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 Datura( اتورهتهرز  هاي هوایی علف دگرآسیبی عصاره آبی اندامارزیابی پتانسیل 

stramonium(  هاي فتوسنتزي ارقام گندم رنگیزهمیزان زنی و  صفات جوانهبر  

  2 نعیمی، معصومه 2 اورسجی، زینب * ،2 علمداري پور ، ابراهیم غالمعلی1 رجاییوحدت 

  چکیده مبسوط

 یار مهمیتواند نقش بس یم هاي شیمیایی کش علفاثرات با توجه به مضرات  بیاهان دگرآسیگ یژگیاز وامروزه استفاده : مقدمه

 هاي دانه ها، گل ها، برگها،  ها، ساقه ریشه توسط شده آزاد شیمیایی مواد حقیقت در. ندکفا یا ها و کنترل آن هرز يها ت علفیریدر مد

بررسی پتانسیل هدف از این تحقیق . استفاده شوند طبیعی هاي کش آفت یا ها کش علف عنوان به توانند می هابذر و ها گرده، میوه

 ارقام گندمهاي فتوسنتزي  زنی و رنگیزه بر صفات جوانه) .Datura stramonium L( تاتوره هرز علف هواییهاي  اندامدگرآسیبی 

  .بود

، میوه و برگنظیر ساقه،  تاتوره هرز علف مختلفهاي  آبی انداممنظور بررسی پتانسیل دگرآسیبی عصاره  به :ها مواد و روش

صورت فاکتوریل در  ، آزمایشی بهN8720)کوهدشت و (هاي فتوسنتزي دو رقم گندم  زنی و رنگیزه ها بر صفات جوانه مخلوطی از آن

ابتدا . به اجرا درآمد 1396هاي هرز دانشگاه گنبدکاووس در سال  در آزمایشگاه علوم علفقالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار 

 5. تفیکیک ساقه، برگ و میوه جدا گردید آوري و به از سطح مزارع دشت مغان جمع میوهاندام هوایی تاتوره در مرحله تشکیل 

ضدعفونی شده ارقام مورد بررسی  عدد بذر 25طور جداگانه بر  ها به عالوه مخلوطی از آن ها به اندامپنج درصد هاي  لیتر از عصاره میلی

  .اعمال شد

ها و  مختلف اندام يها عصاره ين اختالف برایها نشان دادند و ا به عصاره اندام ینتایج نشان داد ارقام گندم پاسخ متفاوت: ها یافته

زنی  ها نشان داد درصد جوانه کنش ارقام و عصاره اندام مقایسه میانگین برهم. دار بود یز معنیها ن کنش اثر ارقام در عصاره اندام برهم

در مقابل . درصد بود 33/98مقدار  بیشترین اثر کاهشی مربوط به عصاره برگ به. کوهدشت تحت تیمارهاي آزمایشی کاهش یافت

. درصد داشتند 41/1و  72/5، 72/5ترتیب با مقادیر  به N8720زنی  ها اثر افزایشی بر درصد جوانه اره ساقه، میوه و مخلوطی از آنعص

. هر دو رقم تحت تیمارهاي آزمایشی کاهش نشان داد چه و ساقه چه طول ریشه. زنی بود زنی مشابه درصد جوانه نتایج سرعت جوانه

. درصد را داشت 21/89و  70/96ترتیب با مقادیر  چه رقم کوهدشت به چه و ساقه عصاره برگ بیشترین اثر بازدارندگی بر طول ریشه

، )درصد 62/14(وه و می) درصد 64/24(تحت عصاره آبی ساقه  به ترتیب N8720رقم کوهدشت و هر دو  گیاهچهمقدار کلروفیل کل 

نتیجه  .ها اثر کاهشی متفاوتی بر صفت مورد بررسی داشتند ها و مخلوطی از آن سایر اندامعصاره که  در حالی. افزایش نشان دادند

هاي مختلف تاتوره و خصوصیات فیزیولوژیکی  ها در اندام احتماالً تفاوت در غلظت آللوشیمیایی. کاروتنوئید مشابه کلروفیل کل بود

  .ات در ارقام سبب رفتار متفاوت گردیدصف

راهبرد و  هاي طبیعی کش عنوان علف تواند به هرز تاتوره به ویژه برگ می علفست توده یاستفاده از زمطابق نتایج، : گیرينتیجه

هرز  جهت تحقق این امر نیاز به تجزیه فیتوشیمیایی ترکیبات حاصل از این علف .گرددپیشنهاد هرز  يها علف ییایمیر شیغمدیریتی 

  .باشد می

  ، کاروتنوئید، کلروفیل کلدگرآسیبی، اندام برگ، بنیه بذر، N8720ارقام کوهدشت و : کلیدي هاي واژه

  :نوآوري هاي جنبه

 هر دو رقم هاي کلروفیلی و کاروتنوئیدي رنگیزهمیزان زنی و  هرز تاتوره، اثرات متفاوتی بر صفات جوانه علف مختلف هاي عصاره اندام -1

 .دارند N8720و کوهدشت 

هاي رقم کوهدشت را به مقدار زیادي کاهش  گیاهچه هاي کلروفیلی و کاروتنوئیدي رنگیزهمیزان زنی و  جوانهصفات عصاره برگ تاتوره،  -2

 .دهد می

 .هاي طبیعی باشد کش تواند انتخاب مناسبی براي پیدایش علف هرز تاتوره می استفاده از عصاره علف -3
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  مقدمه

