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و  (W) الکلی گردو-ی آبیهای عصارهغلظت تأثیرعلف هرز خرفه تحت  زنی و رشد اولیهوصیات جوانهمنظور بررسی خصبه

 اجرا شد.( 1396طی یک فصل زراعی )تصادفی با سه تکرار  کاملا بر پایه طرح  صورت فاکتوریلبه مجزا دو آزمایش، (E) آقطی

 نتایجدرصد بودند.  100و  60، 20های صفر، در غلظتصورت اثرات اصلی و متقابل بهالکلی گردو و آقطی -ها شامل عصاره آبیتیمار

الکلی گردو و آقطی بر تمامی صفات مورد بررسی -های آبیعصارهتیمارهای گلخانه نشان داد که  وآزمایشگاه  شرایط تجزیه واریانس

 آقطی بود.و گردو  الکلی-های آبیعصارهدرصد  100 غلظتترین اثر بازدارندگی مربوط به که بیشطوریبه داری داشتند.اثر معنی

شرایط در  الکلی گردو و آقطی-های آبیلظت عصارهنشان داد که با افزایش میزان غ آزمایشگاهی ی شرایطهامقایسه میانگین داده

چه، وزن تر و خشک و شاخص بنیه بذر علف هرز خرفه چه، طول ساقهزنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه یآزمایشگاه

الکلی -های آبیعصارهایش میزان غلظت با افزنشان داد که  گلخانه شرایطی هامقایسه میانگین دادهنسبت به شاهد کاهش یافت. 

داری طور معنیبه هاکاروتنوئیدو   a،bهای فتوسنتزی مانند کلروفیل میزان رنگیزه، تعداد برگ در بوته ، طول ساقه،گردو و آقطی

باعث داری نسبت به شاهد داشت که کاهش معنیهای فرعی گیاه خرفه ریشههمچنین رشد یافت.  و میزان پرولین افزایش کاهش

الکلی برگ -ی آبیعصارهاز  در این مطالعهآمده دستهب جیبا توجه به نتا گردید.خرفه وزن خشک اندام هوایی گیاه  و کاهش رشد

 توان برای کنترل علف هرز خرفه استفاده کرد.می درصد 100گردو و آقطی در غلظت 
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 مقدمه

 تیریمد به ادییز زانیبه م یزراع اهانیبهبود عملکرد گ

 Kambouzia and)دارد  یهای هرز بستگموثر علف

Novin, 2012) .ناپذیر عنوان جزء جداییهای هرز بهعلف

ترین عوامل زراعی و غیر زراعی و یکی از مهم هایاکوسیستم

 Musavi and) روندشمار میبه نده عملکرددهکاهش

Musavinik, 2013). تر کشورها کنترل اگر چه در بیش

های هرز در حال انجام است، ولی کاهش شیمیایی علف

هرز،  هایکیفیت گیاهان زراعی، هزینه باالی کنترل علف

های از طرفی افزایش مقاومت علف محیطی وخطرات زیست

ها بیانگر ضرورت تجدید نظر در روش کشهرز به علف

تلش .  (Dejam et al, 2010)هرز است هایکنترل علف

 یبیاز دگرآس که است نیدانشمندان علوم مختلف ا

از  ایآفات،  تیریاستراتژی در مد کیعنوان ( بهی)آللوپات

-به ینیمع کالیمیآللوک و سنتز ییجداسازی، شناسا قیطر

-از اندام میمستق رییگو با بهره یعیهای طبکشعنوان علف

 سمیمکان نیا هستند، و درصد ندیبرداری نمابهره اهیهای گ

برای استراتژی  یعنوان ابزار مهمرا به یاهیتداخل گ یعیطب

 کار ببرندهب یزراع ستمیهای هرز در اکوسعلف تیریمد
(Mohammadi et al, 2013). 

آللوپاتی یکی از روابط متقابل بیوشیمیایی دارای اثرات 

داری در کنندگی است که اثرات معنیبازدارندگی و تحریک

آللوپاتی یکی از انواع  تحقیقات کشاورزی پایدار دارد.

های هرز بار آن بر علفهای منفی است که اثرات زیانمداخله

گیاه دهنده مواد از طریق آزادسازی مواد شیمیایی توسط 

گیرد. گیاهان دارای خاصیت آللوپاتی از طریق صورت می

هایی که به محیط اطراف خود انتشار تولید و ترشح متابولیت

های هرز زنی و رشد علفمنفی بر جوانه تأثیردهند، می

ها را محدود مجاور داشته و از این طریق رشد و تراکم آن

خاصیت دگرآسیبی  .(Asgarpur et al., 2015) کنندمی

جهت کاهش  عنوان ابزاریبه یموفق طورتواند بهگیاهان می

با توجه به  .های هرز مورد استفاده قرار گیردجمعیت علف

محیطی که با مصرف و زیست های اکولوژیککه نگرانیاین

منجر به افزایش ، های شیمیایی به وجود آمده استکشعلف

دلیل و همچنین به استتوجه به کشاورزی ارگانیک شده 

، های ارگانیکنظام های شیمیایی درکشعدم استفاده از علف

-های هرز میجهت کنترل علف های زیستیکشمعرفی علف

 پذیر کندامکان های ارگانیک راتر نظامتواند توسعه بیش
(Seyyedi et al., 2015). 
های گردو ناشی از ترکیب ژوگلن اثر بازدارندگی برگ

-ترین نمونهشان بر گیاهان مجاور از قدیمیاز عصارهحاصل 

باشد. که این های اثرات آللوپاتیک یک گیاه بر گیاه دیگر می

رنگ و غیر سمی است که دلیل تولید ماده شیمیایی کماثر به

 .(Omidi et al., 2013) شودهیدروژوگلن نامیده می

پوست  رونها، پوست میوه، دها، ساقههیدروژوگلن در برگ

شود. هنگامی که این ماده در ها یافت میدرخت و ریشه

گیرد به ترکیب معرض هوا و یا ترکیبات خاک قرار می

. ماده شود، که بسیار سمی استشیمیایی ژوگلن اکسید می

شود. بنابراین ها شسته میژوگلن توسط باران از برگ

ژوگلن از گیاهانی که در مجاورت گردو هستند با جذب 

 .(Rietveld, 1983)گیرند قرار می تأثیرهایشان تحت یشهر

که باعث  آقطی ترکیبات فنولیک همچنین در درختچه

شود وجود دارد. اثر آللوپاتیک بازدارندگی رشد گیاهان می

 باشدمی دیگونیسا دیکوئیگل این گیاه مربوط به وجود ماده

(D’Abrosca et al., 2001). 

