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  مقاله پژوهشی

 برخی از بر )Ceratocephalus falcata( آالله داسیگیاه  شهیرعصاره  یبازدارندگ اثر

 گندم بذر یمیآنز فعالیتو  چهاهیگرشد  ی،زن جوانه يها شاخص

  3نژاد  یفرجاممنوچهر  ،*، 2 لویعل اصغر یعل، 1 یتربالرحیم 

  مبسوط چکیده

 يها علف يها ییتوانا یکی از یبیدگرآس. هرز است يها علفیکی از دالیل عمده کاهش محصول در گیاهان زراعی هجوم : مقدمه

از  زراعیبر گیاهان  دگرآسیبی تأثیربنابراین بررسی ؛ گذارد یم تأثیررفتار جوامع گیاهی بر  ،اثرات بازدارندگی با معموالًکه  استهرز 

 يکارها راه تواند یم ها آن فعال ستیزاستفاده از گیاهان دگرآسیب و شناسایی ترکیبات  همچنین. اهمیت خاصی برخوردار است

آالله  اهیگدر ریشه موجود  بیمواد دگرآس تأثیر یضمن بررس قیتحق نیدر ا نیبنابرا؛ هرز نشان دهد يها علفمناسبی براي مدیریت 

در  کننده شرکت یاحتمال باتیمطالعه و ترک یمیآنز يها تیفعالاز  ی، نحوه عمل آن بر برخگندمبذر یزن جوانه يها شاخص يرو یداس

  .ه استو گزارش شد ییشناسا ،اهیگ نیا یبیدگرآس

تیمار عصاره آبی ریشه آالله داسی در  تأثیرتحت  بذر گندم رقم سرداري اهچهیگو رشد  یزن جوانه يها شیآزما: ها روشمواد و 

آزمایشگاه پژوهشی تولید و  در تکرارچهار  باتصادفی  کامالًطرح  صورتهبعصاره درصد  20و  15، 10، 5، )آب مقطر(شاهد  ،پنج سطح

 ، تغییر درو گیاهچه یزن جوانهصفات  مجموعه با بررسی اثر تیمار بر زمان هم .انجام شد 1397سال  طیدانشگاه مراغه ژنتیک گیاهی 

همچنین، . ندبررسی شددر این مرحله کسیداز نیز او فنل  سموتازید دیسوپر اکس، کاتاالز، پراکسیداز، آمیالز آلفا يها میآنز فعالیت

  .انجام شد GC/MSتوسط  عصاره متانولی ریشه ترکیبات شیمیایی شناسایی

کاهش  دار یمعن طور به بذر گندم یزن جوانهو سرعت آالله داسی درصد  شهیربا افزایش غلظت عصاره  با توجه به نتایج،: ها افتهی

بر رشد  ریشه عصارهشدید نتایج رشد گیاهچه حاکی از بازدارندگی  .متوقف شد زنی جوانهدرصد  15و در غلظت بیش از  یافت

قدرت گیاهچه را  درنهایتکه  شد همراه ها اندامطول و وزن این در  دار یمعنکاهش با گندم بود که  چه ساقهو  چه شهیر يها اندام

در  اکسیدانت آنتی يها میآنزکاهش داد ولی فعالیت  دار معنی طور بهرا  آمیالز آلفافعالیت آنزیم  ،همچنین عصاره ریشه .کاهش داد

-Octadecatrienal، Dihydro-4H ترکیباتدر تجزیه شیمیایی، . نددر سطوح باالتر کاهش یافت پایین عصاره افزایش و سطوح

pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one ،Hexadecanoic acid، Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-

1(hydroxymethyl)ethyl ester، Isopropyl isothiocyanate  وCyclohexanone که ندشد شناسایی قادیر باالبا م 

  .هستند نیز یزن جوانه بازدارنده

 يها افتهیبر اساس . داشتگندم قوه و قدرت نامیه بذر بسیار قوي روي  یبازدارندگ آالله داسی اثر شهیرعصاره : يریگ جهینت

نحوه عمل ترکیبات دگرآسیب آالله داسی از طریق القاء تنش اکسیداتیو و ممانعت از تحریک مواد اندوخته بذري در هنگام پژوهش 

همچنین کاهش فعالیت . حساسیت باالي فعالیت آنزیم آلفاآمیالز به مواد دگرآسیب در این آزمایش ردیابی شد .باشد می یزن جوانه

