غشا

 است. (Avena fatua)و یوالف وحشی 

 

 هامواد و روش

در آزمایشگاه تکنولوژی  9912این آزمایش در سال 

 بذر دانشکده کشاورزی شاهد تهران، طراحی و اجرا شد.

 الف( مواد گیاهی

های هرز و برگ گیاهان به آوری بذر علفمبدأ جمع

 است. 9به شرح جدول کاربرده شده 

مختلفهای ب( تهیه عصاره و غلظت
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 منظور تهیه عصاره آبی، برگ سورگوم، اکالیپتوس،به

و تنباکو خشک گردید و سپس با آسیاب برقی  آفتابگردان

برای تهیة عصاره مورد نیاز برای صورت پودر در آمدند. به

پودر  گرم 61و  91، 1طور جداگانه مقادیر هر تیمار به

سپس  .آب مقطر حل گردید لیترمیلی 911و در شده وزن

ساعت روی شیکر قرار گرفت  44مدت شده بهعصاره تهیه

ها از صافی عبور داده عصارهشده و بعد از زمان مشخص

 برای تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد شد.

 های هرز و گیاهان مورد استفاده در آزمایشمشخصات علف -1جدول 
Table 1. Profile weeds and plants used in expriment 

منبع به 

 کاربردهشده
Source used 

 موقعیت جغرافیایی
Geographic location آوریسال جمع 

Collection year 
 آوریمنطقه جمع

Collection area 

ارتفاع از سطح 

 دریا )متر(
Height sea 

level (m) 

 گیاه

Plant 
 شرقی

Eastern 

 شمالی
North 

 

 خردل وحشی 9911 دانشگاه شاهد E 35.5159° N 9912 °51.3622 بذر
Sinapis arvensis 

 یوالف وحشی 9911 دانشگاه شاهد E 35.5514° N 9912 °51.3483 بذر
Avena fatua 

 سورگوم 197 پیشوا E 35.3067° N 9912 °51.7212 برگ
Sorghum 

 اکالیپتوس 9911 دانشگاه شاهد E 35.5514° N 9912 °51.3483 برگ
Eucalyptus 

 تنباکو 94 اهواز E 31.3100° N 9912 °48.6592 برگ

Nicotiana sylvestris 

 آفتابگردان 9911 دانشگاه شاهد E 35.5514° N 9912 °51.3483 برگ

Helianthus annuus  
 ج( طرح آزمایش

صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاماًل آزمایش به

تصادفی با سه تکرار، در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر 

اجرا شد.  9912شاهد در سال دانشکده کشاورزی دانشگاه 

چهار گیاه درصد( از  61و  91، 1)شاهد،  غلظتچهار 

نمونه بذر  و دوو تنباکو(  آفتابگردان)سورگوم، اکالیپتوس، 

تیمارهای علف هرز )خردل وحشی و یوالف وحشی( 

 آزمایش بودند.

مدت مورد استفاده به رهایقبل از اجرای آزمایش بذ

 1) هیپوکلریت سدیم درصد پنجدقیقه با محلول  هفت

آب متر مکعب انتیس 11آب ژاول در  متر مکعبانتیس

 هشت دیشدرون هر پتری ضدعفونی شدند. مقطر(

عدد بذر روی کاغذ صافی واتمن  11متری تعداد سانتی

های لیتر از عصارهمیلی ششقرار گرفت و سپس دو شماره 

ش اضافه گردید. برای کاه دیشپتری شده به هرتهیه

اطراف هر  دیشپتری تلفات ناشی از تبخیر محلول درون

 61ها در دمای ظرف پتری با پارافیلم بسته شد. پتری

ساعت روشنایی و  92و در دوره نوری  سلسیوسدرجه 

ها ساعت تاریکی در ژرمیناتور قرار گرفتند و پتری هشت

میزان ثابتی رسید زنی رخ نداد و بهتا زمانی که دیگر جوانه

زده داخل ژرمیناتور قرار گرفتند. تعداد بذرهای جوانهدر 

ها، خروج زنی بذرهر روز شمارش و ثبت شد. معیار جوانه

متر بود. در پایان روز دهم درصد میلی 6چه به اندازه ریشه

زنی بذرهای خردل وحشی وحشی و یوالف و سرعت جوانه

گیری شدند. سپس طول و وزن خشک وحشی اندازه

تعیین شدند برای تعیین میزان وزن خشک  گیاهچه

 64مدت به سلسیوسدرجه  76ها در آون با دمای گیاهچه

 ساعت قرار داده شدند.