های هرز هرز خرفه از جمله علفاین که علف با توجه به 

ری از مناطق کشور است که منجر به مهم مزارع در بسیا

هدف از گردد، کاهش شدید عملکرد محصوالت زراعی می

الکلی -از عصاره آبی انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده

کش طبیعی در برابر عنوان یک علفبهبرگ گردو و آقطی 

های آن بر برخی شاخص تأثیرویژه مقایسه علف هرز و به

 چه خرفه است.گیاه زنی و رشدجوانه

 

 ها روشو  مواد

 الکلی-آبی های مختلف عصارهغلظت تأثیر مطالعهدر این 

 هایغلظت با (Sambucus nigra) برگ آقطی برگ گردو و

 ،زنیجوانه هایشاخص بر و 100 ،60 ،20 )شاهد(، 0

 صورت فاکتوریل درهب ،خرفه ییایمیوشیو ب کیمورفولوژ

طی یک سال زراعی  تکرار تصادفی با سه کاملاقالب طرح 

 از طور تصادفیمورد نیاز بههای برگ .انجام شد (1396)

 واقع در آقطی گردو وساله  12های مختلف درختان شاخه
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 درجه 45 با دمای کنخشک دستگاه ساعت در 72مدت به آوری وجمع کشاورزی دانشکده محل باغ تحقیقاتی

پودر  الکتریکی سیابآسپس توسط  خشک و ،سلسیوس

محلول لیتر میلی 100آمده دردستهب پودر گرم از10 .شدند

لیتر الکل برای مواد غیر محلول میلی 70)حاوی الکلی-آبی

. ظرف محتوی ریخته شدلیتر آب مقطر( میلی 30در آب و 

دور  200سرعت با  روی شیکر ساعت بر 48مدت بهمخلوط 

پارچه تنظیف کتانی  با ،عصاره حاصل شد.ر داده قرا در دقیقه

سپس  .کاغذ صافی واتمن شماره یک صاف شدو چهارالیه 

بر  دور 3000 دقیقه در 15مدت به دستگاه سانتریفیوژر د

تا تمامی ذرات غیر محلول آن جدا  قرار داده شد دقیقه

ساعت در آون با دمای  72مدت گردد. محلول مورد نظر به

قرار داده شد تا الکل موجود در محلول  سلسیوسدرجه  40

ل را با آب مقطر به از آن خارج گردد. پس از آن حجم محلو

سازی و جهت یکنواختلیتر رسانده و میلی 100حجم 

 لیترمیلی 1/0حللیت مواد غیر قطبی در آب مقطر، 

TWEEN 20 به آن اضافه شد (Sonboli et al., 2006). 

مدت دو ساعت محلول روی شیکر قرار داده شد. از این به

استفاده درصد(  100محلول پایه )عصاره عنوان بهعصاره 

از این محلول  درصد 100و  60، 20 ،0 هایغلظت گردید.

 و در یخچال نگهداری شدند.تهیه 

 آزمایشگاه شرایط

آزمایش در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی بخش از  نای

در  خرفه یبذرهابرای کشت فردوسی مشهد انجام شد. 

 رمتسانتی 12 های استریل با قطراز پتری دیش آزمایشگاه

 زنیجوانه کاغذیک عدد  دیشهرظرف پتری در. استفاده شد

-به زنیجوانههمراه کاغذهای سپس ظروف به قرارگرفت و

دستگاه داخل  ساعت در 48مدت زاسیون بهیلیاستر منظور

-به بذرها قرار گرفتند. سلسیوسدرجه  150دمای  آون در

ضدعفونی شده  درصد 5دقیقه با هیپوکلریت سدیم  مدت دو

 در. شسته شدندآب مقطر  با کاملا از آن در سه نوبت بعد و

 زنیجوانه روی کاغذ بر بذر عدد 100 دیشداخل هر پتری

 اضافه نظر مورد الکلی-لیتر عصاره آبیمیلی 5 با قرار گرفت و

 1/0که حاوی  مقطر لیتر آبمیلی 5به ظرف شاهد . گردید

ها پتری د.افزوده ش ،باشدمی TWEEN 20درصد حجمی 

 45رطوبت و  سلسیوسدرجه  25اتور با دمای به ژرمین

زده )دارای وانهبذرهای ج شمارش روزانهدرصد منتقل شدند. 

صورت روزانه روز به 7متر( تا چه حداقل یک میلیطول ریشه

سرعت  .زنی انجام شدمنظور تعیین درصد و سرعت جوانههب

 .(ISTA, 1985) دست آمدهب یکرابطه زنی از جوانه

RS(                                                     1)رابطه  =
 ΣSi 

Di
 

 ،iDام و iزده در روز تعداد بذر جوانه iSکه در این معادله 

 تعداد روز از شروع آزمایش بود.

چه، وزن تر، چه، طول ساقهدر پایان روز هفتم طول ریشه

 دیشها در هر پتریوزن خشک و شاخص بنیه بذرگیاهچه

محاسبه  دورابطه گیری و ثبت شد. شاخص بنیه بذر با اندازه

  .(ISTA, 1985) شد

= VI(                                        2)رابطه  GP × SL 

درصد  GPشاخص بنیه بذر،  VIکه در این معادله 

 باشد.چه میچه و ریشهمجموع طول ساقه SLزنی و جوانه

 گلخانه شرایط

های تحقیقاتی دانشکده آزمایش در گلخانه این بخش از

 (1396طی یک فصل زراعی ) کشاورزی فردوسی مشهد

با  ییهااز گلداندر گلخانه خرفه  بذرهاکشت  یبراانجام شد. 

 یلوم یاستفاده و با خاک زراع متریسانت 30دهانه و ارتفاع 

 یساعت در دما دومدت به مورد استفاده. خاک دیپر گرد

اتمسفر اتوکلو شده بود.  کیو فشار  سلسیوسدرجه  121

کشت شد و  کنواختیصورت عدد بذر به 10در هر گلدان 

 یبرگ 2 و در مرحله یزنصورت گرفت. پس از جوانه یاریآب

مناسب  بوته با فاصله 4در هر گلدان فقط تنک انجام شد و 

داشته نگه ،و مشابه بودند کنواختی یکه از نظر صفات ظاهر

آغاز شد. بنا به روش  یبرگ 4 ها از مرحلهاعمال عصارهشدند. 