 اهانیگ در محصول اهشک عمده لیدال از یکی

 رقابت با هرز هاي علف .است هرز يها علف هجوم یزراع

 نیا به یزراع اهیگ مطلوب یدسترس از مانع سر منابع، بر

 شیافزا و دیتول اهشک باعث جهینت در و منابع شده

 هیلک به هرز هاي علف خسارت .دشون یآن م نهیهز

 یجهان دیتول درصد 50حدود  يشاورزکمحصوالت 

 نترلک و تیریمد .)2010، 1فائو(است  شده محاسبه

 شیافزا در هک است یزراع به هاي برنامه از هرز هاي علف

  .دارد بسزایی نقش یزراع اهانیگ ردکعمل

 ییایمیش نترلک ،شورهاک تر شیب در اگرچه 

 تیفکی اهشک یول است انجام حال در هرز هاي علف

 ،هرز هاي علف نترلک يباال نهیهز ،یزراع اهانیگ

 شیافزا یطرف از و یطیمح ستیز خطرات شیافزا

 ضرورت بیانگر ها کش علف به هرز هاي علف مقاومت

 است هرز هاي علف نترلک هاي روش در نظر دیتجد

 یژگین راستا استفاده از ویدر ا .)2001، 2حجازي(

 یار مهمیتواند نقش بس یب میاهان دگرآسیگ یبیدگرآس

راشد ( ندکفا یهرز ا يها نترل علفک ت ویریدر مد

 مواد حقیقت در .)2009، 3اکبرزاده نجفیمحصل و 

 ها، ریشه ها، ساقه ها، برگ توسط شده آزاد شیمیایی

 شده تجزیه مواد یا گرده هاي دانه ،هابذر، ها میوه ها، گل

 یا کش علف عنوان هب توانند می ،)آللوشیمیایی( گیاهان

و همکاران، 4سولتس( نمایند عمل طبیعی کش آفت

 و دگرآسیب گیاهان بقایاي از استفاده). 2013

 واجد زراعی گیاهان تولید چنین هم و آنان هاي عصاره

 حاصال هاي تکنیک طریق از دگرآسیبی خصوصیات

 است هرز هاي علف مدیریت در نوین هاي روش از نباتات

  ).2011همکاران، و 5مین باشی(

 در یا ثانویه تولیدات عنوان به معموالً ها آللوشیمیایی

. شوند می تولید گیاهان در متابولیسم اصلی يمسیرها

 گیاه، از شستشو اثر در صورت محلول، به مواد این

 تجزیه و گیاه سطح از صورت گاز به ،يا ریشه ترشحات

 آزاد در محیط كخا سطح در مانده باقی يبقایا

                                                             
1 FAO 
2 Hejazi 
3 Rashed-Mohassel and Najafi Akbarzadeh 
4 Soltys 
5 Min Bashi 

 عمـوالًم). 2012و همکاران،  6هتیگر(گردند  می

 یــولکمول خــانواده ســه در هیثــانو يهــا ــتیمتابول

 ها فنول و ها ترپن دار، تروژنین باتکیتر گــروه بــزرگ،

 .)2001و همکاران،  7بورگاد( شـوند یمـ گرفته نظر در

توانند  می هرز يها علف خصوص هب شیمیاییآللو ترکیبات

 در يمیتوز تقسیمات بذر، زنی جوانه و رشد فرآیند

 جذب سرعت ها، هورمون فعالیت چه، ساقه و چه ریشه

 کاهش را ها آنزیم کارکرد و پروتئین تشکیل ها، یون

  ).2003 ،و همکاران 8مین( دهند

هرز تحقیقات زیادي  هاي علف دگرآسیبیدر زمینه 

گزارش شده است، اما تحقیقات در زمینه برخی از 

عنوان یکی از  که به تاتورههاي هرز مانند گیاه  علف

. باشد ، چندان نمیاست معرف دشت مغان هرزهاي  علف

تاتوره دگرآسیبی اثرات ) 2002( 9ندیا و سویناس

)Datura stramonium ( را روي برنج)Oryza 

sativa(  و سوروف)Echinochloa crus- galli ( مورد

نتایج این محققین نشان داد که . بررسی قرار دادند

درصد حجمی  20و  10ه با غلظت عصاره میوه تاتور

 رازنی و رشد ریشه و اندام هوایی  داري جوانه ور معنیط به

گرچه اثرات ادر دو گیاه مورد آزمایش کاهش داد، 

ت و یلو .از برنج بوددگرآسیبی روي سوروف بیشتر 

 دگرآسیبی اثرات) 1998( 11یاهاود و )1984( 10وتال

 روي تاتوره مختلف هاي قسمت آبی هاي عصاره

  .برنج را گزارش نمودند و نخود رشد زنی، جوانه

 نشان خود تحقیق در) 2009( همکاران و 12شن

 سلمه تره جمله از مختلف هرز يها که علف دادند

)Chenopodium album(، تاتوره )Datura 

stramonium( يریز تاج و )Solanum nigrum(ي، رو 

 .دگرآسیبی دارند اثرات تربچه و خیار گندم، يها گیاهچه

 و يریز ساقه تاج و برگ عصاره که داد نشان آنان نتایج

 2/20و  63/26، 89/32ترتیب  به تره سلمه و تاتوره

محصوالت فوق  گیاهچه رشد يرو بازدارندگی اثر درصد،

                                                             
6 Tigre 
7 Bourgaud 
8 Min 
9 Sondhia and Swain 
10 Levitt and Lovett 
11 Oudhia 
12 Shen 
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گزارش ) 2009( همکاران و 1يلنگرودصفاهانی . داشتند