 (.Paravar et al, 2016) 9زنی از رابطه درصد جوانه

 2016)محاسبه شدند  6زنی از رابطه سرعت جوانه و

,Paravar et al.). 
)×GP=100                                      (9رابطه )

nG

NT
) 

زده و = تعداد بذر جوانهnزنی، = درصد جوانهGPکه در آن 

Nباشد.= تعداد کل بذرها می 

=GR(                                             6رابطه ) Ʃ
ni

di
 

GRزنی،= سرعت جوانه ni= روز زده تاتعداد بذرهای جوانه 

i ،امdi زمان پس از کاشت مرتبط با =ni .بر حسب روز 

 9سنجش میزان پراکسیداسیون لیپید

براورد میزان پراکسیداسیون لیپید میزان منظور به

ها گیری شد تا عملکرد سلولاندازه 6آلدئیدیدتولید مالون

از نظر پراکسیداسیون غشاء بررسی شود. در این روش 

                                                           
1 Membrane peroxidation 
2 Malondialdehyde 
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-میلی  1/1گرم گیاهچه تیمار شده را با میلی 61/1حدود 

درجه  4درصد در دمای  1 9لیتر از تریکلرو استیک اسید

دور سانتریفیوژ  9111دقیقه در  91مدت کوبیده و به

منظور شدند سپس از مایع شفاف به دست آمده، به

 Heath and, 1968)شد دآلدئید استفاده سنجش مالون

Packer). 
 2گیری فعالیت آنزیم کاتاالزاندازه

گیری میزان پروتئین و فعالیت منظور اندازهابتدا به

های شده علفتیمارگیاهچه ازگیری آنزیم کاتاالز عصاره

گرم از بافت تازه  61/1هرز صورت گرفت. ابتدا حدود 

-نمونه را در درون هاون چینی با استفاده از ازت مایع به

لیتر بافر صورت پودر نرمی سابیده شد و سپس یک میلی

 Stoll)را به آن اضافه کردیم  (pH=7)پتاسیم فسفات 

and Blanchard, 1990).  

هایی که کاتاالز سنجیده شد تا مکانسیمفعالیت آنزیم 

مسئول حفاظت از گیاه در مقابل تنش اکسیداتیو هستند، 

، مخلوط واکنشی محتوی برای این منظورمشخص شود. 

لیتر میلیرا با یک استخراج  عصارهاز  میکرولیتر 11

بافر  مولمیلی 11گیری کاتاالز، که شامل محلول اندازه

مول میلی 91و  (pH=7)پتاسیم فسفات 

 641. جذب در شودمخلوط می استپراکسیدهیدروژن 

 (.Aebi, 1984)قرائت شد مدت یک دقیقه بهنانومتر 

 (Bradford, 1976)طبق روش برادفورد پروتئین میزان 

 911میکرولیتر از هر عصاره به حجم  11سنجیده شد. 

لیتر محلول میلی 1میکرولیتر رسانده شد و سپس 

کردن و اضافه گردید و بعد از ورتکسبرادفورد به آن 

 111دقیقه، جذب محلول در طول موج  91گذشت 

 نانومتر خوانده شد.

با استفاده از نرم  زمایشآ هایدادهتجزیه آماری 

انجام شد و مقایسات میانگین  with SP4SAS 9.3.1افزار

درصد انجام شد و  1با آزمون دانکن در سطح احتمال 

 رسم نمودارها با نرم افزار اکسل انجام گرفت.

 

 نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجریه واریانس نشان زنی: درصد جوانه