 Safahani and) یو لنگرود یصفاهان یشنهادیپ

Ghooshchi, 2013)  ارهعص تریلیلیم 100روز مقدار  4هر 

هفته  4. پس از ضافه شدها ابه گلدان یاریهمراه با آب آب

تعداد  ،ییوزن خشک اندام هوا شه،یطول بوته، وزن خشک ر

و  a، b ،لکل ککلروفی، پرولین، یفرع شهیتعداد ر، برگ

 شد. یریگاندازه کارتنوئید

 تسیبرگ از روش ب نیمحتوای پرول رییگمنظور اندازهبه

 500استفاده شد. ابتدا  (Bates et al., 1973)و همکاران 

درصد  3محلول  تریلیلیم 10در  یاهیبافت زنده گ گرمیلیم

 دو شده و به آن دهییدر هاون سا کیلیسیسولفوسال دیاس
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 سلسیوس درجه 100 یادر حمام آب گرم با دم ساعت کیمدت . سپس بهدیاضافه گرد نیدریه نیمعرف ن تریلیلیم

 30مدت به خیها در حمام قرار گرفت. پس از خروج، نمونه

تولوئن به محتوای  تریلیلیم 4نگهداری شدند. سپس  قهیدق

ورتکس مخلوط  لهیبه وس هیثان 30مدت هر لوله اضافه و به

 در سردشدن از پس هااز نمونه کیجذب نور هر  زانیشد. م

 شد. یریگ ندازها نانومتر 520 موج طول

 2/0 د،ی، کل و کارتنوئa ،b لیکلروف یریاندازه گ یبرا

 کاملا جوان  های( برگ تازه از برگگرمیلیم 200گرم )

-یلیم 10با  ینیرا جدا کرده و آن را در هاون چ افتهیتوسعه

 ده،سایی هارنگدانهاستخراج  یدرصد برا 99متانول  ترلی

 ردور د 3000با سرعت  وژیفیسانتر قهیدق 5مدت سپس به

شده را جدا کرده و انجام گرفت. سپس عصاره استخراج قهیدق

-جذب نور در طول موج زانیاستفاده از اسپکتروفتومتر مبا 

مقدار  تی. در نهادینانومتر قرائت گرد 666و  653، 470های

 دست آمدبه ریبا استفاده از روابط ز دییو کاروتنو لیکلروف
(Moghaddam et al., 2017). 

= CHLa             (3)رابطه  15.65 A666 − 7.34 A653 

CHLb             (4)رابطه  = 24.05A653 − 11.21 A666 

 Cx+c=1000A470-2.860CHLa-129.2CHLb     (5)رابطه 

CHLt(                   6)رابطه  =  CHLa +  CHLb +  Cx + c 

CHLaلیکلروف زانی: م a ،CHLbلیکلروف زانی: م b ،

Cx+cکل و  دیکارتنوئ زانی: مCHLtکل. لیکلروف زانی: م 

 شرایطهای مربوط به دادهقبل از تجزیه واریانس 

-هب شیآزما نیا ای صورت گرفت.تبدیل زاویه ،آزمایشگاهی

تکرار اجرا  3با  یتصادف کاملادر طرح  4×2 لیصورت فاکتور

 زیدست آمده آنالهب یهاداده JMP8 شد، که توسط نرم افزار

رسم  EXCELافزار با استفاده از نرم زیشدند. نمودارها ن

  .دیگرد

 

 نتایج و بحث

 شرایط آزمایشگاه

مطالعه در آزمایش  نتایج تجزیه واریانس صفات مورد

های مختلف نشان داد که اثرات متقابل غلظت زنیجوانه

زنی و طول جوانه آقطی و گردو بر روی صفات سرعت عصاره

چه، وزن تر و خشک و شاخص بنیه بذر چه، طول ریشهساقه

زنی جوانه دار بود و درصددر سطح احتمال یک درصد معنی

دار شد معنی چه در سطح احتمال پنج درصدو طول ریشه

 (. 1)جدول 

 یگردو و آقط یالکل-یعصاره آبتحت تیمارهای مختلف  خرفه زنی و رشد گیاهچهتجزیه واریانس صفات جوانه -1جدول 
Table 1. Analysis of variance of germination traits of Portulaca oleracea seeds under different treatment of 

Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract 

 ییراتمنبع تغ

S.O.V 

درجه 

 آزادی
df 

 (Ms)میانگین مربعات 

-درصد جوانه

 زنی
Germination 

percentage 

-سرعت جوانه

 زنی
Germination 

rate 

 چهطول ساقه
Shoot length 

 چهطول ریشه

Radicle 

length 

 وزن تر
Fresh 

weight 

 وزن خشک
dry weight 

شاخص 

 بنیه بذر
vigor 

index 

 **Walnut (W) 3 3.63133** **1.490 0.1858** 0.1529** 0.0079** 0.000609** 0.3818  گردوعصاره 

 **Elderberry (E) 3 6.16321** **1.77 0.6117** 0.3931** 0.0061** 0.000394** 0.8528آقطیعصاره 

W×E 9 0.11198** **0.04 0.0342** 0.0060** 0.00021** 0.000117** 0.0487** 

 Error 32 0.00088 0.014 0.0056 0.0017 0.000075 0.00001 0.0016خطا 

 C.V. (%)  22.4 17.47 9.85 9.82 19.78 14.61 15.53ضریب تغییرات 

 داری= عدم معنیns درصد، 1و  5دار در سطح احتمال معنیرتیب به -* و **
*and **: significantly at p < 0.05 and < 0.01, respectively; ns = non-significant

 100غلظت  ماریدر ت زنیکاهش درصد جوانه نیترشیب

 61/1) یدرصد آقط 100 با غلظت بیدرصد گردو در ترک

 ماریدر ت زنیدرصد جوانه نیترشیدرصد( مشاهده شد و ب

 دارییمعن یشد که اختلف آمار دهیدرصد( د 61/4شاهد )