 تلخه ،)spp Xanthium( توق هرز هاي علف که کردند

)spp Solanum( بهار ریپ و )spp Erigeron( لیپتانس 

  .دارند گندم بر يقودگرآسیبی 

دگرآسیبی اثرات در آزمایشی ، )2006( 2شجیع

ریشه، شامل  و توق تاتورههرز  علفمختلف  هاي اندام

، 25، 0(هاي مختلف  در غلظت گل و میوهبرگ، ساقه، 

زنی کلزا  هاي جوانه را روي مؤلفه) درصد 100و  75، 50

دار عصاره  نتایج بیانگر تأثیر معنی. مطالعه نمودندو ذرت 

بر  هاي مختلف تاتوره اندامکلیه هاي مختلف  غلظتآبی 

و چه کلزا  ساقهچه و  ریشهطولی زنی، رشد  درصد جوانه

عصاره ریشه تاتوره از بیشترین اثر بازدارندگی . بودذرت 

 در مقایسه با شاهد) درصد 67/81(زنی ذرت  روي جوانه

درصد  95عصاره برگ تاتوره با . برخوردار بود

زنی کلزا نشان  را روي جوانه تأثیربازدارندگی، بیشترین 

در رابطه با ترکیبات دگرآسیب توق، میزان . داد

بیشترین زنی کلزا  بازدارندگی عصاره برگ بر درصد جوانه

عصاره برگ توق نیز سبب بیشترین  .ه استبود )78/95(

 .زنی ذرت شد درصد جوانه 41/60بازدارندگی به میزان 

طولی رشد  توق سبب بیشترین کاهشعصاره ساقه  اما

ذرت به ترتیب به میزان  چه چه و ساقه طولی ریشه

با افزایش مطابق نتایج، . درصد گردید 22/66و  79/70

زنی و رشد  درصد جوانه اندامهاي عصاره هر  غلظت

و  3کبوگت .شدت کاهش یافته بو ذرت کلزا  اي گیاهچه

 بقایاي پیچک، که کردند اعالم) 2005(و همکاران 

درصد  80و  14گندم را به ترتیب  عملکرد و زنی جوانه

اثر افزایشی ) 2009( 4یدعروکیک و  آل .کاهش داد

بر کاروتنوئیدهاي  citriodora  Eucalyptusاسانس 

طورکلی  به. را گزارش کرد Amaryllisبرگ تازه 

ترکیبات ثانویه برخالف ترکیبات اولیه، گسترش 

 ترکیباتمحدودي در سلسله گیاهی دارند که این 

هاي خاصی  منحصر و محدود به گیاهان در اندام

هرز تاتوره با دارا بودن انواع آلکالوئیدها از  علف .باشند می

پراکنش و زیست توده باالیی در محصوالت تابستانه 

نظیر سویا، پنبه و ذرت در دشت مغان برخوردار 

                                                             
1 Safahani Langeroudi 
2 Shajih  
3 Bogatek 
4 El-Rokiek and Eid 

با توجه به نیاز مبرم به ترکیبات با بنابراین . باشد می

ذیري و ایمنی باال نسبت به سرعت تجزیه پ

وري از خاصیت دگرآسیبی  هاي سنتزي، بهره کش علف

هاي  کش ها و آفت کش براي تولید علف هرز هاي علف

یق حاضر، قبنابراین هدف از تح. باشد میي طبیعی ضرور

هاي مختلف  اندامهاي  عصاره دگرآسیبیارزیابی پتانسیل 

خصوصیات ها بر  هرز تاتوره و مخلوطی از آن علف

ارقام گندم هاي فتوسنتزي  و میزان رنگیزه زنی جوانه

  .بود N8720 کوهدشت و

  

  ها مواد و روش

هاي  آوري نمونه موقعیت جغرافیایی محل جمع

  ها سازي آن گیاهی و آماده

تشکیل در مرحله اتوره ت هرز علفدر این آزمایش 

مساحت مغان از توابع استان اردبیل با  دشتاز  میوه

لحاظ موقعیت از  .آوري شد جمع کیلومترمربع 1554

 39دقیقه تا  20 درجه و 39بین  جغرافیایی این منطقه

دقیقه  30 درجه و 47و دقیقه عرض شمالی  42 درجه و

دقیقه طول شرقی از  10و درجه  48ا ت

متر ارتفاع از سطح  45النهارگرینویچ واقع شده و  نصف

 271گراد و  یدرجه سانت 15دریا، متوسط دماي ساالنه 

در  تاتورههرز  علف. باشد متر بارش در طول سال می میلی

ها  نمونهو سپس  آوري شد جمع 1396شهریور ماه سال 

به هرباریوم مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 

منابعی مانند  اردبیل منتقل و با استفاده از

رنگی ایران  ، فلور)1994، 5قهرمان(ایران هاي  کروموفیت

  .مورد ارزیابی قرار گرفت) 1994- 1996قهرمان، (ایران 

شامل ساقه، برگ، میوه  تاتورههاي مختلف  ابتدا اندام

به تفکیک از یکدیگر جدا شد، سپس جهت برداشتن 

ثانیه مورد شستشو  30به مدت ها،  روي اندامگرد و غبار 

سی ابتدا در نور غیر رهاي مورد بر اندام. قرار گرفتند

رسیدن به وزن ثابت مستقیم خشک و با کمک آون تا 

 80در دماي ) 2000، 6رساس(درصد بر وزن پایه تر  10

و همکاران،  7نومارت( گراد خشک شدند درجه سانتی 80

                                                             
5 Ghareman 
6 Caceres 
7 Martinov 
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سط آسیاب با هاي خشک شده تو نمونه اندام). 2007

  .گردیدندپودر به قطعات ریز  8مش 

  سنجی هاي زیست آزمایش

 5ابتدا سوسپانسیون  ،سنجی آزمون زیست براي

 هرز علفهاي مورد بررسی  از اندامدرصد وزنی به حجمی 

 لیتر میلی 100): وزنی( گرم 5(اتوره به کمک آب مقطر ت

روي  سپس سوسپانسیون حاصل. تهیه شد ))حجمی(

 هايبذر. گرفتساعت قرار  72دستگاه لرزاننده به مدت 

ایستگاه از  N8720کوهدشت و  ارقام گندمگواهی شده 

این  .تهیه گردیدتحقیقات کشاورزي گنبدکاووس 

تصادفی  صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالٌ به آزمایش

هاي هرز دانشگاه  در آزمایشگاه علوم علف تکرار 3در 

عامل اول در  .اجرا درآمدبه  1396گنبدکاووس در سال 

و کوهدشت (این آزمایش شامل ارقام گندم در دو سطح 

N8720 ( سطح  5در  ي گیاه تاتورهها اندامعصاره و

 عنوان به) ها آنشاهد، ساقه، برگ، میوه و مخلوطی از (

  .عامل دوم بود

 از سطوح عصاره، یک، در هردگرآسیبیبراي آزمون 

دام از ارقام کبذر گندم از هر ییتا25رار کسه ت ابتدا

درصد  10له محلول وایتکس یوس به N8720کوهدشت و 

و همکاران،  1قربانلی( یدقیقه ضدعفون 3به مدت 

 سپسمتري قرار داده و  یسانت 9 يها يو در پتر) 2008

طور جداگانه اضافه  بهعصاره مورد نظر از لیتر  میلی 5

 16وري نبا تناوب رشد  کاقن بذرها در اتآبعد از . گردید

 25±3 ساعت تاریکی و در دماي 8ساعت روشنایی و 

درصد قرار داده  75و رطوبت نسبی  گراد سانتیدرجه 

  ).1995، 2کادهو و راجیندر( شدند

  