زنی علف هرز یوالف وحشی و خردل داد درصد جوانه

سطوح وحشی در سطح آماری یک درصد تحت تأثیر 

                                                           
1 Trichloroacetic acid 
2 Catalase activity 

های غلظت (.6عصاره آبی گیاه قرار گرفت )جدول  متفاوت

گیاه سورگوم، اکالیپتوس، آفتابگردان و مختلف عصاره آبی 

زنی هر دو گونه علف هرز داری بر جوانهتنباکو تأثیر معنی

. با افزایش غلظت ردیوالف وحشی و خردل وحشی دا

-میهای هرز کاهش علفزنی عصاره آبی گیاه میزان جوانه

درصد عصاره آبی گیاهان،  61که در غلظت طوریبه یابد،

هر دو علف هرز دیده شد. گزارش نمودند  زنیکاهش جوانه

بسیاری از گیاهان مثل سورگوم، آفتابگردان، اکالیپتوس و 

 Farooq, 2008)تنباکو دارای توانایی آللوپاتیک هستند 

et al.).  دهد که تأثیر بازدارندگی نشان می 9شکل

زنی های مختلف عصاره آبی سورگوم بر روی جوانهغلظت

تر از دیگر و خردل وحشی بیشعلف هرز یوالف وحشی 

که طوریبه ،های متفاوت عصاره آبی گیاهان استغلظت

 زنی را عصاره آبی سورگوم در علف هرزترین جوانهکم

زنی را عصاره آبی ترین جوانهیوالف وحشی و بیش

بنابراین  .رددر علف هرز خردل وحشی دا آفتابگردان

درصد عصاره آبی  61که تأثیر غلظت  شدمشخص 

زنی علف هرز یوالف وحشی بر بازدارندگی جوانه سورگوم

تاثیر بازدارندگی (. 9)شکل  استتر از خردل وحشی بیش

های هرز زنی علفزیاد سورگوم بر مقدار میزان جوانه

احتماالً به این دلیل است که حضور ترکیبات آللوپاتیک 

بازدارندگی تنفس  سورگوم در محیط رشد باعث

شود که های هرز میعلف DNAمیتوکندریایی و سنتز 

های تقسیم و توقف تقسیم همین امر مانع تشکیل دوک

سلولی شده و منجر به کاهش جذب عناصر غذایی، آب و 

 Nawaz, 2016) شودکننده میهای فتوسنتزکاهش برگ

Kandhro et al.) .،این ترکیبات آللوپاتیکی  بنابراین

اثرات خود را از طریق تأثیر بر تنفس، تغییر در نفوذپذیری 

ها غشاء، بازدارندگی رشد سلولی و ممانعت از فعالیت آنزیم

 2016)شود زنی میجوانهکند و منجر به کاهش میاعمال 

,Paravar et al.) . اسماعیل و چونگ(Ismail and 

Chong, 2002) های معتقدند مواد آللوپاتیک در غلظت

پایین ممکن است اثر مثبت یا منفی داشته باشند اما در 

-میتحقیقات نشان اند. های باال همواره بازدارندهغلظت

درصدی  71که عصاره آبی سورگوم باعث کاهش دهد

 Jamil, 2009)های هرز مزارع گندم شد زنی علفجوانه

et al.). ها نظیر آلکالوئیدها، ترکیبات آللوکمیکال

و  ها فرایندهای فیزیولوژیکها، کوئینونتاننفالونوئیدها، 

زنی، بیوشیمیایی متعددی نظیر بازدارندگی رشد و جوانه
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طولی سلول، بازدارندگی رشد  بازدارندگی تقسیم و رشد

شده توسط جبرلین یا اکسین، بازدارندگی تنفس و القا

و  فتوسنتز، بازدارندگی روزنه، بازدارندگی سنتز پروتئین

و بازدارندگی فعالیت تغییر تراوایی غشاء هموگلوبین، 

  .(.Makizadeh et al, 2012)ها را بر عهده دارند آنزیم

 های هرزعلف زنی، بیوشیمیایی و آنزیمیتجزیه واریانس غلظت متفاوت عصاره آبی گیاه بر جوانه -2جدول 
Table 2. Analysis of variance of different concentrations of aqueous extracts of plants on germination 

characteristics, biochemical characteristics and enzym of the weeds 

 (MS)میانگین مربعات  

 منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

درصد جوانه 

 زنی
Germination 

Percentage 

-سرعت جوانه

 زنی
Germination 

Rate 

طول 

 گیاهچه

Seedling 

Length 

وزن خشک 

 گیاهچه

Seedling 

Dry Weight 

ون پراکسیداسی

 لیپید
lipid 

peroxidation 

فعالیت 

 کاتاالز

catalase 

activity 

 Aqueous (AP) عصاره آبی

plants 
3 2405.7** 0.002** 156.2** 0.002** 159525.7** 0.793** 

 Weed(WS) گونه علف هرز

Species 
1 5031.5** 0.0021** 8.1** 0.005** 412755.2** 0.132** 

 (CE) غلظت عصاره
Concentrations of 

Extracts 
3 3269.7** 0.002** 269.1** 0.002-2** 110676** 0.318** 

WS×AP 3 2.34n.s 0.002** 0.229n.s 0.00002** 1304.9ns 0.0095** 
CE×AP 9 66.2** 0.0001** 6.1** 0.00002** 4297.75* 0.0052** 
CE×WS 3 4.09* 0.00001** 5.04** 0.00002** 22328.3** 0.002** 

CE× WS×AP 10 65.2** 0.000001** 7.3** 0.000002** 4572.7** 0.001** 
Error   خطا  63 1.35 0.000002 0.955 0.00001 1441.4 0.0001 

