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  مقاله پژوهشی

هاي  رنگیزه و زنی جوانه خصوصیاتهرز بر  هاي برخی از علفدگرآسیبی بالقوه توان ارزیابی 

  )sativum Lepidium( شاهی فتوسنتزي گیاهچه

  2 یعیطل، فاختک 3 یابانیب، عباس *، 2 يپورعلمدار، ابراهیم غالمعلی 1 يپورنمازعبدالرشید 

  چکیده مبسوط

ي ترکیبات شیمیایی آزادسازبا  دگرآسیبهرز  هاي علف. است دگرآسیبیمحیطی و  توان بالقوهشامل رقابت براي تداخل : مقدمه

و تبخیر ممکن است موجب ایجاد  آبشوییترشحات ریشه، تجزیه بقایا،  هاي مختلف نظیر راه ازهاي ثانویه  متابولیتاصوالً از نوع 

ارزیابی توان بالقوه دگرآسیبی  ،هدف از این آزمایشبنابراین شوند؛ حتی خنثی بر محصوالت زراعی یا اثرات مثبت، منفی و 

  .شاهی در شرایط آزمایشگاهی بودفتوسنتزي ي ها رنگیزه یزانم و زنی گندم بر خصوصیات جوانه هرز قیاق، خرفه و گل هاي علف

) درصد وزن به حجم 10عصاره (درصد  100و  80، 60، 40، 20، 0هاي مختلف  سنجی، غلظت هاي زیست براي آزمایش: ها و روش مواد

طور  عدد بذر گواهی شده شاهی به 50هرز از قبیل قیاق، خرفه و گل گندم با کمک آب مقطر تهیه شد و سپس روي  هاي از علف

، کل و کاروتنوئیدها a ،bهاي کلروفیل  میزان رنگیزهو زنی  جوانهسرعت و درصد  ی نظیرصفاتدر این آزمایش، . جداگانه اعمال گردید

  .شدگیري  اندازهبر اساس روش استون سرد 

درصد عصاره آبی  80فراتر از  هاي در غلظت تنهازنی شاهی  برازش مدل رگرسیونی نشان داد که سرعت و درصد جوانه: ها یافته

  چه، بنیه بذر، میزان کلروفیل طول ریشه، عصاره قیاق درصد غلظت به ازاي هر واحد افزایش. داري کاهش نشان داد طور معنی قیاق به

مطابق نتایج، . کاهش نشان دادبر گرم گرم  میلی 007/0و  007/0، 68/8متر،  سانتی 08/0میزان  ترتیب به به ي شاهیکل و کاروتنوئیدها

که در  طوري به. هاي فتوسنتزي شاهی یک رابطه نمایی برقرار بود زنی و رنگیزه هاي مختلف عصاره خرفه با صفات جوانه بین غلظت

ش اما در فراتر از این غلظت با شیب تندي کاه درصد از شیب کاهشی مالیم برخوردار بودند، 40غلظت بیشتر موارد این صفات تا 

ترتیب معادل  درصد به 100در غلظت  تنهاچه شاهی  طول ساقه عالوه بهزنی  گندم، درصد و سرعت جوانه در مورد گل .نشان دادند

گل گندم عصاره آبی  هاي با افزایش غلظتشاهی  و بنیه بذرچه  طول ریشه اما ،درصد کاهش نشان دادند 81/29و  67/14، 67/14

کل  میزان کلروفیل. درصد بود 44/55و  38/52به میزان ترتیب  بهدرصد  100مربوط به تیمار  یکاهشاثر بیشترین . ندکاهش نشان داد

درصد  29/25و  59/27، 37/14معادل ترتیب  به از عصاره گل گندم در مقایسه با شاهد درصد 100و  80، 60هاي  شاهی در غلظت

نتایج در مورد میزان  .دار نبود مورد بررسی معنیدرصد عصاره گل گندم بر رنگیزه  40و  20هاي  اما اثر غلظت ،کاهش نشان داد

  .کلروفیل کل بودنتایج کاروتنوئیدها مشابه 

هاي  داراي اثر دگرآسیبی شدیدي بر ویژگی هاي باال در غلظت ویژه خرفه هاي مورد بررسی به علف ،مطابق نتایج: گیري نتیجه

این امر نیازمند تحقیقات بیشتر در محیط طبیعی که گیاهان هدف در نزدیک هم . هاي فتوسنتزي شاهی بودند زنی و رنگیزه جوانه

  .باشد رویند، می می

  ، گل گندمسنجی، قیاق زیسترنگیزه کلروفیل، خرفه، : کلیدي يها واژه

  :هاي نوآوري جنبه

نسبت به قیاق هاي فتوسنتزي گیاه شاهی را  و رنگدانه بذر زنی ، جوانههاي باال به ویژه در غلظت هرز خرفه ترکیبات دگرآسیب حاصل از علف -1

 .دهد شدت کاهش می هبو گل گندم 

.باشد ي زیستیها کش علفتواند کاندیدي براي تولید  می، مورد بررسیهرز  هاي عصاره آبی حاصل از علف دگرآسیبیاثر  اثبات توجه بهبا  -2
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  مقدمه