 30در حدود  کیپالمت دیو اس کیاستئار دیمربوط به اسمشتقات . باال قابل توجه بود يها غلظتمورد مطالعه در  يها میآنزتمامی 

  .دارد دوجو ها میآنز تیفعالتداخل آنها با  يقو اریاحتمال بسبا که  را به خود اختصاص دادند باتیترک درصد

  متابولیت ثانویه قدرت بذر،، یبیدگرآستنش اکسیداتیو، ، لفا آمیالزآ: کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .بررسی شد زراعیگندم  یزن جوانه يها شاخصهعصاره آبی ریشه آالله داسی بر روي  یبیدگرآس تأثیر -1

  .صورت گرفت شناسایی ترکیبات موجود در عصاره متانولی ریشه آالله داسی -2

  .مشاهده شد القاء تنش اکسیداتیو توسط ترکیبات دگرآسیب -3
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 ...زنی جوانه هاي شاخص از برخی بر یآالله داس اهیگ شهیعصاره ر یاثر بازدارندگ: تربالی و همکاران

 

  مقدمه

شامل هرگونه اثرات مضر یا مفید  یبیدگرآس

مستقیم و یا غیرمستقیم است که توسط یک  صورت به

روي گیاهی دیگر از ) زنده موجودات زیربه انضمام (گیاه 

، 1رایس( ردیگ یمطریق تولید مواد شیمیایی صورت 

ثابت کرده است  یبیدگرآساخیراً فرضیه ). 2002

یک ابزار دفاعی عمل  عنوان بهترکیبات ثانویه در گیاهان، 

کرده و گیاهان را در برابر سایر گیاهان و موجودات 

و سبب حفظ و بقاء  کنند یممهاجم اطراف محافظت 

 ترکیبات این .)2014و همکاران، 2امینی( گردند یم ها آن

 کیلو 150 از کمتر(پایینی  مولکولی وزن يدارا معموالً

ندارند بوده که نقش خاصی در رشد و نمو گیاه  )دالتون

. هستندبراي زنده ماندن گیاه در محیط الزم  ولی

ترکیبات طبیعی نسبت به ترکیبات مصنوعی، 

 توان یماین ترکیبات را  .کنند یمعمل  تر یاختصاص

 که راچاستفاده کرد  کش علف عنوان بهمستقیم  طور به

 قابلزیستی  نظر ازگیاهی،  منشأتولیدات طبیعی با 

بوده و از نظر ساختاري متنوع و پیچیده  هیتجز

در ساختار این ترکیبات، برخالف همچنین . باشند یم

 3دوك(هالوژنی وجود ندارند  يها اتمترکیبات شیمیایی، 

 يها کش علفدر نتیجه نسبت به ) 2000و همکاران، 

 4ماسیاس(مصنوعی موجود، اثرات مخرب کمتري دارند 

بدلیل  این ترکیباتاز سوي دیگر،  ).2007و همکاران، 

آلودگی کمتري در مقایسه با  ،پایین عمر مهین

 کنند یمشیمیایی ساخته شده ایجاد  يها کش علف

داراي نقاط مواد دگرآسیب ). 2009و همکاران، 5یانک(

براي  توان یمویژگی این که از  باشند یمعمل جدیدي 

هرز مقاوم  يها علفجدید و کنترل  يها کش علفساخت 

  .استفاده کرد ها کش علفشده به 

در  یتوانایی باالیداراي گیاهی،  دگرآسیب ترکیبات

 انجانورحتی  و ها کروبیمگیاهان،  تغییر عملکرد

و 7ساکسنا ؛2013و همکاران، 6واسیالکوگلو( هستند

                                                           