 CV  1.90 4.5 8.34 3.12 37.96 3.02(%)ضریب تغییرات 
ns ،*  درصد 1و  9دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیر معنیبه **و 

ns ,*and ** non significant and significant at 1% and 5% level, respectively 

 
های هرز خردل وحشی و یوالف وحشی، زنی علفاثر سطوح متفاوت عصاره آبی گیاهان بر جوانه -1شکل   

Figure 1. Effect of different levels of aqueous extracts of plants on germination percentage of Sinapis 

arvensis and Avena fatua 

نتایج حاصل از تجریه واریانس زنی: سرعت جوانه

زنی علف هرز یوالف وحشی و سرعت جوانه دهدمینشان 

تأثیر  خردل وحشی در سطح آماری یک درصد تحت

)جدول های متفاوت عصاره آبی گیاهان قرار گرفت غلظت

-ترین سرعت جوانهتیمار شاهد بیششود میمشاهده  (.6

 ،ردهای عصاره آبی گیاهان دازنی را نسبت به سایر غلظت

که با افزایش غلظت عصاره آبی گیاه سورگوم، طوریبه

ی هر زناکالیپتوس، آفتابگردان و تنباکو میزان سرعت جوانه

ترین اثر ترین و کمبیش .یابدمیدو گونه علف هرز کاهش 

های متفاوت عصاره زنی در غلظتمنفی بر سرعت جوانه

علت این بازدارندگی را دست آمد. آبی سورگوم و تنباکو به

ها در سورگوم مانند اسید حضور فیتوتوکسینتوان به می

وانیلیک، گالیک، پروتکتاتوئیک اسید، اسید سینژیک، اسید 

اسید پتاسیم هیدروکسی بنزوئیک، اسید بنزوئیک، اسید 

فروولیک، اسید کافئیک، داورین، پراکسید هیدروکسی 

 دنشومیهای باعث مهار رشد علف نسبت داد که بنزآلدئید

(2009 ,Jamil et al.).  علف هرز دهد مینتایج نشان

درصد عصاره آبی گیاهان  61یوالف وحشی در غلظت 
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زنی را نسبت به خردل وحشی میزان سرعت جوانهکمترین 

زنی بذرهای یوالف وحشی . بنابراین سرعت جوانهرددا

های متفاوت عصاره آبی گیاهان تر تحت تأثیر غلظتبیش

های متفاوت عصاره آبی قرار گرفت. در مقایسه بین غلظت

درصدی عصاره  61که تأثیر غلظت  شدهگیاهان مشخص 

زنی گیاهچه ندگی سرعت جوانهآبی سورگوم بر بازدار

خردل وحشی و یوالف وحشی نسبت به سایر عصاره آبی 

نتایج تحقیقات نوری و همکاران  (.6)شکل  است تربیش

(2012 ,Nouri et al.) خوانی با نتایج این پژوهش هم

سورگوم به علت اثرات آللوپاتی  دهدمیدارد که نشان 

کاهش سرعت  زنی،منفی که دارد منجر به مهار جوانه

بنابراین مهار  .های هرز گندم شدزنی و رشد علفجوانه

دلیل اثرات های هرز توسط سورگوم بهتر علفبیش

گزارش  .(.Jamil et al, 2009)فیتوکسین آن است 

های هرز توسط ریشه و ساقه زنی علفمودند مهار جوانهن

در اختالل  است که باعث دلیل ترکیبات فنلیبرنج به

مهم مانند تنفس،  از فرایندهای فیزیولوژیکبرخی 

 فتوسنتز، فعالیت هورمونی و جداسازی و انقباض سلولی

خلیج و همکاران  .(.Zohaib et al, 2017)شود می

(2009 ,Khaliq et al.)  با بررسی اثر آللوپاتی سورگوم بر

های هرز ذرت مشاهده نمودند که عصاره آبی روی علف

-میزنی سرعت جوانهو  زنیوانهسورگوم منجر به کاهش ج

 .شود

 
های هرز خردل وحشی و یوالف وحشیزنی علفاثر سطوح متفاوت عصاره آبی گیاهان بر سرعت جوانه -2شکل   

Figure 2. Effect of different levels of aqueous extracts of plants on germination rate of Sinapis arvensis and 

Avena fatua 

که  دهدمینتایج تجریه واریانس نشان طول گیاهچه: 