در  کننده محدودترین عامل  عمده هرز هاي علف

هاي  علف. سیستم تولید محصوالت کشاورزي هستند

از طریق رقابت براي دریافت رطوبت، مواد غذایی،  هرز

در تولید  دگرآسیبیعالوه  کربن بهدیاکس يدفضا، نور و 

 دگرآسیبی واژه .کنند محصوالت زراعی اختالل ایجاد می

مواد . رود براي بیان واکنش متقابل بین گیاهان بکار می

ها، پوست و میوه  ها، ریشه ها، گل آللوپاتی در برگ

؛ 2015، 1وادجالعبدشورا و لا(شوند  گیاهان یافت می

  .)2015و همکاران، 2ادوئیس

ي ترکیبات سمی آزادسازبا  دگرآسیب هرز هاي علف

از طریق ترشحات ریشه، تجزیه بقایا، مواد شستشو 

شونده و تبخیر باعث ایجاد اثرات بازدارنده روي 

. )2010و همکاران، 3ریتنو(شوند  محصوالت زراعی می

 عنوان بههاي ثانویه در گیاهان  وسیعی از متابولیت دامنه

به انواع این مواد متعلق . اند شناخته شده دگرآسیبمواد 

ها،  هاي شیمیایی شامل آلکالوئیدها، فنل گروه

فالونوئیدها، ترپنوئیدها و سینوژنیک گلوکوزیدها 

واد، جشورا و عبداللا؛ 2013، 4دنیاصالح و م(باشند  می

  ).2014، 5میشرا؛ 2015

و  شورالا و )2004( و همکاران 6طی آزمایشی ویر 

گزارش نمودند که حرکت و جابجایی  )2014( داوجالعبد

به درون ناحیه ریزوسفر از طریق آبشویی  دگرآسیبمواد 

ترشحات شامل هاي گیاه  سایر بخش مانندها  از برگ

ریشه، بخار منتشر شده و نیز تجزیه برگ و پوست 

هر جهت فعالیت مواد  به .افتد گیاهان اتفاق می

عنوان یک عمل معکوس  ها بر گیاهان به آللوکمیکال

هاي  شناخته شده است و شامل تعداد زیادي از واکنش

بیوشیمیایی منتج به تغییر و سرانجام اثر بر رشد گیاه 

و همکاران، 8نتاالس؛ 2003و همکاران، 7یو(هدف است 

2013.(  

                                                
1 El-Shora and Abd El- Gawad 
2 Saadaoui 
3 Tanveer 
4 Saleh and Madany 
5 Mishra 
6 Weir 
7 Yu 
8 Elisanate 

ه زندگی ها معموالً در اوایل چرخ اثر آللوکمیکال

زنی و  شود که سبب بازدارندگی جوانه گیاهان حادث می

تأثیرات ). 1995، 9اینهلینگ(شود  ها می رشد جوانه

هاي  ها شامل ناهنجاري شناخته شده آللوکمیکال

زنی،  ، کاهش جوانهمواد معدنی آناتومیکی، کاهش جذب

 زانیم .باشد میگیاهچه کاهش رشد و کلروزه شدن 

اد به غلظت عصاره آبی گیاه مورد بازدارندگی این مو

میشرا، ؛ 2015، داوجالعبدشورا و لا(آزمایش بستگی دارد 

2014.(  

گیاهان تحقیقات زیادي  دگرآسیبیتوان در زمینه 

انجام شده است، اما تحقیقات در مورد تداخل شیمیایی 

پراکنده  صورت بهبر گیاهان زراعی کم و  هرزهاي  علف

 دگرآسیبیدر بررسی اثر ) 2012(10قوامی. باشد می

زنی جو، گزارش  ریشه قیاق بر برخی خصوصیات جوانه

 ریتحت تأثزنی جو  هاي جوانه نمود که تمام مؤلفه

. هاي مختلف عصاره آبی قیاق قرار گرفتند غلظت

ها نشان داد که با افزایش غلظت  چنین نتایج آن هم

  .زنی جو کاهش یافت عصاره قیاق، درصد جوانه

نشان دادند که ) 2006(11زاده نژاد و محمد علیحسن

زنی بذر گیاه ذرت اثر  عصاره گیاه قیاق و چاودار بر جوانه

در بررسی ) 2015(د اوجالعبدشورا و لا .بازدارندگی دارد

 آفریقایی یآب گیاه فانوس دگرآسیبیپتانسیل 

)Trichodesma africanum(  زنی،  ي جوانهها مؤلفهبر

هرز خرفه  رشد، مواد شیمیایی و آنزیمی علف

)Portulaca oleracea(  گزارش نمودند که محتوي

 .T هاي مختلف عصاره آبی کلروفیل خرفه در غلظت

africanum  کاهش در محتوي کلروفیل . کاهش یافت

هاي  ها ممکن است ناشی از تجزیه رنگیزه در همه غلظت

چنین ممکن  ها باشد و هم آن کلروفیل یا کاهش بیوسنتز

است به علت کاهش فالونوییدها و سایر مواد 

  .فیتوشیمیایی موجود در عصاره برگی باشد

گل گندم هاي  گونه دگرآسیبیاثر ) 1994( 12نارول

Centurea spp.  ،و  یفرنگ گوجهروي گندم، جو، یونجه

گندم در  گلدر این مطالعه بقایاي . کاهو را گزارش نمود

. ی و گندم شدفرنگ گوجهخاك موجب کاهش رشد 

                                                