 درصد کاهش (.2)جدول  دهدینشان م مارهایت ریبا سا

دگرآسیب موجود در عصاره برگ  مواد از ناشی زنیجوانه

در  مواد این منفی اثرات علت به است ممکن گردو و آقطی،

 توماسزوسکی و تیمان .باشد بذر خرفه زنیجوانه

(Tomaszeweski and Thimann, 1996)  بیان کردند که

تواند باعث کاهش تولید هورمون جیبرلین مواد آللوپاتیک می

-و درصد و سرعت جوانهشده گردد و اکسین در بذر آبگیری

 ,.Zarei et al) زارعی و همکاران. زنی را در آن کاهش دهد
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های برگ گردو و صورت جداگانه نشان دادند که عصارهنیز به  (Omidi et al., 2013)و امیدی و همکاران  (2008

توانند مانع باشند و میآقطی دارای خصوصیات آللوپاتیک می

زنی در تیمار ترین سرعت جوانهکم گردند. بذرهازنی جوانه

درصد  100درصد گردو در ترکیب با غلظت  100غلظت 

زنی در ( مشاهده شد و باالترین سرعت جوانه93/1آقطی )

رسد ترکیبات به نظر می .(2( دیده شد )جدول 36/3شاهد )

موجود در عصاره برگ گردو و آقطی، با ایجاد تداخل در روند 

خرفه، باعث کاهش درصد و سرعت  بذرهازنی طبیعی جوانه

 و و حبیبی (Govahi, 2008) گواهیشوند.زنی میجوانه

اظهار داشتند که عصاره   et al(Habibi(2013 ,. همکاران

زنی را در گیاه و سرعت جوانهبرگ گیاه آقطی توانست درصد 

دست آمده در این تحقیق هسوروف کاهش دهد که با نتایج ب

 100چه در تیمار غلظت ترین طول ریشهکم مطابقت دارد.

 65/1درصد آقطی )  100درصد گردو در ترکیب با غلظت 

چه در شاهد متر( مشاهده شد و باالترین طول ریشهسانتی

ترکیبات آللوپاتیک  (.2)جدول متر( دیده شد سانتی 25/2)

چه و موجود در عصاره برگ گردو و آقطی مانع رشد ریشه

چه شده است هر چه غلظت عصاره برگ گردو و آقطی ساقه

 Omidi) خواهد داد ترچه بیشباال رود، کاهش رشد ریشه

et al., 2013). چه و مجاورت آن با عصارهبا خروج ریشه-

گردد تنش اکسیداتیو میچه دچار های گیاهی، گیاه

(Ercisli et al., 2005) .ایجاد پراکسید هیدروژن  ژوگلون با

 ,Strugstad) گرددها میهای ریشه باعث مرگ آندر سلول

2012; Appleton et al., 2009). ها سوخته، چوب ریشه

 Roohi et) گرددای شده و عناصر آوندی مسدود میپنبه

al., 2009). گردد و چه متوقف میریشه، رشد در نتیجه

دیگر گیاهچه روی  هایاختلل در جذب و انتقال آب به اندام

گردد دهد. اختلل در تنفس و تولید انرژی باعت میمی

سطح انرژی تولیدی برای جذب آب، انتقال مواد، تقسیم 

ترین کم .(Strugstad, 2012)سلولی و رشد کاهش یابد 

 100درصد گردو و  100چه در تیمار غلظت طول ساقه

متر( مشاهده شد و باالترین طول سانتی 24/2درصد آقطی )

در  (.2متر( دیده شد )جدول سانتی 92/2چه در شاهد )ساقه

ای شرایط حضور مواد آللوپاتیک در محیط بذر، هدایت روزنه

 Hejl and) گرددکاهش یافته و تنفس دچار نقصان می

Koster, 2004). دلیل عدم انتقال آب و مواد مغذی به به

گیری کوتیلدون به چه، رشد و شکلمریستم انتهایی ساقه

دابروسکا و  .(Shrestha, 2009) گیردکندی صورت می

با مطالعه بر روی  (D’Abrosca et al., 2001)همکاران 

ترکیبات موجود در عصاره برگ آقطی سیاه گزارش کردند 

باشند که با آللوپاتیک می که این ترکیبات دارای خواص

ها چه آنکاهو، تربچه و پیاز طول ساقه بذرهاها بر اعمال آن

 ,.Kocaçaliskan et al) کاهش یافت. آلیسکان و همکاران

با اعمال گلیکوزید  (Shrestha, 2009)و شریستا  (2009

 یبذرهابرگ گردو موجود است بر  هژوگلون که در عصار

بهار اعلم نمودند که این خیار، طالبی، خرفه و دوگونه پیر

ترکیب دارای خواص آللوپاتی باالیی است و توانسته است 

چه را کاهش خصوص طول ساقهزنی بهخصوصیات جوانه

درصد گردو و  100ترین وزن تر در ترکیب عصاره کم .دهد

گرم( مشاهده شد که با تمامی  096/0درصد آقطی ) 100

تر ترین وزنداری داشت. بیشتیمارها اختلف آماری معنی

با توجه  (.5بود )شکل گرم(  203/0شاهد )مربوط به تیمار 

های گیاهی توانایی ایجاد اختلل در جذب به اینکه عصاره

دلیل اختللی که طور بهباشند و همینمواد غذایی را دارا می

آسیمیلسیون گیاه در سیستم تنفسی، عملکرد کلروفیل و 

گردند. نمایند، مانع از افزایش وزن گیاهچه میایجاد می

گزارش نمودند  (Roohi et al., 2009)روحی و همکاران 

زنی بذرها افزوده های برگ گردو وقتی به محیط جوانهعصاره

زنی، باعث کاهش جوانه گردد، علوه بر تضعیف صفات اولیه

 Habibi et) همکاران و یبیگردد. حبتر گیاهچه نیز میوزن

al., 2013). رنج و سوروف با اعمال عصاره آقطی بر بذرها ب

تر که عصاره آقطی باعث کاهش وزنبه این نتیجه رسیدند 

ترین وزن خشک گیاهچه کم ها گردیده است.های آنگیاهچه

 درصد آقطی100درصد گردو و  100 در ترکیب عصاره

ه ترین وزن خشک گیاهچبیش. مشاهده شد گرم( 055/0)

گرم( مشاهده شد که اختلف آماری  092/0در تیمار شاهد )

ریتولد  (.6داری با دیگر تیمارها دارد )شکل معنی

(Rietveld, 1983)  نشان داد که با افزودن ژوگلون به

چه نسبت به زنی بذر، مقدار ماده خشک گیاهمحیط جوانه

 ,.Zarei et al) شاهد کاهش یافت. زارعی و همکاران

با اعمال عصاره گردو و آقطی بر سوروف گزارش  (2008
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 که سطح است یاتیبذر مجموع خصوص هیبنشاخص  است.چه نسبت به شاهد کاهش یافته کردند که وزن خشک گیاه