بر مقدار طول  آبی گیاهان عصاره های متفاوتغلظت

سطوح (. 6)جدول  دار استمعنی های هرزعلف گیاهچه

عصاره آبی سورگوم، اکالیپتوس، آفتابگردان و متفاوت 

دار طول معنی تنباکو نسبت به تیمار شاهد موجب کاهش

. شودمیگیاهچه علف هرز خردل وحشی و یوالف وحشی 

که با افزایش غلظت عصاره آبی گیاه  دهدمینشان  9شکل 

ترین و کم یابدمیطول گیاهچه هر دو علف هرز کاهش 

عصاره آبی گیاهان  درصد 61طول گیاهچه در غلظت 

 (.Han et al, 2008) هان و همکاران شد.مشاهده 

درصد بازدارندگی با غلظت عصاره رابطه  نمودندگزارش 

علف هرز یوالف  دهدمیها نشان نتایج داده .مستقیم دارد

ترین مقدار طول وحشی نسبت به خردل وحشی کم

. گیاهان داردتحت سطوح مختلف عصاره آبی  راگیاهچه 

ترین تأثیر ترین و کمبیشدهد مینشان ها دادهنتایج 

درصد  61غلظت ترتیب در گیاهچه بهبازدارندگی طول 

سورگوم و تنباکو بر علف هرز خردل وحشی و یوالف 

که یوالف وحشی نسبت به خردل وحشی  استوحشی 

)شکل  اردترین مقدار بازدارندگی طول گیاهچه را دبیش

دلیل تر علف هرز توسط سورگوم بهکه مهار بیش(. 9

پاتیک با این ترکیبات آللوترکیبات آللوپاتی آن است. 

ها را با کاستن از های گیاهی رشد ریشهشباهت به هورمون

های مویینه باعث کاهش جذب آب و در نتیجه منجر ریشه

. (.Chon et al, 2005)گردد به کاهش طول گیاهچه می

 2009)مطالعات خلیج و همکاران که این نتایج با 

,Khaliq et al.) عصاره  دهدمی خوانی دارد که نشانهم

زنی و طول گیاهچه شد آبی سورگوم منجر به کاهش جوانه
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بر روی  دلیل اثرات مهاری ترکیبات آللوپاتیکه علت آن به

پاشیدگی سلولی به همراه ایجاد طول گیاهچه، از طریق هم

شود که در نتیجه بر ها ایجاد میخسارت به اندامک

ها در ای و بر فعالیت آنزیممتابولیسم پروتئین ذخیره

گذارد که ای در طی رشد تأثیر میانتقال ترکیبات ذخیره

ای و رشد در نهایت منجر به کاهش تجمع موا ذخیره

 2018)حاتمی همپا و همکاران گردد. گیاهچه می

,Hatami Hampa et al.)  مواد بازدارنده  دهندمینشان

موجود در عصاره آبی سورگوم از طریق تحت تأثیر 

تقسیم سلولی، ممانعت از  چون یهایقراردادن مکانیسم

های اسید جبرلیک و ایندول اسید استیک و عمل هورمون

-ماکرو و میکرو از رشد گیاهچه تاجعناصر عدم جذب 

 2018) شودشدن آن میخروس جلوگیری و مانع از طویل

,Hatami Hampa et al.) گیاهچه علف هرز تاج طول-

قرار گرفت خروس و تلخه تحت تأثیر عصاره آبی سورگوم 

مواد که ت اینعلاهش طول گیاهچه شد. بهو منجر به ک

های گیاهی رشد منجر به آللوپاتیک با شباهت به هورمون

 .(.Chon et al, 2005) شودکاهش طول گیاهچه می

 
های هرز خردل وحشی و یوالف وحشی اثر سطوح متفاوت عصاره آبی گیاهان بر طول گیاهچه علف -3شکل   

Figure 3. Effect of different levels of aqueous extracts of plants on seedling length 
of Sinapis arvensis and Avena fatua

-غلظتدار بودن نتایج معنیوزن خشک گیاهچه: 