9 Einhelling 
10 Ghavami 
11 Hassannezhad and Mohammadalizadeh 
12 Narwel 



131  

 1398/ شماره اول/ سال ششم/ هاي بذر ایران پژوهش

. زنی نشان داد عصاره آبی آن نیز اثر بازدارنده بر جوانه

اثر بازدارندگی به مشتقات اندول و بیان داشت که وي 

اتر محلول در آب مربوط اســت که اثر بازدارندگی 

و همکاران  1حسن سلطان. در نمو ریشه دارد تري بیش

 bیدها مانند کلروفیل کاروتنوئبیان داشتند که ) 2016(

 درکه  یوه بر نقشالها هستند که ع دانه از رنگ یگروه

 یتها بر عهده دارند، خاص دانه رنگ یلتشک

  .ها گزارش شده است آن یز براين یدانیاکس یآنت

 دگرآسیبطور معمول دامنه غلظت مؤثر ترکیبات  به

 طیمححفظ  منظوربه . است رموال 10- 7 تا 10- 4 بین

طبیعی ترکیبی  هاي کش ، بهترین گزینه براي علفیستز

 .باشد رموال 10- 7 تا 10- 5است که فعالیت آن بین 

هاي زیستی از  ي باال و ایمن بودن فرآوردهریپذ هیتجز

هاي  کش مزایاي این دسته از ترکیبات نسبت به علف

و پایدار  آلیدر راستاي سیستم کشاورزي  سنتزي

هاي پایین داراي اثرات  که در غلظت طوري باشد، به می

  .باشند محیطی می مدت کوتاه

به سهولت جوانه شاهی  هايربا توجه به این که بذ

 مرجععنوان گیاه  سنجی به مطالعات زیستزنند، در  می

یس و همکاران سو م) 1995(2یسسم. دنرو بکار می

هاي شاهی،  گونه گزارش نمودند که بذرهایی از) 1997(

زنند، لذا اغلب  گوجه فرنگی و کاهو به سهولت جوانه می

این چنین . رود زنی بکار می در جوانه مرجععنوان گیاه  به

تواند براي تجزیه و خالص سازي ترکیبات  می ها آزمون

و همکاران 3چنین یعقوبی هم. مفید باشد دگرآسیب

از  شاهی اظهار داشتند که) 1997(4و زرگري )2006(

باشد که در  ها می حساس به آللوکمیکال انجمله گیاه

مطالعات زیست سنجی براي نشان دادن اثرات 

هدف از این بنابراین ؛ رود دگرآسیبی گیاهان بکار می

 هرز هاي علفدگرآسیبی توان بالقوه آزمایش ارزیابی 

 یزانمزنی،  گندم بر خصوصیات جوانه گلقیاق، خرفه و 

و کاروتنوئیدي گیاه شاهی در  کلروفیلیهاي  رنگیزه

  .شرایط آزمایشگاهی بود

  

                                                
1 Hassan Soltan 
2 Macias 
3 Yaghobi 
4 Zargari 

  ها مواد و روش

هاي گیاهی و  آوري نمونه موقعیت مکانی محل جمع

  ها سازي آن آماده

 Sorghum(هاي گیاهی قیاق  آزمایش نمونه نیدر ا 

halepense( خرفه ،)Portulaca oleracea ( گلو 

در مرحله رسیدگی ) Centaurea depressa(گندم 

کمر از  کامل از سطوح مزارع گندم و سویا منطقه پیش

توابع شهرستان کالله استان گلستان با مختصات 

 37دقیقه طول شرقی و  37درجه و  55جغرافیایی 

متر ارتفاع از  200دقیقه عرض شمالی و  31درجه و 

متر و  میلی 530ساله  10سطح دریا، با متوسط بارندگی 

آوري  گراد جمع ه سانتیدرج 15میانگین دماي ساالنه 

  .شد

ی با کمک فلور بررس موردهاي گیاهی  در ابتدا نمونه 

گیاهان استان گلستان و کارشناس سیستماتیک دانشگاه 

گنبدکاووس در مرحله رسیدگی کامل مورد شناسایی و 

مدت با آب مقطر براي  غبار و گردسپس جهت برداشتن 

) ها براي جلوگیري از آبشویی آللوکمیکال(دقیقه  کی

هاي گیاهی در آون با  نمونه .مورد شستشو قرار گرفتند

 10( ثابتگراد تا رسیدن به وزن  درجه سانتی 70دماي 

و  )2000، 5رسسک( شدند خشک) تر هیپادرصد بر وزن 

تعداد مربع و یا ( 8سپس توسط آسیاب برقی با مش 

ها تا قبل از  نمونه. پودر شدند) ذرات الک در یک اینچ

  .هاي پالستیکی نگهداري شدند استفاده در کیسه

توان  یابیارز منظور به یسنج ستیز هاي یشآزما 

بر صفات  هاي هرز علفهاي مختلف  غلظت دگرآسیبی

هاي کلروفیلی و کاروتنوئیدي گیاه  ی، رنگیزهزن جوانه

زرگري  ؛2006و همکاران،  یعقوبی( شاهیمحک 

دانشــگاه  هرز هاي علوم علف یشــگاهدر آزما )1997

  .انجام شـد 1395گنبدکاووس در ســال 

 