-جوانه یرا در ط رهابذ توده ایو عملکرد بذر  تی البالقوه فع  

در  کند.ی)بر سطح خاک( مشخص م اهچهیو ظهور گ یزن

این پژوهش طول گیاهچه برای ارزیابی بنیه بذر مورد 

استفاده قرار گرفت. طول گیاهچه توانایی جنین را در توسعه 

دهد به وامل محیطی نشان میو استفاده از ع اندام هوایی

توان برای ارزیابی توانایی بذر مورد استفاده همین دلیل می

بذر در تیمار ترین شاخص بنیه کم. (ISTA, 1985) قرار داد

( 61/1درصد آقطی ) 100درصد گردو و  100ترکیب عصاره 

ترین شاخص بنیه بذر مربوط به تیمار مشاهده شد و بیش

( است که با تمامی تیمارها اختلف آماری 53/2شاهد )

از آنجا که شاخص بنیه بذر (. 2داری نشان داد )جدول معنی

-چه میشک گیاهزنی و مقدار ماده ختابعی از توانایی جوانه

زا مانند مواد آللوپاتیک در محیط باشد، وجود هر عامل تنش

تواند با کاهش این دو عامل، شاخص بنیه بذر را بذر می

 ,.Mohammadi et al) محمدی و همکاران کاهش دهد.

با اعمال عصاره اکالیپتوس بر خرفه نشان دادند که  (2013

توانایی کاهش درصد مواد آللوپاتیک موجود در این عصاره 

زنی و کاهش طول گیاهچه گردید که در نتیجه جوانه

 شاخص بنیه بذر خرفه کاهش یافت. 

 خرفه اهچهیو رشد گ یصفات جوانه زنالکلی گردو و آقطی بر -مقایسه میانگین اثر متقابل عصاره آبی -2 جدول
Table 2. Mean comparison of interaction Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract on germination 

traits of Portulaca oleracea seeds 

 یآقطعصاره 

Elderberry 

عصاره 

 گردو

Walnut 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

percentage 

 زنیسرعت جوانه
Germination 

rate 

 چهطول ریشه

Radicle 

length(cm) 

 چهطول ساقه
Shoot 

length(cm) 

 وزن تر
Fresh 

weight (g) 

 وزن خشک
dry 

weight (g) 

 شاخص بنیه بذر
vigor index 

 0 4.61a a3.36 2.25a 2.92a (control)شاهد 
a0.203 

0.095a 2.53a 

 20 4.37b a3.28 2.2a 2.77bc a0.200 0.081b 2.30b 

 60 4.05d ab3.05 2d 2.42d 
abc0.190 

0.065c 1.91e 

 100 3.52g cde2.60 1.806f 2.33de 
abcd0.176 

0.065c 1.69gh 

20 0 4.39b a3.33 2.196a 2.196a ab0.193 0.065c 2.35b 

 20 4.17c ab3.10 2.176ab 2.68c abcd0.176 0.063cde 2.15c 

 60 3.84e bcd2.72 1.963de 2.33de cde0.163 0.064cde 1.80f 

 100 2.78l ef2.27 1.79f 2.32de fgh0.123 0.059def 1.65hi 

60 0 4.23c a3.12 2.146abc 2.81ab cde0.163 0.065c 2.21c 

 20 4.04d de2.57 2.043bcd 2.78bc bcde0.166 0.064cde 2.05d 

 60 3.6g gh2.616 1.853ef 2.36de ef0.146 0.065c 1.72g 

 100 2.47j f2.13 1.74fg 2.26e gh0.113 0.058ef 1.62i 

100 0 3.72f cde2.64 2.03cd 2.42d def0.150 0.064cd 1.83f 

 20 3.19h ef2.29 1.823ef 2.36de 
def0.150 

0.061cde 1.67ghi 

 60 2.83i f2.10 1.73fg 2.30de 
fg0.133 0.065c 1.63hi 

 100 1.61k f1.93 1.65g 2.24e 
h0.096 

0.055f 1.61i 

 اختلف معنی داری ندارند LSDدرصد براساس آزمون  1و  5های با حروف مشابه در سطح احتمال آماری در هر ستون میانگین

Means with same letter in each column are not significantly different at 5% and 1% probability level according to 

LSD test

 گلخانه شرایط

الکلی -عصاره آبیاثرات متقابل  ایگلخانهدر آزمایش 

، وزن خشک زن خشک اندام هواییآقطی بر و و گردو برگ

ریشه، تعداد برگ در بوته و تعداد ریشه فرعی در سطح 

 الکلی برگ-عصاره آبیاحتمال یک درصد و اثرات متقابل 

در سطح  bو  aکلروفیل کل، بر طول ساقه،  آقطی و گردو

عصاره دار شد. همچنین اثرات ساده درصد معنی 5احتمال 

آقطی بر کارتنوئید و پرولین در  و گردو الکلی برگ-آبی

با توجه  (.3دار شد )جدول سطح احتمال یک درصد معنی

الکلی -های آبینتایج مقایسه میانگین با افزاش غلظت عصاره

داری برگ گردو و آقطی طول ساقه گیاه خرفه کاهش معنی

درصد آقطی و  100طول ساقه در غلظت ترین میافت. ک

 باالترین طول ساقهمتر( و سانتی 43/11)درصد گردو  100

(. 4متر( مشاهده شد )جدول سانتی 90/21در تیمار شاهد )

اثر عصاره آبی گردو  (Dadi et al., 2013)دادی و همکاران 

ها گزارش کردند ایرانی را بر گیاه ریحان بررسی کردند. آن
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ترین در نمونه ترین طول ساقه در تیمار شاهد و کمکه بیش

با اعمال ژوگلون که ماده  عصاره آبی گردو مشاهده شد.غلیظ 

مشاهده عصاره اندام گردو است بر دو گیاه سویا و ذرت  موثره

باشد. به که این عصاره حاوی ترکیبات آللوپاتیک میشد 

 شکلی که با افزایش غلظت عصاره برگ گردو، طول ساقه هر

 Hejl and) داری کاهش یافته استیطور معندو گیاه به

Koster, 2004).  