دو  بر وزن خشک گیاهچههای متفاوت عصاره آبی گیاه را 

 دهدنتایج نشان می (.6)جدول دهد میعلف هرز نشان 

وزن خشک گیاهچه یوالف وحشی و خردل وحشی با 

تر شدن غلظت عصاره آبی گیاه سورگوم، اکالیپتوس، بیش

. فرهودی و همکاران ردآفتابگردان و تنباکو روند کاهشی دا

(2015 ,Farhoudi et al.) اثرات  گزارش نمودند

منجر به کاهش رشد و وزن خشک  آفتابگردانآللوپاتیک 

. مقدار وزن شودمی مزراع سورگومهای هرز گیاهچه علف

-غلظت درخشک گیاهچه خردل وحشی و یوالف وحشی 

 به شاهد کاهش های متفاوت عصاره آبی گیاهان نسبت

ترین اثر منفی بر میزان وزن ترین و کم. بیشیابدمی

عصاره آبی سورگوم های متفاوت غلظتخشک گیاهچه در 

ه گونه گیاهی ک دهدمی دست آمد. نتایج نشانو تنباکو به

عصاره آبی گیاهان  های متفاوتدر غلظتیوالف وحشی 

ترین میزان وزن خشک گیاهچه را نسبت به خردل کم

ای یوالف وحشی بنابراین وزن خشک گیاهچه دارد،وحشی 

عصاره آبی گیاهان قرار سطوح متفاوت تر تحت تأثیر بیش

عصاره آبی گیاهان  سطوح متفاوت در مقایسه بین گرفت.

عصاره آبی  درصدی 61غلظت  که تأثیر شودمیمشخص 

سورگوم بر بازدارندگی وزن خشک گیاهچه خردل وحشی 

است  ترو یوالف وحشی نسبت به عصاره آبی تنباکو بیش

بر مقدار وزن تاثیر بازدارندگی زیاد سورگوم (. 4)شکل 

احتماالً به این دلیل است که حضور  خشک گیاهچه

یبات آللوپاتیک سورگوم در محیط رشد باعث ترک

های علف DNAمیتوکندریایی و سنتز  فسبازدارندگی تن

های تقسیم گردد که همین امر مانع تشکیل دوکهرز می

و توقف تقسیم سلولی شده و منجر به کاهش جذب عناصر 

 شودمیهای فتوسنتز کننده غذایی، آب و کاهش برگ

(2018 ,Hatami hampa et al. .) نتایج مطالعات

 Nawaz Kandhro et, 2016)نوازکاهندرو و همکاران 

al.)  دلیل اثرات آللوپاتی که سورگوم بهدهد مینشان

منجر به مهار رشد گیاهچه و کاهش وزن خشک گیاهچه 

که گزارش نمودند ممانعت اثرات  های هرز پنبه شدعلف

آللوپاتیک بر رشد گیاهان علف هرز مربوط به کاهش 

فتوسنتز است که در نهایت منجر به کاهش 
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. مشاهدات گرددهای گیاهی میتجمع ماده خشک در اندام

-اثر آللوپاتی سورگوم بر روی علفدهد می دیگری نشان

زنی، کاهش رشد و وزن کاهش جوانه باعث های هرز گندم،

خشک گیاهچه شد که در نتیجه تأثیر مثبتی بر روی رشد 

  .(.Nouri et al, 2012) ردو تولید محصول زراعی دا

  های هرز خردل وحشی و یوالف وحشی اثر سطوح متفاوت عصاره آبی گیاهان بر وزن خشک گیاهچه علف -4شکل 
Figure 4. Effect of different levels of aqueous extracts of plants on seedling dry weight 

of Sinapis arvensis and Avena fatua

نتایج تجزیه واریانس نشان پراکسیداسیون لیپید: 