  روش تهیه عصاره آبیی و سنج ستیزهاي  آزمایش

ی، ابتدا سوسپانسیون سنج ستیزهاي  براي آزمایش 

لیتر آب  میلی 100:ماده خشکگرم  10(درصد  10

ی تهیه و روي دستگاه بررس موردهاي هرز  از علف )مقطر

وسیله  ساعت به 72بعد از مدت . لرزاننده قرار داده شد

شده حاصل  یظاز عصاره تغل. کاغذ صافی، صاف گردید

                                                
5 Caceres 
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 100و  80، 60، 40، 20صفر، ( یآب مختلفغلظت  شش

در  جداگانه صورت به آزمایش نیا. یدگرد یهته) درصد

  .تکرار به اجرا درآمد 3تصادفی در  قالب طرح کامالٌ

 هايابتدا بذر ی،سنج ستیز هاي یشجهت آزما 

سپس . شد یهته شاهی از شرکت پاکان بذر شده یگواه

 ی قرارعفون درصد مورد ضد دهم ید یککلرا یکبا مرکور

ی به بررس موردلیتر از هر غلظت  میلی 10. گرفت

عدد بذر شاهی اعمال  50 يشده حاو سترونهاي  پتري

ساعت  16رشد با تناوب نوري  اتاقکها در  يپتر. شد

درجه  25±3و در دماي  یکیتارساعت  8روشنایی، 

ساعت،  24بعد از گذشت . شد گراد نگهداري سانتی

انتهاي  در. طور روزانه ثبت گردید بهزنی  سرعت جوانه

زنی، طول  ی نظیر سرعت و درصد جوانهپنجم صفاتروز 

بذر، میزان چه، طول گیاهچه، بنیه  چه، طول ساقه شهری

و کاروتنوئیدها  کل، a ،bهاي کلروفیل  رنگیزه

  .ي قرار گرفتریگ مورداندازه

  زنی صفات جوانه

 زده با جوانه هايبذر ی،زن براي محاسبه درصد جوانه

و  هاردگري(متر شمارش شدند  یلیبلندتر از دو م شهیر

 زا) 1(رابطه  زنی از درصدجوانهسپس ) 2000، 1ون وکتر

  .محاسبه شدپنجم  روز تا دوم روز

  GP=ni/ N × 100     )1(رابطه 

زده  تعداد بذر جوانه: ni ی،زن درصد جوانه: GPکه در آن، 

  .باشد یتعداد کل بذرها م :nدر روز، 

محاسبه  2زنی با استفاده از رابطه  سرعت جوانه

  ).1983، 2دبیرو بر خندکار(گردید 

   GR= ∑Ni/ Di     )2( رابطه

GR :زنی،  سرعت جوانهNi :زده تا روز تعداد بذر جوانه i  ام

 تعداد روز پس از آزمایش: Diو 

 
GR زنی،  سرعت جوانهni زده تا روز تعداد بذر جوانه i  ام و

Di  زمایشآتعداد روز پس از  

بذر،  یزن چه در روز آخر جوانه و ساقه چه یشهطول ر 

 یري قرارگ مورد اندازه متري یلیم کش خط یلهوس به

ید محاسبه گرد 3بذر با استفاده از رابطه  یهبن .گرفت

  ).1973، 3ندرسوناعبدالباکی و (

                                                
1 Hardgree and Van Vactor 
2 Khandakar and Bradbeer 
3 Abdul-Baki and Anderson 

 VI=(RL+SL)×GP       )3(رابطه 

 بر( چه یشهطول ر RLبنیه بذر،  VIکه در آن 

) متر یلیحسب م بر(چه  طول ساقه SL، )متر یلیحسب م

  .باشد یم یزن جوانه درصد GPو 

 بازدارندگی ای یکنندگ کیتحرمحاسبه درصد  

)4PLI ( برآورد شد 4با استفاده از رابطه )و 5موا

  ).2008همکاران، 

PLI = [(R2– R1) /R1] × 100              4(رابطه(  

 .باشد یم تیمار R2شاهد و  R1که در آن، 

   کل و کاروتنوئیدها ،a، bهاي کلروفیل  رنگیزه 

گرم از ماده گیاهی در  5/0مقدار  ،بدین منظور 

هاون چینی ریخته، سپس با استفاده از نیتروژن مایع 

 80لیتر استون سرد  میلی 20. گردیدله  یخوببه  وخرد 

درصد به نمونه اضافه، سپس در دستگاه سانتریفیوژ با 

دقیقه قرار داده  10 به مدتدور در دقیقه  6000سرعت 

فوقانی حاصل از سانتریفیوژ به بالن  شده جداعصاره . شد

سپس مقداري از نمونه داخل . اي منتقل گردید شیشه

 طولطور جداگانه در  به سرانجامو بالن در کووت ریخته 

نانومتر به ترتیب براي  470و  663، 645ي ها موج

، کل و کارتنوئیدها توسط دستگاه a ،b لیکلروف

 مقدار Biochromlibera- S22اسپکتروفتومتر با مدل 

میزان  5- 7سپس با استفاده از روابط . جذب قرائت شد

کاروتنوئیدها برحسب  عالوه به کل ،a ،bکلروفیل 

، 6نوآرن(برآورد شد  تر نمونهگرم بر گرم وزن  میلی

  .)2007، 7حسینی ؛1967

  )5(رابطه 

Chlorophyll a= (19.3×A663-0.86×A645) 
V/100W  

 )6(رابطه 

Chlorophyll b= (19.3×A645-3.6× A663) 
V/100W 

  )7(رابطه 

Carotenoids= 100(A 470)- 3.27 (mg chl a)-
104 (mg chl b)/227  

V : محلول فوقانی حاصل از ( شده صافحجم محلول

جذب : Aگرم،  برحسبنمونه  تر وزن: W ،)سانتریفیوژ

  نانومتر 470و  645، 663ي ها موج طولنور در 

                                                
4 Percentage Length Iinhibition 
5 Amoo 
6 Arnon 
7 Hosseini 
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  ها داده لیتحل و هیتجز

با  Minitabافزار  ها توسط نرم ابتدا نرمال بودن داده 

هاي غیر نرمال،  مورد ارزیابی قرار گرفت و داده 14نسخه 

ها توسط  تجزیه واریانس داده سپس .نرمال گردید

انجام  )2007، 1سلطانی( 1/9با نسخه  SASافزار  نرم

 رگرسیونیپردازش مدل ها براي  از میـانگین داده. شد

  .گردیداستفاده 

  

  نتایج و بحث

نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی اثر 

هرز قیاق بر  عصاره آبی علفهاي مختلف  غلظت

  زنی شاهی صفات جوانه

و  2برازش مدل رگرسیونی یک رابطه درجه 

زنی شاهی با  دار از درصد و سرعت جوانه معنی

هرز قیاق را نشان  هاي مختلف عصاره آبی علف غلظت

، 40، 20، 0غلظت بر اساس رابطه و ضرایب آن . دهد می

بر دو مولفه درصد و سرعت  تاثیريدرصد  80و  60

 درصد 80 غلظت اما در فراتر از؛ زنی نشان ندادند جوانه

تفاوت در تاثیر ). 2و  1 هاي شکل(کاهش نشان داد 

 .باشد می ها آنحد آستانه تفاوت در ها مربوط به  غلظت

تأثیر گزارش نمودند که  )2014(و همکاران 2دسترس

روي گیاهان همیشه منفی نیست بلکه  دگرآسیبمواد 

کننده  اثر یا اثر تحریک ، بعضی اوقات بیدگرآسیبمواد 

 .دهند می نشان

  
هاي مختلف عصاره  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .1شکل 

 زنی شاهی هرز قیاق بر درصد جوانه آبی علف

Fig. 1. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Johnson 
grass on germination percentage of Cress 

                                                
1 Soltani 
2 Dastres 

  
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .2شکل 

  زنی شاهی هرز قیاق بر سرعت جوانه عصاره آبی علف

Fig. 2. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Johnson 
grass on germination rate of Cress 
  