  زنی گیري صفات جوانه اندازه روش

 زنی درصد جوانه

 یشهزده با ر جوانه هايبذر ی،زن درصد جوانهبراي 

هاردگري و ون (متر شمارش شدند  یلیبلندتر از دو م

زده در  جوانه هايزنی از بذر درصد جوانه). 2000، 3وکتور

تفاده از رابطه در نظر گرفته و با اس) هفتم(در روز آخر 

  .برآورد شد) 1(

                                                             
1 Ghorbanli 
2 Cadho and Rajender 
3 Hardgree and Van Vactor 

∑ =GP   : )1(رابطه  �
��

�
��

��� × 100         

         
تعداد بذر : ni، یزن درصد جوانه: GPکه در آن، 

  .باشد یتعداد کل بذرها م: nزده در روز،  جوانه

  زنی سرعت جوانه

زده  جوانه هايتعداد بذراز روز دوم آزمایش، 

در . صورت روزانه تا روز هفتم در زمان معین ثبت شد به

زنی با استفاده از  سرعت جوانه انتهاي روز هفتم سرعت

محاسبه شد  )1996( ،4سوهانیبه نقل از روش ماگوئر 

 Niاست که در آن  Ni/Tiکه برابر با مجموع نسبت 

تعداد روزهاي  Tiزده در هر روز و  تعداد بذرهاي جوانه

  .)روز اول تا روز هفتم(دست آمد  هپس از کاشت ب

  شاخص بنیه بذر

زنی نهایی  ضرب درصد جوانه بنیه بذر از حاصل

دست  هدر طول گیاهچه ب) زنی در روز آخر درصد جوانه(

  ).2003، 5آگروال( آمد

 یزن چه در روز آخر جوانه و طول ساقه چه یشهطول ر

 يیرگ مورد اندازه يمتر یلیکش م خط یلهوس ه، بهابذر

کنندگی یا  یکمحاسبه درصد تحر .گرفت قرار

 برآورد شد ذیلبا استفاده از رابطه ) PLI6( بازدارندگی

   ).2008و همکاران،  7آمو(

  PLI = [(R2 – R1)/ R1] × 100 )2( رابطه

 R2 و شاهدطول ریشه یا ساقه پاسخ  R1که در آن، 

  .باشد یم تیمار طول ریشه یا ساقه پاسخ 

  

کل و  ،a ،b هاي گیري کلروفیل روش اندازه

   کاروتنوئیدها

گرم از بافت برگ تازه با  1/0بدین ترتیب که مقدار 

. درصد کامالً له گردید 80لیتر استون سرد  میلی 10

دقیقه  10به مدت  1000محلول حاصل با دور پایین 

. براي جلوگیري از شکست آللوکمیکال سانتریفیوژ شد

فاز محلول از فاز جامد جدا گردید و با استون سپس 

 .لیتر رسانده شد میلی 25درصد به حجم معین  80سرد 

 مقداري از نمونه داخل بالن را در کووت ریخته و

                                                             
4 Sohani 
5 Agrawal 
6 Percentage Length Inhibition 
7 Amoo 
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و  645، 663هاي  طور جداگانه در طول موج به سرانجام

 Biochrom مدلنانومتر توسط اسپکتروفتومتر با  470

libera- S22 با استفاده از روابط . مقدار جذب قرائت شد

الوه ع هو کل ب a ،bمیزان کلروفیل ) 1967(، 1آرنون

گرم بر گرم وزن نمونه تر  کاروتنوئیدها برحسب میلی

  .برآورد شد

  

  ها تجزیه و تحلیل داده

ها از نرم افزار  داده بودن براي سنجش نرمال

Minitab  در صورت نرمان . استفاده شد 14با نسخه

اي  نمودن میانگین نمونه حذفها، از روش  نبودن داده

سه برابر  ±میانگین (هاي دیگر نبود  که در دامنه داده

و همکاران، 2چیانگ( گردید استفاده، )انحراف معیار

هاي مابقی که هم  و بجاي آن میانگین داده )2003

ها توسط  سپس تجزیه داده. دامنه بودند، آورده شد

ها با کمک آزمون  و مقایسه میانگین SASافزار  نرم

LSD  درصد انجام شد 5در سطح احتمال.  

  

  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس تیمارهاي آزمایشی نشان داد 

که ارقام مختلف گندم از نظر صفات درصد و سرعت 

چه، شاخص بنیه بذر، میزان  زنی، طول ساقه جوانه

، کل و کاروتنوئیدها واکنش متفاوتی به bکلروفیل 

. ها در سطح احتمال یک درصد نشان دادند عصاره اندام

در سطح ارقام گندم نیز  a چه و کلروفیل پاسخ طول ریشه

 ين اختالف برایا. دار بود احتمال پنج درصد معنی

چنین اثر متقابل عصاره  ها و هم مختلف اندام يها عصاره

ها در ارقام مورد بررسی بر تمام صفات مورد بررسی  اندام

  ).1جدول (دار شد  در سطح احتمال یک درصد معنی

  