وجود ژوگلون در گیاه گردو که دارای خاصیت آللوپاتیک 

با کاهش جذب آب و مواد معدنی مورد نیاز گیاه، باشد می

ها و متعاقب آن کاهش فتوسنتز مقدار کلروفیل و کاروتنویید

-کاهش رشد گیاه می سبب ،های فتوسنتزیو تولید فرآورده

الکلی عصاره برگ -آبی . عصاره(Dadi et al., 2013)شود 

مربوط به  اندام هواییترین وزن خشک گردو و آقطی کم

 83/0درصد آقطی ) 100درصد گردو و  100تیمار غلظت 

مربوط به تیمار  اندام هواییترین وزن خشک بیش گرم( و

ریتولد طبق مطالعه (. 4گرم( بود )جدول  17/2شاهد )

(Rietveld, 1983)  کاهش تجمع عصاره برگ گردو باعث

ماده خشک در شبدر شد در نتیجه میزان ماده خشک ساقه 

-نشده این عصاره دارای اختلف معنیشبدر در غلظت رقیق

 و همکاران سکانیآلداری با شاهد بود. نتایج تحقیق 

(Kocaçaliskan et al., 2009)  یهاعصارهنشان داد که 

 11 وزن خشک اندام هوایی را در 5/0نشده و قیرقژوگلون 

 .را کاهش دادهندوانه  و فرنگیگونه گیاهی مانند گوجه
ژوگلون موجود در عصاره برگ گردو، با اختللی که در جذب 

نماید، سطح تنفس، تعرق و هدایت و انتقال آب ایجاد می

  دهد.ای را در گیاه کاهش میروزنه

محیط  pHهای ریشه برای کاهش دادن توانایی سلول

 ,Strugstad) یابدر میکرو کاهش میریشه کم شده و عناص

. با کاهش جذب آب و مواد معدنی مورد نیاز گیاه، (2012

ها و متعاقب آن کاهش فتوسنتز مقدار کلروفیل و کاروتنویید

های فتوسنتزی مشاهده گشته و وزن خشک و تولید فرآورده

ترین وزن کم .(Dadi et al., 2013)یابد گیاه کاهش می

درصد  100درصد گردو  100تیمار غظت خشک ریشه در 

مشاهده شد که با کاهش غلظت عصاره گرم(  49/0) آقطی

ترین میزان وزن خشک تأثیر آللوپاتیک کاهش یافت و بیش

(. 4گرم( مشاهده شد )جدول 03/1ریشه در تیمار شاهد )

با اعمال ژوگلون ( Hejl and Koster, 2004) هجل و کاستر

در وزن خشک  دارییکاهش معن و ذرت، ایسو هایبر بوته

 برگ گردو دارای ترکیبات فنولیک .گزارش کردند هاآن شهیر

این  وقتی باشد.که دارای خواص آللوپاتیک می است متعدد

گیرند، با ایجاد در محیط پیرامون ریشه قرار میترکیبات 

پراکسید هیدروژن به ریشه گیاه تنش اکسیداتیو وارد نموده 

کاهش توانایی  معدنی، اختلل در جذب آب و موادو با ایجاد 

توازن هورمونی ریشه گیاه را  اختلل درانتقال مواد و بر 

 ;Christina et al., 2015) دهندتحت تأثیر قرار می

Cosmulescu et al., 2014).  
 100ترین تعداد برگ در بوته خرفه در تیمار غلظت کم

عدد( و در تیمار  20/12درصد آقطی )  100درصد گردو و 

عدد( خرفه  07/28ترین تعداد برگ در بوته )شاهد بیش

 Ercisli et) ارکیزلی و همکاران(. 4مشاهده شد )جدول 

al., 2005) برگ گردو باعث کاهش  هنشان دادند که عصار

و مساحت سطح برگ از  30/15به  22/16از  تعداد برگ

. شد فرنگیتوت در هر بوتهمتر مربع سانتی 04/70به  42/70

نیز با  (Christina et al., 2015) کریستینا و همکاران

ش کرد تعداد برگ در گیاهان مطالعه بر گیاه فلوپیا گزار

این کاهش نسبت  شده با عصاره آقطی کاهش یافته وتیمار

 .بوددار به شاهد معنی

گیرند گیاهانی که در معرض ترکیبات آللوپاتیک قرار می

-ندهای حیاتی مانند تنفس و رشد مییدچار اختلل در فرآ

گیاه کند گردد و  رشدکه گردد گردند. این اختلل باعث می

های سرعت تقسیمات سلولی مریستم انتهایی و مریستم

توت فرنگی در نتیجه تعداد هر برگ در بوته  ،جانبی کم شود

 بازدارندگیترین بیش. (Ercisli et al., 2005) کاهش یافت

درصد گردو و  100های فرعی در تیمار غلظت در تعداد ریشه

دهد با عدد( مشاهده شد که نشان می 4درصد آقطی ) 100

آقطی اثر بازدارندگی  الکلی گردو و-افزایش غلظت عصاره آبی

های فرعی در ترین گسترش ریشهشود و بیشتر میبیش

در مطالعه روحی و (. 4بود )جدول  عدد( 67/7) تیمار شاهد

 بر روی عصاره آبی برگ  (Roohi et al., 2009)همکاران 
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 الکلی گردو و آقطی-های مختلف عصاره آبیتیمار تأثیرتحت  و بیوشیمیایی گیاه یرشدتجزیه واریانس صفات  -3 جدول
Table 3. Analysis of variance of Plant growth and biochemical traits of Portulaca oleracea under different treatment of Walnut and Elderberry hydro-

alcoholic extract 

 منبع تغییرات
S.O.V 

 درجه

 آزادی
df 

 (Ms)میانگین مربعات 

 طول ساقه

Stem length 

وزن خشک  اندام 
 هوایی

Stem dry 

weight 

 وزن خشک ریشه
Root dry 

weight 

 تعداد برگ در بوته

Number of 

leaves plant 

 های فرعیریشه تعداد

Number of roots in 

the plant 

کل لیکلروف  
Chlorophyl 

آ لفیکلرو  
Chlorophyl a 

ب لیکلروف  
Chlorophyl b 

 کارتنوئید
Carotenoid 

 پرولین
Prolin 

 **Walnut (W) 3 55.381** 1.085** 0.266** 95.202** 5.138** 16.97** 3.571** 1.503** 0.098** 993.34 عصاره گردو 

 Elderberryعصاره آقطی

(E) 
3 105.659** 1.005** 0.110** 389.6** 13.805** 11.54** 5.539** 1.967** 0.133** 2238.58** 

W×E 9 5.365* 0.155** 0.017** 11.731** 1.083** 0.45* 0.214* 0.063* 0.0011ns 32.44ns 