بر مؤلفه طول ، اثر عصاره آبی قیاق 3بر اساس شکل 

. دار بود چه شاهی، بیانگر رابطه خطی منفی و معنی ریشه

به نحوي که با افزایش یک درصد در غلظت عصاره آبی، 

. متر کاهش نشان داد سانتی 08/0چه معادل  طول ریشه

چه شاهی را  درصد تغییرات در طول ریشه 94این رابطه 

ی طی آزمایش) 2005( 3لکام). 3شکل (نماید  توجیه می

با تأثیر  دگرآسیبی گزارش کرد که ترکیبات آزمایش

ها از طریق کاستن تشکیل  گذاشتن بر رشد ریشه

توانند باعث  هاي اصلی می هاي موئینه و رشد ریشه ریشه

  .کاهش جذب آب در گیاهان گردند

 دگرآسیبیتجزیه رگرسیونی برازش مدل پتانسیل 

چه شاهی  داري از طول ساقه و معنی 2یک رابطه درجه 

با توجه به این . هرز قیاق را نشان داد با عصاره آبی علف

 40چه این گیاه در غلظت  مدل، حداکثر طول ساقه

درصد اتفاق افتاد، اما در فراتر از این غلظت، طول 

ترین تاثیر کاهشی  بیش. چه کاهش نشان داد ساقه

دست  نتایج به ).4شکل (درصد بود  100مربوط به تیمار 

چه  چه بیشتر از طول ساقه طول ریشه مده نشان داد کهآ

هرز قیاق در  حاصل از علف دگرآسیبتحت تاثیر مواد 

چون ریشه اولین اندامی است . هاي باال قرار گرفت غلظت

گیرد، این امر  قرار می دگرآسیبکه در معرض ترکیبات 

چه و  طول ریشه مطالعه، در این .دور از انتظار نیست

چه شاهی پاسخ متفاوتی به عصاره حاصل از قیاق  ساقه

ها به  متفاوت آن رفتاردهنده  این امر نشان. نشان دادند

) 2002( 4نگااسماعیل و چ. باشد می دگرآسیبترکیبات 

                                                
3 Malik 
4 Ismail and Chong 
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 يها در غلظت دگرآسیبمواد گزارش کردند که ) 2002(

پایین ممکن است اثرات مثبت و منفـی بـر گیاه هدف 

باال همواره اثرات  يها داشته باشند اما در غلظت

چنین رابطه بنیه بذر شاهی با  هم. بازدارنده دارند

هرز قیاق یک رابطه خطی منفی  هاي مختلف علف غلظت

بذر با افزایش هر  بنیهبر اساس نتایج، . بود دار یمعنو 

. کاهش یافت 68/8 به مقداراره آبی واحد از درصد عص

درصد تغییرات قدرت بذر را  97طورکلی این تابع  به

  ).5شکل (نماید  توجیه می

گذاري منفی  ریتأث دهنده نشاننتایج  مجموع در

هرز قیاق بر  هاي مختلف عصاره آبی علف تر غلظت بیش

چه شاهی نسبت به درصد و  چه و ساقه طول ریشه مؤلفه

) 2006(و همکاران 1پور سلطانی. زنی بود سرعت جوانه

زنی بذر  بیان نمودند مکانیسمی که سبب کاهش جوانه

هایی  گردد، احتماالً مربوط به کاهش فعالیت آنزیم می

زنی بذر نقش  چون آلفا آمیالز است که در جوانه هم

عوامل متعددي چون کاهش  چنین برآیند هم. دارند

تقسیمات میتوزي در مریستم ریشه، کاهش فعالیت 

هاي کاتالیزکننده فرآیندهاي حیاتی گیاه و اختالل  آنزیم

هاي معدنی که در حضور مواد آللوکمیکال  در جذب یون

 شود دهد، سبب کاهش میزان رشد دانه می رخ می

  .)2014، 2صفاهانی لنگرودي و قوشچی(

 2تجزیه رگرسیونی یک رابطه درجه ، 6مطابق شکل 

هاي  غلظت شاهی با aداري از میزان کلروفیل  و معنی

. دهد یم هرز قیاق را نشان مختلف عصاره آبی علف

درصد، حداکثر میزان این  40در غلظت  کهطوري  به

ی محدودکنندگ دهنده عدم این نشان. صفت مشاهده شد

هرز قیاق در این  موجود در علف دگرآسیبترکیبات 

در مقابل در . باشد شاهی می a غلظت بر میزان کلروفیل

داري  طور معنی به aدرصد، کلروفیل  40فراتر از غلظت 

  .کاهش نشان داد

در مجموع نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی 

داري  یک رابطه خطی منفی و معنی دگرآسیبیپتانسیل 

. براي کلروفیل کل شاهی با عصاره آبی قیاق را نشان داد

بر اساس این رابطه به ازاي هر واحد افزایش، درصد 

 007/0غلظت عصاره آبی، کلروفیل کل به میزان 

                                                
1 Soltanipour 
2 Safahani Langrodi and Ghooshchi  

این تابع  نیچن هم .گرم بر گرم کاهش نشان داد میلی

باشد  ت میدرصد تغییرات این صف 85قادر به توجیه 

در مورد میزان رنگیزه کاروتنوئیدهاي شاهی، ). 8شکل (

داري  تجزیه رگرسیونی بیانگر رابطه خطی منفی و معنی

هاي مختلف عصاره آبی  از میزان کاروتنوئیدها با غلظت

  ).9شکل (هرز قیاق بود  علف

  
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .3شکل 

  چه شاهی هرز قیاق بر طول ریشه عصاره آبی علف

Fig. 3. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Johnson 
grass on radicle length of Cress 

  
هاي مختلف  لظتغ دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .4شکل 

  چه شاهی قیاق بر طول ساقه هرز عصاره آبی علف
Fig. 4. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Johnson 
grass on shoot length of Cress 

  
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .5شکل 

  هرز قیاق بر قدرت بذر شاهی عصاره آبی علف

Fig. 5. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Johnson 
grass on vigor index of Cress 
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هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .6شکل 