  زنی درصد و سرعت جوانه

هاي  مقایسه میانگین اثر متقابل ارقام و عصاره اندام 

زنی رقم کوهدشت  گیاهی نشان داد که درصد جوانه

هاي ساقه، برگ، میوه و مخلوطی  تحت عصاره آبی اندام

داري در مقایسه با شاهد کاهش  طور معنی ها به از آن

بیشترین اثر کاهشی مربوط به عصاره برگ . نشان دادند

                                                             
1 Arnon 
2 Chiang 

زنی رقم  در مقابل درصد جوانه. د بوددرص 40/82معادل 

N8720  تحت تیمارهاي مورد بررسی بجز عصاره برگ با

). 2جدول (داري یکسانی افزایش نشان داد  سطح معنی

زنی، عصاره برگ تاتوره، اثر  در مورد سرعت جوانه

زنی گندم رقم  داري بر سرعت جوانه بازدارندگی معنی

N8720  در حالی است این . درصد داشت 36/67معادل

دار  که اثر سایر تیمارهاي آزمایشی بر این صفت معنی

. نبود، لذا در گروه یکسانی از لحاظ آماري قرار گرفتند

زنی گندم رقم کوهدشت تحت عصاره  سرعت جوانه اام

. ها کاهش نشان داد ها و مخلوطی از آن آبی تمام اندام

بی دست آمده، عصاره آ با توجه به نتایج به). 2جدول (

هرز تاتوره، اثرات متفاوتی بر صفات  حاصل از علف

نشان  N8720و زنی ارقام مختلف گندم کوهدشت  جوانه

زنی رقم  که درصد و سرعت جوانه طوري به. دادند

تمام عصاره  تأثیرتحت  N8720کوهدشت برخالف رقم 

هرز تاتوره به ویژه برگ به شدت  هاي مختلف علف اندام

گزارش شد پتانسیل طی تحقیقی . کاهش یافت

مختلفی شامل گونه  دگرآسیبی یک گیاه به عوامل

گیاهی، مرحله رشد گیاه و نوع اندام گیاهی بستگی دارد 

 3یاشیکوبا ).2009، نجفی اکبرزادهراشد محصل و (

 يها گونه متفاوت تیحساس داد که گزارش) 2004(

 لیبه دل تواند یم رشد بازدارنده مواد به یاهیگ مختلف

آن  متفاوت ییایمیوشیب و یکیولوژیزیف اتیخصوص

گزارش دادند که ) 2008( 4شینوبو زیو و. ها باشد گونه

هرز از جمله برگ، ساقه و ریشه و  تمام قطعات علف

هستند، با این حال  دگرآسیبیها داراي پتانسیل  میوه

هرز رفتارهاي مختلفی را در  هاي مختلف علف بخش

اعمال اثرات دگرآسیب بر محصوالت کشاورزي نشان 

بیان داشتند که  )2001(و همکاران  5کوهلی. دهند می

ها به  هاي تحریکی یا بازدارندگی آللوشیمیایی واکنش

غلظت ماده شیمیایی دریافت شده توسط گیاه هدف 

 ندیاظهار نمودند که فرآ) 2006( 6بیزنل نتم .دبستگی دار

ر یسا يبرا الزم يها ماده شیپ برگ در فتوسنتز ندیفرآ

 ها برگ ن،یبنابرا. ندک یم فراهم را يوسنتزیب يرهایمس

                                                             
3 Kobayashi 
4 Zuo and Shinobo 
5 Kohli 
6 Ntombizanele 
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 ...هرز تاتوره هاي هوایی علف ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی اندام: رجایی و همکاران

  ها آنهاي مختلف تاتوره و مخلوطی از  ثیر عصاره اندامأتارقام گندم تحت هاي فتوسنتزي  و رنگیزه زنی جوانه) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -1جدول 

Table 1. Variance analysis (mean square ) of germination traits and photosynthetic pigments of wheat cultivars under the effect of 
various extracts of Datura stramonium and their mixture 

  منابع تغییرات

S.O.V  

درجه 

 آزادي

DF  

 زنی جوانهدرصد 

Germination 
percentage 

 زنی جوانهسرعت 

Germination 
rate  

طول 

 چه ریشه

Root 
length 

طول 

 چه ساقه

Shoot 
length 

  شاخص بنیه بذر

Seed vigor 
index 

میزان کلروفیل 

a 
Chlorophyll 

a content 

 b میزان کلرفیل

Chlorophyll 
b content 

میزان کلرفیل 

 کل

Total 
chlorophyll 

content  

میزان 

تنوئیدها وکار

Carotenoids 
content  

 **Cultivar  1 750.00** 1.99** 3.51* 73.32** 859414.27** 0.06* 0.20** 0.48** 0.20 رقم

 اندامعصاره 

Organ 
extract  

4 5626.87** 3.72** 111.55** 95.28** 1156948.37** 0.63** 0.08** 1.14** 0.35** 

 اندامعصاره × رقم

Organ 
extract× 

Cultivar  

4 171.67** 0.93** 21.04** 17.75** 224756.72** 0.17** 0.08** 0.36** 0.14**  

 Error 20 12.73 0.03 0.27 0.39 3452.53 0.0057 0.00037 0.0067 0.000043خطا 

ضریب تغییرات 

  )درصد(

Coefficient 
variations 

(%) 

 - 4.56 6.82 9.52 7.47 8.01 8.38 4.68 1.20 0.84  

  درصد 5و  1در سطح احتمال  يدار یدهنده معن نشانبه ترتیب : * ،**

**, *: Significant at 1 and 5% probability level, respectively 
 

 

 هاي متابولیت به ویژه و متنوع ترکیبات بیوسنتز جایگاه

مواد  از تري قوي منبع و هستند بیشتري ثانویه

  .شوند می محسوب آللوشیمیایی

  