 Error 32 2.239 0.012 .004 3.065 .271 0.17 0.089 0.026 0.0011 42.16خطا 

 C.V. (%)  22.25 26.41 24.48 28.86 19.84 12.93 13.02 13.25 14.51 19.65ضریب تغییرات 

 داری= عدم معنیns درصد، 1و  5دار در سطح احتمال معنی -* و **
*and **: significantly at p < 0.05 and < 0.01, respectively; ns = non-significan 

 و بیوشیمیایی خرفه و آقطی بر برخی صفات فیزیولوژیک الکلی گردو-مقایسه میانگین اثر متقابل عصاره آبی -4 جدول
Table 4. Mean comparison of interaction Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract on some physiological and biochemical traits of Portulaca oleracea 

 یآقطعصاره 

Elderberry 
 عصاره گردو

Walnut 

 طول ساقه

Stem length 

(cm) 

وزن خشک  اندام 

 هوایی
Stem dry 

weight (g) 

  وزن خشک

 ریشه
Root dry 

weight (g) 

 تعداد برگ

در بوته   

Number of 

leaves plant 

 تعداد ریشه های

فرعی   

Number of roots 

in the plant 

گرم،گرم  یلی) ملیکلروف

 بر وزن تر(

Chlorophyll(Mg / g 

for fresh weight) 

گرم،گرم بر  یلی) مآ لفیکلرو

 وزن تر(
Chlorophyll a (Mg / 

g for fresh weight)l 

گرم،گرم بر  یلی) مب لیکلروف

 وزن تر(
Chlorophyll b (Mg / g 

for fresh weight) 

 0 21.90a 2.17a 1.03a 28.07a 7.67a 13.202a 7.457a 4.587a (control)شاهد 

 20 19.26ab 2.13a 0.96ab 26.80a 7.67a 12.816ab 7.389ab 4.380abc 

 60 18.83abcd 1.63bcd 0.81bc 25.00a 7.33ab 11.732bcde 6.833abcd 3.968cde 

 100 14.33ef 1.27efg 0.64cde 15.07cd 6.33abc 10.878defg 6.371cdef 3.666defg 

20 0 21.86a 1.83abc 0.81bc 27.27a 7.33ab 12.998ab 7.439ab 4.539ab 

 20 16.30bcde 1.97ab 0.83abc 24.80a 7.33ab 12.492abc 7.100abc 4.394abc 

 60 14.50bcde 2.10a 0.82abc 18.87bc 5.67bcd 10.413efgh 5.752efg 3.798def 

 100 13.40ef 1.40def 0.76bc 14.27cd 5.00cd 9.771ghi 5.648efg 3.349fgh 

60 0 19.00abc 1.67bcd 0.75bc 25.07a 7.33ab 12.079abcd 7.071abc 4.047bcd 

 20 18.73abcd 1.67bcd 0.74cd 25.00a 7.33ab 10.758defg 6.317cdef 3.563defgh 

 60 14.13def 1.07fgh 0.52e 17.60cd 6.33abc 10.232fghi 5.949defg 3.512efgh 

 100 11.80ef 1.37def 0.50e 12.00d 4.67cd 9.132hi 5.212g 3.196gh 

100 0 16.00bcdef 1.60cde 0.65cde 24.33ab 7.33ab 11.319cdef 6.554becde 3.869cdef 

 20 13.80ef 1.40def 0.53de 18.53c 5.67bcd 9.981fghi 5.722efg 3.476efgh 

 60 12.23ef 0.97gh 0.51e 12.87d 5.00cd 9.38hi 5.511fg 3.163gh 

 100 11.43f 0.83h 0.49e 12.20d 4.00d 8.987i 5.202g 3.109h 

 اختلف معنی داری ندارند LSD درصد براساس آزمون 1و  5با حروف مشابه در سطح احتمال آماری  هایدر هر ستون میانگین

Means with same letter in each column are not significantly different at 5% and 1% probability level according to LSD test
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گردو مشاهده شد که با افزایش غلظت عصاره باعث کاهش 

اثر در تحقیقی چه در گیاه پیاز و کاهو شد. رشد ریشه

مواد آللوپاتیک تاج خروس رو بر گندم بررسی کرد که مشاهده شد 

 یرا گرفته و رو شهیر هایشدن سلوللیطو یجلو کالیآللوکم

تخریب توازن  .گذاردیم یمنف رتاثی هاسلول میسرعت تقس

ترین دالیل کاهش رشد ریشه و اندام هورمونی یکی از اصلی

در انتقال و سنتز با تداخلی که باشد. هوایی گیاهچه می

کنند مانع از رشد و ها ایجاد میاکسین، جیبرلین و پروتئین

 ,.Roohi et al)گردند های مویین و فرعی میگسترش ریشه

گرم، بر میلی 20/13کلروفیل کل )ترین میزان بیش. (2009

 b (58/4گرم، بر گرم وزن تر( و میلی 45/7) aگرم وزن تر(، 

تر ( در تیمار شاهد مشاهده شد و گرم، بر گرم وزن میلی

 aگرم، بر گرم وزن تر (، میلی 98/8ترین کلروفیل کل )کم

گرم، بر میلی b (10/3گرم، بر گرم وزن تر( و میلی 20/5)

درصد  100درصد گردو و  100تیمار غلظت گرم وزن تر( در 

 (. 4آقطی مشاهده شد )جدول 

اهش پیدا میزان کارتنوئید با افزایش غلظت تیمارها ک

ترین میزان کارتنوئید در تیمار شاهد که بیشطوریکرد به

ترین میزان کارتنوئید گرم، بر گرم وزن تر( و کممیلی 98/0)

گرم، بر گرم میلی 75/0درصد گردو )100در تیمار غلظت 

ترین مقدار (. همچنین بیش1وزن تر( مشاهده شد )شکل 

گرم، بر گرم وزن تر( و میلی 97/0)کارتنوئید در تیمار شاهد 

درصد آقطی  100ترین مقدار کارتنوئید در تیمار غلظت کم

 (.2گرم، بر گرم وزن تر( مشاهده شد )شکل میلی 76/0)