  شاهی aهرز قیاق بر میزان کلروفیل  عصاره آبی علف

Fig. 6. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Johnson 
grass on chlorophyll a content of Cress 
 

  
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .7شکل 

  شاهی bهرز قیاق بر میزان کلروفیل  عصاره آبی علف
Fig. 7. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Johnson 
grass on chlorophyll b content of Cress 

  

  
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل . 8شکل 

  هرز قیاق بر میزان کاروتنوئیدهاي شاهی عصاره آبی علف

Fig. 8. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Johnson 
grass on total chlorophyll content of Cress 
 

  
هاي مختلف عصاره  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل . 9شکل 

  هرز قیاق بر میزان کلروفیل کل شاهی آبی علف

Fig. 9. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Johnson 
grass on carotenoids content of Cress 
 

 bآمده، میزان کلروفیل  دست بهبا توجه به نتایج 

هاي  غلظت ریتأثتحت  aتر از کلروفیل  ی بیششاه

 زهیرنگ کاهش .مختلف عصاره آبی قیاق قرار گرفت

کاهش نقش حفاظت نوري آن  لیدل بهشاید  b کلروفیل

در اندامک کلروپالست  )غیر آنزیمی مهم دانیاکس یآنت(

 و همکاران1نسلآاین مطالعه همسو با نتایج . باشد

کردند که مقدار زیادي از  ها گزارش آن. باشد می )2000(

هاي  موجود در کلروپالست در کمپلکس b لیکلروف

نسبت . قرار دارد IIنور در فتوسیستم  کننده افتیدر

 در .است یک به سهها  این کمپلکس در bبه  a لیکلروف

. است سه به کاین نسبت در کل کلروپالست ی که یحال

دارند که در شرایط تنش،  این محققین بیان می

بینند  تر آسیب می هاي دریافت کننده نور بیش کمپلکس

کلروپالست و  در b که باعث کاهش شدید کلروفیل

  .خواهد شد bبه  aافزایش نسبت 

بیان نمودند که مواد ) 1999( 2تریپتی و کوري

توانند بر گیاه مجاور ایجاد اختالل نمایند و  می دگرآسیب

ها  آن. مقدار کلروفیل گیاه مجاور را تحت تأثیر قرار دهند

 درهاي باال را  علت کاهش میزان کلروفیل در غلظت

هاي کلروفیلی و کاروتنوئیدها و یا  تجزیه رنگیزه جهینت

نیز گزارش  )2001(3حجازي. ها دانستند کاهش سنتز آن

ها و فرآیندهایی همانند تقسیم سلولی،  نمود واکنش

ها، پایداري و نفوذپذیري غشاي سلولی،  تولید هورمون

عنوان هدف و نقطه اثر  بهتوانند  فتوسنتز و تنفس می

                                                
1 Onsel 
2 Tripathi and Kori 
3 Hejazi 
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طیف وسیعی از . مطرح باشند بدگرآسیبراي مواد 

قادرند با تغییر مقدار کلروفیل، فرآیند  ها آللوکمیکال

  .فتوسنتز گیاهان را تحت تأثیر قرار دهند

نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی اثر 

زنی  صفات جوانهبر  خرفههرز  عصاره آبی علف

  شاهی

شود درصد  مشاهده می 10که از شکل  طوري همان

 بههرز خرفه  عصاره آبی علف ریتأثزنی تحت  جوانه

 20که در غلظت  طوري به. صورت نمایی کاهش یافت

زنی در حد آستانه بوده و تغییري را نشان  درصد جوانه

درصد، حد بحرانی  20دهد، اما در فراتر از غلظت  نمی

هاي  که در غلظت طوري به ،شود دگرآسیبی شروع می

طورکلی این  به. زنی مشاهده نشد درصد جوانه 60اتر از فر

 .نماید درصد تغییرات این صفت را توجیه می 78تابع 

زنی نیز مشابه درصد  در مورد سرعت جوانه جینتا

  ).11شکل (زنی بود  جوانه

مشاهده  13و  12هاي  از شکل کهي طور همان

هاي  چه با غلظت چه و طول ساقه شود بین طول ریشه می

هرز خرفه، رابطه نمایی برقرار  مختلف عصاره آبی علف

درصد داراي  20چه تا غلظت  که طول ساقه طوري به. بود

اما در مورد طول  شیب کاهشی نسبتاً مالیمی بود،

این غلظت با چه، حد بحرانی کاهش در فراتر از  ریشه

چه، حد  در مورد طول ریشه. شیب تندي، کاهش یافت

بحرانی کاهش مربوط به غلظت ابتدایی عصاره حاوي 

درصد  83و  87 بیبه ترتاین توابع . خرفه بوده است

  .نمایند چه را توجیه می چه و ساقه تغییرات طول ریشه

عصاره آبی  ریتأثاین مطالعه بنیه بذر شاهی تحت  در

. نمایی کاهش یافت صورترفه نیز به هرز خ علف

ی داراي شیب کاهشی بررس موردکه صفت  طوري به

هاي اعمال شده بود و در فراتر از  تندي در تمام غلظت

). 14شکل (زنی مشاهده نشد  درصد، هیچ جوانه 40

 طی آزمایشی گزارش) 1992(و همکاران 1سیموپلز

ـی، گیـاه خرفـه سرشـار از ترکیبـات فنل که نمودنـد

ترین مواد  اکسیدان است که از مهم و مواد آنتی یفنلی پل

 3 -توان به اسیدهاي چرب امگـا موجود در این گیاه می

                                                
1 Simopoulos 

 بتاکـاروتن و، E،C،Aهـاي، ، ویتامینبـری، ف6- و امگـا

  ).2014و همکاران، 2الم( ها اشاره نمود توکوفرول

 

هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .10شکل 

  شاهیزنی  درصد جوانه مؤلفههرز خرفه بر  عصاره آبی علف

Fig. 10. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Purslane on 
germination percentage of Cress 
 