  چه چه و ساقه طول ریشه

چه ارقام گندم کوهدشت و  مطابق نتایج، طول ریشه

N8720 هاي مختلف  در پاسخ به عصاره ناشی از اندام

ها به شدت کاهش نشان  هرز تاتوره و مخلوطی از آن علف

ثیر أچه تحت ت دار طول ریشه بیشترین کاهش معنی. داد

کاربرد عصاره برگ بر رقم گندم کوهدشت معادل 

درصد مشاهده شد که از لحاظ آماري با تأثیر  70/96

داري را نشان  الف معنیاخت N8720این اندام بر رقم 

در مقابل کمترین . نداد، لذا در گروه یکسانی قرار گرفتند

میزان بازدارندگی مربوط به عصاره میوه در رقم 

چه  نتایج در مورد طول ساقه). 2جدول (کوهدشت بود 

  ).2جدول (چه بود  مشابه طول ریشه

چه  چه و ساقه دست آمده، طول ریشه بر اساس نتایج به

ثیر أبیشتر تحت ت N8720شت نسبت به رقم رقم کوهد

ترکیبات دگرآسیب حاصل از تیمارهاي آزمایشی قرار 

چه بیشتر  در این میان میزان کاهش طول ریشه. گرفت

چه  که ریشه با توجه به این. چه ارقام بود طول ساقه از

یابد  زنی است که ظهور می اولین قسمتی از بذر در جوانه

باشد، بنابراین  مواد دگرآسیب میو در تماس مستقیم با 

. چه دور از انتظار نیست ایجاد اختالل در فعالیت ریشه

 بیان نمودند مواد آللوشیمیایی) 2008( 1ازیرك و کرمن

فیزیولوژیک  مهم فرآیندهاي در تداخل طریق از را رشد

 عمل و نفوذپذیري سلولی، دیواره ساختار تغییر مثل

 برخی فعالیت و سلولی از تقسیم جلوگیري غشاء،

 اندام دو هر گیاهی در هاي هورمون تعادل و ها آنزیم

حاکی از کاهش  .سازد می مختل چه ساقه و چه ریشه

ها در شرایط اختالط با  غلظت مواد دگرآسیب اندام

  .یکدیگر است

  

  شاخص بنیه بذر

هرز تاتوره  مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی علف 

ها اثر  و مخلوطی از آن ها عصاره اندامنشان داد که 

داري بر شاخص بنیه بذر رقم کوهدشت  کاهشی معنی

معادل (بیشترین اثر کاهشی به اندام برگ . نشان دادند

اما بررسی واکنش شاخص بنیه . تعلق داشت )درصد 98

                                                             
1 Azirak and Karaman 



35  

 1397/ شماره دوم/ سال پنجم/ ایرانهاي بذر  پژوهش

نشان داد که تنها دو تیمار برگ و  N8720بذر رقم 

دار بر این صفت به  ها اثر منفی معنی مخلوطی از اندام

در . درصد نشان دادند 70/15و  90/93ترتیب معادل 

این رقم مقابل اندام میوه اثر افزایشی بر شاخص بنیه بذر 

نتایج این  ).2جدول (دار نبود  ، اما این اثر معنینشان داد

روي  آللوشیمیایی ترکیباتأثیر که تمطالعه نشان داد 

، آللوشیمیاییگیاهان همیشه منفی نیست بلکه مواد 

  .دهند کننده نشان می اثر یا اثر تحریک بعضی اوقات بی

گزارش نمود که ) 2005( 1و شهال خاوس آل

ثیر مواد أتمریستم انتهایی در ریشه به شدت تحت 

شود  میگیرد و تقریباً رشد آن متوقف  دگرآسیب قرار می

که نتیجه آن کاهش رشد طولی و وزن خشک ریشه 

نیز گزارش نمودند ) 2001(و همکاران  2حمود بن. است

 رشد نندهک ءالقا نیسکا زانیممواد آللوشیمیایی که 

 از با ممانعت باتکیتر نیا .دهند یم اهشکرا  ها شهیر

 تنفس در میمستق دخالت و با ییغذا عناصر جذب

 .شوند یم اهش رشدک موجب) ویداتیسکا ونیالسیفسفر(

 جهینت نیا به یشیآزما در )2009( ارانکهم و3 یلباف

چه گندم رقم روشن به عصاره  شهیطول ر هک دندیرس

 رایز ،است حساس )Secale cereal L(.چاودار  یآب

در این . ردیگ یم قرار آللوشیمیایی مواد معرض در شتریب

ها بر طول  اندامعصاره مطالعه اثر ترکیبات دگرآسیب 

. زنی بوده است چه بیشتر از درصد جوانه چه و ساقه ریشه

 بیان نمودند که اثرات )2004(همکاران  و 4خطیب آل

 شامل زنی جوانه مرحله در آللوشیمیایی ترکیبات آشکار

 .باشد می چه ساقه و چه ریشه خیر در ظهور و رشدأت

 یا خیرأتگزارش نمودند که ) 2005(همکاران  و بوگتک

 معموالً که است فرآیندي اي، ذخیره مواد تحرك توقف

 تواند می افتد، می اتفاق بذر زنی جوانه طی در سرعت به

 نهایت در و گردد هاي تنفسی فرآورده کمبود به منجر

معرض  در که یهایبذر در ATP مستمر کمبود به منجر

 در نظمی بی. شود اند، گرفته قرار آللوشیمیاییمواد 

 متابولیک يژانر محدودیت ایجاد به منجر تنفس میزان

. گردد زنی و رشد گیاهچه می نهایت کاهش جوانه در و

ها  مخلوطی از اندامچنین نشان داد  نتایج این مطالعه هم

                                                             
1 EL-Khawes and Shehela 
2 Ben-Hammouda 
3 Labbafy 
4 El-Khatib 

چه هر دو  چه و ساقه اثر دگرآسیبی کمتري بر طول ریشه

  . ها نشان دادند رقم گندم در مقایسه با برخی از اندام

  