1 Rice 
2 Amini 
3 Duke 
4 Macias 
5 Qian 
6 Vasilakoglou 
7 Saxena 

 سطوح در روي گیاهانات آنها اثر). 2016همکاران، 

 تیفعال ،یکیولوژیزیف ،یاییمیوشی، بیساختمان ،یولکمول

 از ياریبس .است شناخته شده یسلول میتقس و یمیآنز

 هستند ها میآنزاز  یبرخ ردکعمل رییتغ به قادر ترکیبات

نیز  یزن جوانه در کننده عمل يها میآنز که در بین آنها

و همکاران، 8کیارستمی( رندیگ یمقرار  ریتأثبشدت تحت 

مواد دگرآسیب توسط گیاهان  بنابراین رهایی .)2007

 اهانیگ سایر رشد و یزن جوانه بر یمنف تأثیر تواند یم

 را ها آن تراکم و رشد طریق این از همجوار داشته باشد و

 يها علفدر مدیریت  تواند یمسازد که این امر  محدود

  ).2009همکاران،  و9راشدمحصل( هرز مهم تلقی شود

از شیمیایی مختلفی  يها گروهبه  دگرآسیب ترکیبات

، ها نیکومار، ها نیبنزوکوئ، ها ترپن، ها کتون يتر جمله

، اسیدهاي ها گوالکتونیاسترفالونوئیدها، ترپنوئیدها، 

و 10لی(تعلق دارند فنولی، لیگنین و اسیدهاي چرب 

این موارد بر  تأثیردر بسیاري موارد، . )2010همکاران، 

هرز  يها علف يها اهچهیگو رشد  هايبذر یزن جوانهروي 

در مورد . مورد بررسی قرار گرفته استو گیاهان زراعی 

غالت و گندم نیز نتایج حاکی از اثر این ترکیبات بر 

اثرات  براي مثال،. آنها است به گیاهانحساس بودن این 

 Sinapis(وحشی  بازدارندگی گیاهان خردل

arvensis( رزماري ،)Rosmarinus officinalis(، 

 Ziziphora(ی کاکوت، )Avena fatua(یوالف وحشی 

cliniopodiodes  (پرستو  و علف)Cynanchum 

acutum. ( ارقام مختلف و رشد گیاهچه  یزن جوانهروي

همکاران و 11انوشه رستهیپ( گزارش شده استگندم 

و همکاران 13رسام ؛2014و همکاران 12رضوانی؛ 2011

و 15؛ فرید مرندي2015 14؛ رفعت جو و مدحج2015

از  جداشدههمچنین گلیکوزیدهاي  ).2013همکاران 

رشد ) Xanthium strumarium(باقیمانده گیاه توق 

شجیع و ( دینما یمگندم و ذرت را سرکوب  يها اهچهیگ

                                                           

8 Kiarostami 
9 Rashed Mohassel 
10 Li 
11 Piraste Anoshe 
12 Rezvani 
13 Rasam 
14 Rafatjoo and Modhej 
15 Farid Marandi 
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 )2009(و همکاران 2مطالعات سینگ). 2007، 1صفاري

-dihydroxy-1,4-4,ثانویهنشان داد که متابولیت 

benzoxazin-3-one نیشکر  يها برگاز  شده استخراج

. شود یم و غالت گیاهان زراعی بذر یزن جوانهمانع 

و 3دایان(سورگوم  يها شهیرسورگولئون حاصل از 

و هلیاننولز، آننولیدز، تامبولین و  )2009همکاران، 

، 4ویویان( در آفتابگردان شده شناسایی يها انونیهل

 يها علفبذر  یزن جوانهمنجر به بازدارندگی روي ) 2002

 نشان مطالعات. شده است ها آن جوان يها اهچهیگهرز و 

 ییتوانا) Cardaria draba(اُزمک  علف هرز هک دهد یم

 و )گلوکوزینوالت( بیآس دگر مواد دیتول جهت ییباال

 از غالت نمو و رشدنیز و  یزن جوانهاز  يریجلوگهمچنین 

کیمنچ ؛ 2009، 5مجاب و محمودي( دهد یم نشان خود

 و همکاران7به گزارش چونگ .)2002، 6و مکینیس

 Cynodon( مرغگیاه  مواد دگرآسیب، )2001(

dactylon(،  سازد یمرشد برنج را محدود جوانه زنی و.  