را  یمشابه جینتا زین( Dadi et al., 2015)و همکاران  یداد

که  حانیر اهیدر گ دئیو کاروتنو لیکلروف زانیدرباره کاهش م

ها بیان آن .اندبا ژوگلن بود گزارش نموده یدهماریتحت ت

ترین میزان کلروفیل کل و کارتنوئید در گیاه کردند که بیش

نشده ترین در عصاره رقیقریحان در تیمار شاهد و کم

های فتوسنتزی ژوگلن مشاهده شد. کاهش میزان رنگیزه

 هایها در اثر تیمار با عصارهو کاروتنوئید  a،b مانند کلروفیل

یل باشد که تواند به این دلگیاهی حاوی مواد آللوپاتیک می

بودن ترکیبات خاص با تأثیر بر جذب این مواد به علت دارا 

های گیاهی مانند فتوسنتز، تنفس و مواد غذایی روی فرآیند

گذارند و باعث ایجاد اختلل در های آنزیمی اثر میسیستم

. ریگوسا و همکاران (Mighati, 2003)گردند حیات گیاه می

(Reigosa et al., 2006)  نیز گزارش کردند که کلروفیل از

صورت توقف سنتز کلروفیل و طریق مواد آللوپاتیک به

 یابد.افزایش تجزیه کلروفیل کاهش می

 پرولین

-میکرو 49/94ترین میزان پرولین در تیمار شاهد )بیش

تیمار  ترین میزان پرولین درمول، بر گرم وزن تر( و کم

مول، بر گرم وزن تر( میکرو 96/61درصد گردو ) 100غلظت 

ترین مقدار پرولین در تیمار (. بیش3مشاهده شد )شکل 

ترین مقدار میکرومول، بر گرم وزن تر( و کم 97/0)شاهد 

میکرومول،  76/0درصد آقطی ) 100پرولین در تیمار غلظت 

کاران سرنتس و هم (.4بر گرم وزن تر( مشاهده شد )شکل 

(Serantes et al., 2002)  با بررسی اثر سه ترکیب

 Dactylis) کش بر گیاه علف باغآللوپاتیک و دو علف

glomerata)  از تیره گندمیان بیان کردند که ترکیبات

 ها دارد.کشآللوپاتیک نیز اثراتی مشابه علف

 

 کارتنوئیدالکلی گردو بر -اثر عصاره آبی -1شکل 
Figure 1. Effect of Walnut hydro-alcoholic extract on Carotenoid
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 الکلی آقطی بر کارتنوئید-اثر عصاره آبی -2شکل 

Figure 2. Effect of Elderberry hydro-alcoholic extract on Carotenoid 

 
 الکلی گردو بر پرولین-اثر عصاره آبی -3شکل 

Figure 3. Effect of Walnut hydro-alcoholic extract of prolin 

 
 الکلی آقطی بر پرولین-اثر عصاره آبی -4شکل 

Figure 4. Effect of Elderberry hydro-alcoholic extract of prolin 

ها بیان داشتند که استفاده از ترکیبات آللوپاتیک اثر آن

بازدارندگی بر روی گیاه علف باغ داشتند که باعث افزایش 

میزان پرولین در این گیاه شد. پرولین با عمل اسمولیتی 

کند. توانایی اعمال های آنزیمی محافظت میفعالیتخود از 

های آزاد غشایی را بهبود بخشیده و بازدارنده فعالیت رادیکال

باشد که به همین دلیل با باال رفتن سطوح تنش میزان می

 ,Rhodes) یابدپرولین موجود در گیاه نیز افزایش می

1987).
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 گیری کلینتیجه
-نشان داد که عصاره آبیدر مجموع نتایج این بررسی 

زنی و خصوصیات رشدی الکلی برگ گردو و آقطی جوانه

دهد. درجه بازدارندگی گیاهچه خرفه را تحت تأثیر قرار می

الکلی وابسته بود و با افزایش غلظت -به غلظت عصاره آبی

عصاره این روند میزان بازدارندگی افزایش پیدا کرد. همچنین 

وزن تر، وزن خشک و شاخص  چه،چه، طول ساقهطول ریشه

های گیاهی عصارهبنیه بذر نیز نسبت به شاهد کاهش یافت. 

های فتوسنتزی حاوی مواد آللوپاتیک کاهش میزان رنگیزه

ها که باعث کاهش رشد و کاروتنوئید  a،b مانند کلروفیل

شود و باعث افزایش میزان پرولین در گیاه خرفه گیاه می

الکلی برگ گردو و -عصاره آبی لهحاص جیبا توجه به نتاشد. 

باالی  لیکه دارای پتانسدرصد  100آقطی در غلظت 

 .است یآللوپات

 

 قدردانی و تشکر

مسئول آزمایشگاه دانشکده کشاورزی وسیله از بدین

 .ددگرقدردانی می فردوسی مشهد
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Abstract 

In order to study germination characteristics and early growth of Portulaca oleracea, under different 

treatment of Walnut (W) and Elderberry (E), Two separate experiments were carried out in a factorial 

arrangement a Completely randomized with three replications over a farm season (2017). Treatments 

included Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract in concentrations of 0, 20, 60 and 100%. Results 

of the analysis of the variance of the laboratory and the greenhouse showed that the Walnut and 

Elderberry hydro-alcoholic extract had a significant effect on all the characteristics, So that the highest 

inhibitory effect was observed in 100% Walnut and 100% Elderberry. comparison of the average data 

from the experimental section showed that with increasing the the Walnut and Elderberry hydro-alcoholic 

extract in the experimental section germination percentage, germination speed, root length, stem length, 

fresh and dry weights, and indices of Portulaca oleracea seeds vigor index were reduced compared to 

witnesses. comparison of the average data from the greenhouse segment showed that with increasing the 

concentration of the extract stem length, Stem dry weight, Root dry weight, Number of leaves plant, 

Number of roots in the plant, photosynthesis pigments such as chlorophyll a, b and carotenoids increased 

significantly and proline increased. Also, the growth of the  roots of the plant has a significant decrease in 

its meaning. which resulted in a decrease in the dry weight and dry weight of the Portulaca oleracea. 

according to the results obtained in this study Walnut and Elderberry hydro-alcoholic extract at a 

concentration of 100% concentration can be used to control Portulaca oleracea. 

Key word: Allelopathy; Chlorophyll; Germination rate; Proline; Vigor index  
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