عصاره آبی گیاهان مختلف  متفاوتهای دهد اثر غلظتمی

 دار استعلف هرز معنیبر میزان پراکسیداسیون لیپید دو 

عصاره آبی گیاه سورگوم،  متفاوتهای (. غلظت6)جدول 

داری بر اکالیپتوس، آفتابگردان و تنباکو تأثیر معنی

ف هرز خردل وحشی و یوالف عل پراکسیداسیون لیپید

در  هر دو علف هرز. پراکسیداسیون لیپید وحشی دارد

عصاره آبی گیاهان نسبت به شاهد  های متفاوتغلظت

 2015)ان . نتایج مطالعات فرهودی و همکاریابدمیافزایش 

,(Farhoudi et al.  افزایش غلظت عصاره  دهدمینشان

منجر به افزایش  آفتابگردانآبی برگ و ریشه 

های هرز مزارع پراکسیداسیون لیپید و مهار رشد علف

. با افزایش غلظت عصاره آبی گیاه میزان شودمیسورگوم 

که طوریپراکسیداسیون لیپید علف هرز افزایش یافت، به

افزایش عصاره آبی گیاهان درصد  61در غلظت 

پراکسیداسیون لیپید بذرهای علف هرز خردل وحشی و 

. مقایسه نتایج مربوط به تأثیر شوددیده مییوالف وحشی 

تأثیر که  دهدمیبازدارندگی عصاره آبی گیاه نشان 

نشان  1بازدارندگی عصاره آبی گیاهان متفاوت است. شکل 

ازدارندگی عصاره آبی سورگوم روی دهد که تأثیر بمی

تر از دیگر پراکسیداسیون لیپید بذرهای علف هرز بیش

ترین که بیشطوریبه ،عصاره آبی گیاهان بوده است

عصاره آبی سورگوم سطوح متفاوت پراکسیداسیون لیپید را 

ترین پراکسیداسیون در علف هرز یوالف وحشی و کم

ارد هرز خردل وحشی دلیپیدرا عصاره آبی تنباکو در علف 

عصاره  سطوح متفاوت که تأثیر شودمی بنابراین مشخص

آبی سورگوم بر پراکسیداسیون لیپید علف هرز یوالف 

بنابراین  (.1)شکل  تر از خردل وحشی بودوحشی بیش

های آزاد اکسیژن از تجمع رادیکال توان بیان کرد کهمی

اء میتوکندری باعث اکسیداسیون اسیدهای چرب در غش

نهایت افزایش پراکسیداسیون  گردد که درپالسمایی می

 . (Khan Panda, 2009)همراه دارد لیپید را به

نتایج محققان در بررسی اثر آللوپاتی سورگوم بر روی 

 دهدمی نشان Silybum marianumعلف هرز 

 تها منجر به کاهش فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانآلوکمیکال

 ) گرددتخریب غشا سلولی می باعث که در نهایت شودمی

 2014,Mokhtari et al.).  مطالعات نشان داده است

منجر به افزایش  آفتابگردانافزایش غلظت عصاره آبی 

هدایت الکتریکی و پراکسیداسیون لیپید علف هرز 

Sinapis alba شودمی (2006 ,Bogatek et al.). 

 Farhodi and, 2015)زاده فرهودی و دارمی

Daramizadeh.)  که افزایش غلظت  دهندمینشان

عصاره آبی جو منجر به افزایش پراکسیداسیون لیپید 

شد که  (Echinocloa colonum)های هرزسوروف علف

ن زیرا ای ،تواند بیانگر تخریب غشاء سلولی باشداین می

شدن غشا سلولی آزاد ترکیب تحت تأثیر تخریب و اکسید

 شود.می

دهد نتایج تجریه واریانس نشان میفعالیت آنزیم کاتاالز: 

که اثر سطوح متفاوت عصاره آبی گیاهان بر فعالیت آنزیم 

(. سطوح 6دار است )جدول کاتاالز دو علف هرز معنی
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متفاوت عصاره آبی سورگوم، اکالیپتوس، آفتابگردان و 

دار شاهد موجب کاهش معنیتنباکو نسبت به تیمار 

فعالیت آنزیم کاتاالز علف هرز خردل وحشی و یوالف 

دهد که با افزایش نشان می 2وحشی می شود. شکل 

غلظت عصاره آبی گیاه فعالیت آنزیم کاتاالز هر دو علف 

ترین فعالیت آنزیم کاتاالز در یابد و بیشهرز کاهش می

 شود.  درصد مشاهده می 61غلظت 

های هرز خردل وحشی و یوالف وحشی اثر سطوح متفاوت عصاره آبی گیاهان بر پراکسیداسیون لیپید علف -5شکل   
Figure 5. Effect of different levels of aqueous extracts of plants on lipid peroxidation 

of Sinapis arvensis and Avena fatua

که علف هرز یوالف وحشی  دهدها نشان مینتایج داده

ترین فعالیت آنزیم کاتاالز را نسبت به خردل وحشی کم

ترین ترین و بیشکم دارد.تحت سطوح مختلف عصاره آبی 

ترتیب در سورگوم و تنباکو در فعالیت آنزیم کاتاالز به

درصد بر بذرهای علف هرز خردل وحشی و  61غلظت 

کاهش فعالیت (. 2)شکل  شودمیه دیدیوالف وحشی 

تر غشاء سلولی دلیل افزایش تخربب بیشآنزیم کاتاالز به

 Farhodi, 2015)زاده است که با نتایج فرهودی و دارمی

and Daramizadeh.)  کنند همخوانی دارد که بیان می

افزایش غلظت عصاره جو منجر به تخریب غشاء سلولی 

 ،شودمی  (Echinocloa colonum)علف هرز سوروف 

هرز یابد و گیاه علف زیرا فعالیت آنزیم کاتاالز کاهش می

های اکسیداتیو ناشی از قادر به دفاع در مقابل تنش

که  دهدمطالعات نشان میترکیبات آللوپاتیک جو نیست. 