  
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .11شکل 

  زنی شاهی جوانه هرز خرفه بر سرعت عصاره آبی علف
 

Fig 11. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Purslane on 
germination rate of Cress 

  

  
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل . 12شکل 

چه شاهی هرز خرفه بر طول ریشه عصاره آبی علف  

Fig. 12. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Purslane on 
radicle length of Cress 

 

                                                
2 Alam 
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هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل . 13شکل 

  چه شاهی هرز خرفه بر طول ساقه عصاره آبی علف

Fig. 13. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Purslane on 
shoot length of Cress 
 

 
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .14ل شک

  بذر شاهی بنیههرز خرفه بر  عصاره آبی علف

Fig. 14. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Purslane on 
seed vigor of Cress 

  

میزان  شود مشاهده می 16که از شکل  طوري همان

هرز خرفه  تحت تاثیر عصاره آبی علف bکلروفیل 

که حد آستانه  طوري به. صورت نمایی کاهش نشان داد به

را  چندانی درصد بوده و تغییري 40این صفت در غلظت 

درصد حد بحرانی  40اما در فراتر از غلظت ؛ نشان نداد

درصد و  60که در غلظت  طوري دگرآسیبی شروع شد به

این تابع  یطورکلبه . زنی مشاهده نشد تر هیچ جوانه بیش

  .نماید درصد تغییرات این صفت را توجیه می 78

کل و کاروتنوئیدها شاهی تحت  ،a میزان کلروفیل

هرز خرفه نیز رابطه  هاي مختلف عصاره آبی علف غلظت

درصد  40اما این رابطه تا غلظت ؛ دادندنمایی را نشان 

صورت شیب کاهشی مالیم و فراتر از آن با افزایش  به

که این  طوري غلظت با شیب تندي کاهش نشان دادند به

به ). 18و  17، 15هاي  شکل(میزان صفر گزارش گردید 

ه یتجز جهیل در نتیلروفک میزاناهش کرسد  می نظر

در حضور  ها آناهش سنتز کا یو  یلیلروفک يها زهیرنگ

 زانیاهش مک. باشد دگرآسیبتنش ناشی از ترکیبات 

ز ین )2005( 1ال خاس و شهت يها شیل در آزمایلروفک

  .شده است گزارش

صفات گندم بر  هرز گل نتایج اثر عصاره آبی علف

  زنی شاهی جوانه

هاي  ها نشان داد که غلظت مقایسه میانگین داده 

درصد عصاره آبی گل گندم  80و  60، 40، 20مختلف 

زنی شاهی  داري بر درصد و سرعت جوانه تاثیر معنی

طور  درصد به 80اما در فراتر از غلظت ؛ نشان ندادند

جدول (درصد کاهش یافتند  67/14داري معادل  معنی

1.(  

  
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .15شکل 

  یشاه aهرز خرفه بر میزان کلروفیل  عصاره آبی علف

Fig. 15. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Purslane on 
chlorophyll a content of Cress 
 

 
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیپردازش مدل پتانسیل  .16شکل 

 شاهی bهرز خرفه بر میزان کلروفیل  عصاره آبی علف

Fig. 16. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Purslane on 
chlorophyll b content of Cress 

                                                
1 EL-Khawes and Shehat 
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هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .17شکل 

  شاهی کلروفیل کلهرز خرفه بر میزان  صاره آبی علفع

Fig. 17. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Purslane on 
total chlorophyll content of Cress 
 

  
هاي مختلف  غلظت دگرآسیبیبرازش مدل پتانسیل  .18شکل 

  شاهی کاروتنوئیدهاهرز خرفه بر میزان  عصاره آبی علف

Fig. 18. Regression model fitting of allelopathic 
potential of various concentrations of Purslane on 
total carotenoids of Cress 

  