  فتوسنتزي گیاهچه گندمهاي  میزان رنگیزه

، ارقام مختلف گندم از لحاظ میزان 2مطابق جدول 

پاسخ متفاوتی به ترکیبات آللوشیمیایی  aکلروفیل 

هرز تاتوره و  هاي مختلف علف موجود در عصاره آبی اندام

شود  چنانچه مالحظه می. ها نشان دادند مخلوطی از آن

تحت عصاره آبی  N8720رقم  aمیزان کلروفیل 

درصد در  70/24و  50/72هاي ساقه و برگ معادل  اندام

عصاره چنین  هم. مقایسه با شاهد کاهش نشان داد

ها، اگرچه اثر بازدارندگی بر میزان این  مخلوطی از اندام

در . چندان مشهود نبود ریتأثصفت نشان داد، اما این 

) درصد 50/18(دار  مقابل عصاره میوه، اثر افزایشی معنی

در مورد رقم کوهدشت، . نشان داد aبر میزان کلروفیل 

ها، اثر کاهشی  تیمارهاي برگ، میوه و مخلوطی از اندام

 اما اثر. این رقم نشان دادند aمتفاوتی بر میزان کلروفیل 

نتایج ). 2جدول ( بودشی افزای عصاره ساقه بر این صفت

 ).2جدول (بود  aمشابه کلروفیل  bدر مورد کلروفیل 

حاصل از  ترکیبات آللوشیمیاییاثر افزایشی و کاهشی 

هاي گندم رقم  هاي مختلف گیاه تاتوره بر رنگیزه اندام

به دلیل تفاوت در ممکن است  N8720کوهدشت و 

و ترکیبات  آلکالوئیدهاها به ویژه  غلظت آللوکمیکال

در خانواده  ه مقدار زیاديکه بباشد ها  مرتبط با آن

که  طوري به. شود سوالناسه از جمله گیاه تاتوره یافت می

. موجب پاسخ و رفتار متفاوت ارقام مورد آزمایش گردید

 درگزارش نمودند که ) 2004(و همکاران  5انگوه

 ممکن که دارد وجود مختلفی آلکالوئیدهاي تاتوره عصاره

در . نمایند اعمال متفاوتی اثرات زراعی گیاه بر است

 دادند نشان) 2012( همکاران و 6یسبچاآزمایشی دیگر و

 پتانسیل با مستقیمی رابطه آلکالوئیدها غلظت میزان که

 غلظت افزایش با معموالً. دارد ها آن دگرآسیبی

ممکن است داراي  مؤثره ماده نوع به بسته آلکالوئیدها

ها مطابق  این یافته .بازدارنده باشد یا کننده روند تحریک

 اسماعیل و . باشد هاي تعدادي دیگر از محققین می یافته

  

                                                             
5 Hwang 
6 Weissbach 
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معتقدند که مواد دگرآسیب در ) 2002( 1نگاچ

هاي پایین ممکن است اثرات منفی یا مثبت بر  غلظت

هاي باال همواره  گیاهان هدف داشته باشند، اما در غلظت

نیز گزارش ) 2008(همکاران  و 2هن. باشند بازدارنده می

 به وابسته مستقیم طور به بازدارندگی نمودند که درصد

در ) 2000(و همکاران  3کوایوم .باشد می عصاره غلظت

 در تواند می دگرآسیبی که بیان نمودند دیگري پژوهش

 همزمان، طور به غلظت به بسته مختلف فرآیندهاي

   .کند اعمال منفی و مثبتی را تأثیراتی

بر اساس تحقیق حاضر، مقادیر کلروفیل کل در 

به ترتیب  N8720کوهدشت و  هاي گندم ارقام گیاهچه

در . تحت عصاره ساقه و میوه افزایش نشان دادند

ها اثر کاهشی  ها و مخلوطی از آن که سایر اندام حالی

بیشترین اثر  .متفاوتی بر صفات مورد بررسی داشتند

کاهشی مربوط به عصاره برگ بر روي رقم کوهدشت 

درصد بود که از لحاظ آماري با اثر عصاره  04/63معادل 

داري را نشان ندادند،  اختالف معنی N8720برگ بر رقم 

  ). 2جدول (لذا در گروه یکسانی قرار گرفتند 

با توجه به پاسخ مثبت و منفی هر دو رقم از لحاظ 

و متعاقباً کل  a، bزنی، میزان کلروفیل  صفات جوانه

کمیت و کیفیت ترکیبات گیري نمود که  توان نتیجه می

هرز تاتوره و  هاي مختلف علف آللوشیمیایی در اندام

ها و خصوصیات فیزیولوژیکی صفات مربوطه در  ویژگی

ارقام مورد بررسی موجب مقاومت و حساسیت در 

در ) 2000(کوایوم و همکاران  .شود گیاهان هدف می

 تواند می ترکیبات آللوشیمیایی که بیان نمودند پژوهشی

 همزمان، طور به غلظت به بسته مختلف فرآیندهاي در

 و 4سینگ. کند اعمال منفی و مثبتی را تأثیراتی

 در احتمالی بیان نمودند از دالیل) 2009(همکاران 

 با تنش حتت گیاهان در کلروفیل میزان کاهش با رابطه

 هاي تنش. است نیتروژن متابولیسم تغییر ،دگرآسیبی

 که گلوتامات که شود می موجب غیرزیستی و زیستی

 کمتر است، پرولین و کلروفیل ساخت مشترك ساز پیش

 5آباد حیدري شریف. شود وارد کلروفیل سنتز مسیر در

                                                             
1 Ismail and Chong 
2 Han 
3 Quayyum 
4 Singh 
5 Hidari Sharifabad 

یکی از دالیل کاهش غلظت میزان کلروفیل ) 2001(

واسطه افزایش میزان فعالیت  ها را به عصارهتحت کاربرد 

که موجب بیان و  طوري آنزیم کلروفیالز بیان نمود، به

در نتیجه منجر به حمله . شود القاء این آنزیم می

هاي آزاد تولیدي مانند سوپراکسید، هیدروکسی،  رادیکال

 )2010( همکارن و6صادقی. گردد می غیره آب اکسیژنه و

) Solanum nigrum(ریزي  تاج روي با مطالعه )2010(

 برگ عصاره مختلف، هاي اندام کردند در بین گزارش

 نشان از خود بیشتري منفی ریتأث ها اندام سایر به نسبت

نتایج در مورد میزان رنگیزه کاروتنوئیدها مشابه . داد

 يافزایش محتوطورکلی  به ).2جدول (کلروفیل کل بود 

متعاقباً کلروفیل کل در و  bها و کلروفیل کاروتنوئیـد

هرز تاتوره  هاي علف ارقام تحت عصاره آبی برخی از اندام

 ناشی از هاي تنشتواند از واکنش گیاه براي غلبه بر  می

ها  ترکیبات آللوشیمیایی با توجه به نقش محاظتی آن

رسد در مواردي که آسیب  البته به نظر می. باشد

این سیستم قادر ترکیبات آللوشیمیایی بسیار باال است، 

ها به شدت کاهش  به واکنش مناسب نبوده و فعالیت آن

  .یابد می

  