 Silybum marianum آللوپاتی سورگوم روی علف هرز 

 2014 )منجر به کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز شد 

,Mokhtari et al.) . که  کندبیان مینتایج این پژوهش

افزایش پراکسیداسیون لیپید منجر به کاهش فعالیت آنزیم 

آنزیم  تیکی از ترکیبات آنتی اکسیدانکه  گرددمیکاتاالز 

باشد که برای حذف هیدروژن سمی ناشی از کاتاالز می

 Minibayeva , 2012)پراکسیدهیدروژن ضروری است 

et al.). 

 
های هرز خردل وحشی و یوالف وحشیسطوح متفاوت عصاره آبی گیاهان بر فعالیت کاتاالز علفاثر  -6شکل   

Figure 6. Effect of different levels of aqueous extracts of plants on catalase activity 

of Sinapis arvensis and Avena fatua
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 گیرینتیجه

عصاره آبی گیاهان سورگوم، های متفاوت غلظتتأثیر 

، اکالیپتوس و تنباکو بر بذر علف هرز یوالف و آفتابگردان

های متفاوتی از بلکه مکانیسم ،خردل وحشی یکسان نبود

دارد که  تغییر در فراساختار غشایی تا فعالیت آنزیمی در بر

های هرز سزایی در کنترل و مهار علفتواند نقش بهمی

 دهدمیطورکلی نتایج آزمایش نشان د. بهداشته باش

کاهش فعالیت آنزیم کاتاالز و تخریب غشاء سلولی تحت 

تواند یکی از دالیل کاهش عمده رشد تأثیر آللوپاتیک می

گیاهچه خردل وحشی و یوالف وحشی باشد. کاهش درصد 

زنی و طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه و سرعت جوانه

های هرز یوالف وحشی و خردل بیانگر آسیب پذیری علف

عصاره آبی گیاهان های متفاوت غلظتوحشی تحت تأثیر 

توان گفت با توجه به نتایج آزمایش حاضر میاست. 

ترکیبات آللوپاتیک موجود در عصاره آبی سورگوم نسبت 

های آبی گیاهان تأثیری منفی بر سالمت به دیگر عصاره

. تاثیر منفی شتغشاء سلولی و فعالیت آنزیم کاتاالز گذا

کاهش  درصدی عصاره آبی سورگوم باعث 61غلظت 

زنی، طول گیاهچه و وزن زنی و سرعت جوانهجوانه تربیش

گیاهچه یوالف  و دو علف هرز شد خشک گیاهچه هر

تر تحت تأثیر منفی وحشی نسبت به خردل وحشی بیش

ذا ل. عصاره آبی سورگوم قرار گرفت درصدی 61غلظت 

کش طبیعی برای عنوان یک علفوم بهعصاره آبی سورگ

باشد. بنابراین الزم است یوالف وحشی قابل توصیه می

تری بر روی اثرات مثبت آللوپاتیک های کاملبررسی

-عنوان علفسورگوم انجام گرفته شود تا استفاده از آن به

کش سازگار و ایمن با محیط زیست فراهم کش و آفت

 گردد. 

 

 تشکر و قدردانی

دانشگاه دانشکده کشاورزی  ینمسئولوسیله از بدین

 .گرددقدردانی میتشکر و  شاهد
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Abstract 

In order to evaluate the allelopathic effects of aqueous extract of sorghum, eucalyptus, helianthus 

annuus and nicotiana sylvestris on some germination, biochemical and enzymes of two weeds of 

avena fatua and sinapis arvensis an experiment was conducted in factorial based on completely 

randomized design with three replications at in Seed Technology Laboratory, Faculty of Agriculture, 

Shahed University, Iran in 2018. Four concentrations (control, 5, 10 and 20 percent) from four plants 

(sorghum, eucalyptus, helianthus annuus and nicotiana sylvestris) and two weed seeds (sinapis 

arvensis and avena fatua) were the treatments. The results of analysis of variance showed that 

germination percentage, germination rate, seedling length, seedling dry weight, lipid peroxidation and 

catalase activity of two weeds at 1% level were affected by different concentrations of aqueous 

extracts of plants. The results showed that increasing the concentration of aqueous extract of the plant, 

percent and germination rate, seedling length, seedling dry weight, catalase activity of two weeds 

decreased however their lipid peroxidation increased. In different concentrations of the aqueous 

extract of the plant The highest rate was affected avena fatua  the highest influence than sinapis 

arvensis  and the highest inhibitory affected was observed at a concentration of 20%. Different 

concentrations of aqueous extract of sorghum compared to other aqueous extracts of plants had a 

greater inhibitory affected on weeds, so that 20% concentration resulted in more inhibition of both 

weeds. This aqueous extracts showed the most allelopathic effect, which could be a promising way to 

produce herbal extracts of natural origin. 
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