چه  چنین نشان داد که طول ریشه این مطالعه هم

این میزان اما ؛ متر بود سانتی 40/8 شاهی در تیمار شاهد

 100به  20هاي مختلف از  در اثر افزایش غلظت صفت

در غلظت  این صفتمیزان کاهش . درصد کاهش یافت

جدول (درصد بود  38/52درصد گل گندم معادل  100

1.(  

و  20هاي  دست آمده نشان داد که غلظت نتایج به 

تحریک درصد از عصاره آبی گل گندم اثر  60و  40

نشان دادند، اما این اثر  شاهیچه  بر طول ساقه کنندگی

 100در غلظت  تنهاچه شاهی  طول ساقه. دار نبود معنی

درصد کاهش  81/29داري معادل  طور معنی درصد به

هاي مختلف  بنیه بذر در غلظت ).1جدول (نشان داد 

داري  طور معنی درصد، به 20عصاره آبی گل گندم بجزء 

درصد به  100بیشترین کاهش به تیمار . کاهش یافت

  .)1جدول ( درصد اختصاص داشت 44/55میزان 

هرز  هاي مختلف عصاره آبی علف نتایج اثر غلظت

کل و  ،a ،bهاي کلروفیل  بر میزان رنگیزه گندمگل 

  کارتنوئیدهاي شاهی

شاهی در  aمطابق نتایج، میزان رنگیزه کلروفیل 

هرز گل گندم در  عصاره آبی علف هاي مختلف غلظت

بیشترین کاهش . مقایسه با شاهد کاهش نشان داد

داري  درصد با سطح معنی 100و  80مربوط به دو تیمار 

درصد بود  42/25و  81/28یکسان به ترتیب معادل 

و  20هاي  ، غلظتbدر مورد میزان کلروفیل ). 1جدول (

سانی بر دار یک درصد عصاره آبی، اثر افزایشی معنی 40

در مقابل . درصد نشان دادند 64/19این صفت معادل 

درصد  100 80، 60هاي  در غلظت bمیزان کلروفیل 

جدول (درصد کاهش نشان داد  25و  25، 50/12معادل 

هاي  در مجموع میزان کلروفیل کل شاهی در غلظت). 2

درصد  29/25و  59/27، 37/14درصد  100و  80، 60

هاي  اما اثر غلظت؛ ش نشان داددر مقایسه با شاهد کاه

درصد عصاره گل گندم بر رنگیزه کلروفیل کل  40و  20

نتایج در مورد میزان ). 1جدول (دار نبود  معنی

  ).1جدول (کاروتنوئیدها مشابه کلروفیل کل بود 

درصد  20افزایش میزان کلروفیل کل تحت غلظت 

و  bکلروفیل عصاره آبی گل گندم بیانگر مقدار کافی از 

هاي غیر آنزیمی کاروتنوئیدها در این  اکسیدان آنتی

در مقابل آسیب پذیري شدید کلروفیل . باشد غلظت می

دهنده تنش  هاي باالي گل گندم نشان کل در غلظت

هرز بوده که  باالي ناشی از این علف دگرآسیبی

و کاروتنوئیدها که نقش حفاظتی  bهاي کلروفیل  رنگیزه

ند را مورد هدف گذاري قرار را بعهده دار aکلروفیل 

کاهش ) 2001( 1مایر ز و فنگشوتطبق گزارش . دهد می

ها در اثر تنش به دلیل افزایش تولید  میزان کلروفیل

هاي آزاد اکسیژن در سلول است که این  رادیکال

هاي آزاد سبب پراکسیداسیون و در نتیجه تجزیه  رادیکال

  .گردند ها می این رنگدانه

  

  گیري نتیجه

هرز قیاق،  با توجه به نتایج آزمایش، سه گونه علف

   ل دگرآسیبی بر شاهی یگندم داراي پتانس گلخرفه و 

                                                
1 Schutz and Fangmier 
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هاي  پاسخ شاهی به ترکیبات دگرآسیب این علف. بودند

هاي فتوسنتزي  زنی و رنگیزه صفات جوانه لحاظ از هرز

هاي غیر آنزیمی نظیر  اکسیدان آنتیو  ها کلروفیل مانند

طور مستقیم در فرآیندهاي  بهکاروتنوئیدها که 

بر . نماید، یکسان نبوده است فتوسنتزي شرکت می

ی شاهی به بررس موردآمده، صفات  دست بهاساس نتایج 

هرز خرفه  هاي مختلف عصاره آبی حاصل از علف غلظت

درصد و بیشتر از  60که در غلظت  طوري تر بود به حساس

با توجه به اثبات . زنی مشاهده نشده است آن هیچ جوانه

هاي هرز قیاق، خرفه و گل  دگرآسیبی متفاوت علف

ر زیست توده گندم بر گیاه محک شاهی و از سوي دیگ

هاي هرز در مزارع، بایستی  باالي تولیدي توسط این علف

تحقیقات بیشتري در محیط طبیعی که گیاهان هدف در 

رویند، صورت گیرد تا تاثیر دگرآسیبی  نزدیکی هم می

چنین  هم. هاي هرز روشن تر شود متفاوت این علف

هاي هرز نیز جهت استفاده از  تجزیه فیتوشیمی این علف

  .شود پیشنهاد می ها آن
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Extended abstract 
Introduction: Interference includes competition for environmental potentials and allelopathy. By releasing 

chemical compounds, usually of secondary metabolites, in various ways such as root exudation, decomposition, 
leaching and volatilization, allelopathic weeds may have positive, negative or even neutral effects on crops. 
Therefore, the purpose of this experiment was to evaluate the hetrotoxic potential of Sorghum halepense, Portulaca 
oleracea and Centurea depressa in characteristics of germination, chlorophyll content and carotenoid pigments of 
cress under laboratory conditions. 

Materials and methods: For bioassay experiments, various concentrations of 0, 20, 40, 60, 80 and 100% of 
the weeds such as S. halepense, P. oleracea and C. depressa were prepared with the help of distilled water and 
were subsequently separately applied on 50 certified seeds of cress. In this experiment, characteristics such as rate 
and germination percentage, content of chlorophyll a, b, total chlorophyll content and carotenoids were measured 
based on the chilled acetone method. 

Results: Regression model showed that rate and germination percentage of cress significantly decreased at 
concentrations higher than 80% of S.halepense only. For every unit increase in the concentration, radicle length, 
seed vigor, content of total chlorophyll and carotenoids of cress decreased about 0.08 cm, 8.68, 0.007 mg/g and 
0.007 mg/g, respectively. According to the results, there was an exponential relationship between different 
concentrations of the P. leracea extract with germination characteristics and photosynthesis pigments of cress so 
that in most cases, these characteristics up to concentration of 40% had moderate decline, but beyond this 
concentration, they showed a steep decline. In case of C. depressa, rate and germination percentage, as well as the 
shoot length of cress decreased about 14.67, 14.67 and 29.81% respectively, using only a concentration of 100%. 
However, radicle length and seed vigor of cress decreased with increased concentrations of aqueous extract of C. 
depressa. The most reductive effects were obtained in the treatment of 100%, which were about 52.38 and 55.44% 
respectively. Amount of total chlorophyll of cress decreased about 14.37, 27.59 and 25.29% respectively in 
concentrations of 60, 80 and 100% of C. depressa extract, as compared with the control. On the other hand, 
concentrations of 20 and 40% of C. depressa had no significant effect on the pigment studied. The result of 
carotenoids content was the same as total chlorophyll. 

Conclusions: Based on the results, the weeds studied, especially P. oleracea, with high concentrations, had 
strong hetrotoxic effect on germination characteristics and photosynthesis pigments. This requires further 
investigation in a natural environment where targeted plants grow in close proximity. 

 
Keywords: Bioassay, Chlorophyll pigment, Portulaca oleracea, Sorghum halepens, Centurea depressa 
 
Highlights: 

1. Hetrotoxic compounds of Portulaca oleracea, especially in high concentrations significantly decrease 

seed germination and photosynthetic pigments of cress as compared with Sorghum halepense and 

Centurea depressa. 

2. Given the evidence for the hetrotoxic effect of aqueous extract of the weeds studied, they could be 

introduced as candidates for production of bio-herbicides. 
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