  گیري نتیجه

در مجموع بررسی واکنش ارقام گندم کوهدشت و  

N8720  نشان داد که ترکیبات آللوشیمیایی موجود در

هاي متعددي از  هرز تاتوره بر جنبه هاي مختلف علف اندام

کلروفیلی و کاروتنوئیدي  يها زهیرنگزنی و  صفات جوانه

. بوده و از رفتار متفاوتی برخوردار بودند مؤثرها  گیاهچه

 زنی رقم کوهدشت برخالف رقم که صفات جوانه طوري به

N8720 ویژه  تمام تیمارهاي آزمایشی به ریتأث تحت

چه  چنین طول ریشه هم. برگ به شدت کاهش یافت

آسیب چه مورد هدف ترکیبات دگر بیشتر از طول ساقه

در این مطالعه، . ها قرار گرفت ها و مخلوطی از آن اندام

و کارتنوئیدها و به دنبال آن کلروفیل  bکلروفیل  میزان

به ترتیب تحت عصاره آبی  N8720کل رقم کوهدشت و 

. هرز تاتوره افزایش نشان داد هاي ساقه و میوه علف اندام

کاهشی  اثر. ها کاهشی بود در مقابل اثر سایر عصاره اندام

تواند به دلیل عدم سنتز کافی و  هاي حفاظتی می رنگیزه

ها به تنش باالي ترکیبات  یا پاسخ ناقص این رنگیزه

                                                             
6 Sadeghi 
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با توجه به حساسیت رقم . ها باشد دگرآسیب عصاره اندام

هاي  کوهدشت در اوایل رشد به ترکیبات دگرآسیب اندام

تابستانه تاتوره که داراي غالبیت  هرز علفحاصل از 

بی در محصوالتی نظیر سویا، پنبه و ذرت در دشت نس

و یا سایر  N8720باشد، پیشنهاد به کاشت رقم  مغان می

هاي هرز  ارقام مقاوم پاییزه گندم به بقایاي این علف

هرز  بنابراین با توجه به زیست توده باالي علف؛ است

ها، شاید بتوان  تاتوره و اثبات اثر دگرآسیبی در آن

وري و استحصال مواد  مناسب جهت بهره نهیگزعنوان  به

جهت تحقق این . ها، مورد استفاده قرار گیرد از آن مؤثره

امر نیاز به تجزیه فیتوشیمیایی ترکیبات حاصل از این 

  .باشد هرز می علف

  

 سپاسگزاري

هاي  نویسندگان از کارشناسان محترم آزمایشگاه

شناسی و زراعت دانشکده  هرز، گیاه هاي علوم علف

کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس سرکار 

واسطه  خانم مهندس لیلما سراوانی و حسین بابایی به

مساعدت و تسهیل در روند اجراي این آزمایش صمیمانه 
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Evaluating Hetrotoxic Potential of Aqueous Extract of Datura 
stramonium Shoots on Germination Traits and Content of Photosynthetic 

Pigments of Wheat Cultivars 

Vahdat Rajaei1, Ebrahim Gholamalipour Alamdari2,*, Zeinab Avarseji2, Masuome 
Naeimi2 

Extended abstract 
Introduction: Given the known harmful effects of synthetic herbicides, nowadays the utilization of 

hetrotoxic characteristics  of hetrotoxic plants can have a very important role in weeds management and  
control. In fact chemical compounds, released through roots, stems, leaves, flowers, seed pollen, fruits and 
seeds can be used as bio-herbicides and bio-pesticides. The purpose of this study was evaluation of the 
effects of hetrotoxicity potentials of Datura stramonium L. shoots on germination traits and photosynthetic 
pigments of wheat cultivars. 

Materials and Methods: An experiment was conducted to evaluate hetrotoxicity potential effects of 
aqueous extract of different organs of Datura stramonium L. such as stems, leaves, fruits and their mixture 
on germination traits and photosynthetic pigments of two cultivars of wheat (Kohdasht and N8720) as a 
factorial experiment based on a completely randomized design with three replications in Weeds Science 
Laboratory of Gonbad-e- Kavous University in 2017. Datura stramonium shoots were collected at fruit 
formation stage in the Moghan Plain and were subsequently separated into stems, leaves and fruits. Five ml 
of the extracts in question and their mixture were added to 25 disinfected seeds of the cultivars under the 
study separately. 

Results: The results showed that wheat cultivars had different responses to the organ extract and this 
difference was also significant for various organ extracts as well as the interaction effect of cultivars in organ 
extracts. Mean comparison of interaction of cultivars and organs showed that germination percentage of the 
Kohdasht cultivar decreased under the experimental treatments. The highest decrease was obtained in the leaf 
extract, which was about 98.33%. However, stem, fruit and mixed organs increased the germination 
percentage of N8720, which were about 5.72, 5.72 and 1.41%, respectively. The result of the germination 
rate was similar to that of germination. Radicle and shoot length of both cultivars decreased under 
experimental treatments. Leaf extract had the highest inhibitory effects on radicle and shoot length, which 
were about 96.70 and 89.21%, respectively. Content of total chlorophyll of both cultivars of Kohdast and 
N8720 increased under aqueous extract of stem (24.64%) and fruit (14.62%). Nevertheless, extract of other 
organs and their mixture decreased the trait of interest. The result obtained for carotenoid was also the same 
as that one obtained for total chlorophyll. The speculation is differences in allelochemical concentration in 
various organs of Datura stramonium and physiological characteristics of the traits studies in cultivars caused 
the difference. 

Conclusions: Given the results, use of Datura stramonium biomass, especially the leaf, is suggested as a 
natural herbicide, which is non-chemical management strategy. To accomplish this, it is necessary to analyze 
phytochemical compounds of this weed. 

 
Keywords: Carotenoids, Hetrotoxicity, Kohdasht and N8720 cultivars, Leaf organ, Seed vigor, Total 
chlorophyll. 

Highlights: 
1- Extract of different parts of Datura stramonium weed had different effects on germination traits and 
content of chlorophyll and carotenoids  of both Kohdast and N8720 cultivars. 
2- Leaf extract of Datura stramonium significantly decreased germination traits and content of 
chlorophyll and carotenoids of seedlings of the Kohdasht cultivar. 
3- Use of Datura stramonium can be a good option for introduction of natural herbicides. 
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