را دارند که با مختل  ییتوانا نیا بیدگر آس باتیترک

 اهانیو کاهش رشد گ یاتیح يها میآنزنمودن کارکرد 

 یدر ط. ندیعمل نما یعطبی کش علف کیمجاور مانند 

 از پس هک هیاول یکیمتابول راتییتغ ،یزن جوانهمرحله 

 مانند یکتیدرولیه يها میآنز ،افتد یم اتفاق آب جذب

همبستگی . دهند یمش یو پروتئاز را افزا زالیآم آلفا

در  الزیآم تیکاهو با کاهش فعال یزن جوانه صدکاهش در

ماسیاس (گزارش شده است  بیدگر آس باتیحضور ترک

و  نیبرلیهورمون ج تیکاهش فعال). 2007و همکاران، 

 سبب یزن جوانه ندیفرآ یدر ط الزیآلفا آم میآنز نیهمچن

 ریشامل وزن ذخا چه اهیکاهش دو مؤلفه مؤثر بر رشد گ

انتقال  ریذخا لیتبد ییکارآ زیو ن افتهیانتقال  يبذر

باعث  عیوقا نیمجموعه ا. گردد یم چه اهیبه بافت گ افتهی

 يبذرها از آمده وجود به يها چه اهیگکه  شود یم

وزن  يدارا ب،یمواد دگر آس يحاو طمحی در زده جوانه

                                                           

1 Shajie and Saffari 
2 Singh 
3 Dayan 
4 Vyvan 
5 Mojab and Mahmoodi 
6 Kiemnec and Mcinnis 
7 Chung 

، و همکاران8زالقی( گیاهچه کمتري باشند خشک

 هايقوه و قدرت نامیه بذرکاهش  دیگر لیدالاز . )2011

 بهوارده  يها بیآسبه  توان یم مواد دگرآسیب، جهینت در

 يغشا يزوال و نابود شافزای. اشاره کرد یسلول يغشا

و  جنینمنجر به مرگ  تیدر نها ،هدف اهانیسلول گ

مواد دگرآسیب روي  ریتأث. شود یمگیاهچه در حال رشد 

آنتی ( غشاهادرگیر در پایداري  يها میآنزفعالیت 

بارز تداخل مواد  يها نشانهیکی از ) هااکسیدانت

با  دگرآسیب گیاهان. است دگرآسیب با غشاهاي سلولی

 طول ،یزن جوانه درصد ،یکفرولاسید  توانایی تولید

 تیفعال شه،یر و شاخه کخش و تر وزن شه،یر و چه ساقه

 فنل یپل و پروتئاز فسفاتاز، دیاس انورتاز، مالتاز، الز،یآم

 داز،یسکپرا تیفعال و اهشکدر بذر ذرت  را دازیسکا

 .دهد یم شیافزا را دازیسکا یکاست ندولیا اتاالز،ک

را  ها شهیر توسط فسفات جذب دگرآسیب همچنین مواد

  شیافزا را يدیپیل ونیداسیسکپرا و نمودهمحدود 

با توجه به بررسی . )2002، 9رجیوسا و پدرول( دهد یم

ویژه در تعامل با  طور بههر گیاه  رسد یممنابع به نظر 

و جهت مدیریت آن از مواد  کند یممحیط خود عمل 

بنابراین  .کند یماستفاده  فرد منحصربه یستیز فعال

گیاهان دگرآسیب هر اکوسیستم  ییایمیشتجزیه 

شناخت بیشتر نحوه عمل این گیاهان  منجر به تواند یم

  .تولیدي شود يها ستمیاکوسدر درون 

گیاهی  )Ceratocephalus falcata( یداسآالله 

که در مناطق سرد و معتدل یا کوهستانی  ساله کیاست 

دو گونه از . کند یمدر آذربایجان رشد  خصوص بهایران و 

 يها دامنه هرز علف عنوان بهاین جنس وجود دارد که 

گندم  هعمدبطور که معموالً به تولید غالت و  دیممناطق 

و  قهرمان( کند یمرشد است، و جو اختصاص یافته 

آالله  یآسیبتاکنون گزارش دقیقی از دگر ).1999، 10آتار

ارائه آن  مؤثر، نحوه عمل آن و ترکیبات ثانویه داسی

 تأثیر ضمن بررسیتحقیق این بنابراین در ؛ نشده است

 گیاه آالله داسی روي در ریشه مواد دگرآسیب موجود

 ،آن م و رشد گیاهچهبذر گند یزن جوانه يها شاخص

                                                           

8
 Zalaghi 

9 Regiosa and Pedrol 
10 Ghahreman and Attar 
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آنزیمی مطالعه و  يها سامانهنحوه عمل آن بر برخی از 

این گیاه  دگرآسیبیدر  کننده شرکتترکیبات احتمالی 

  .شناسایی و گزارش شد

  

  ها روشمواد و 

  گیاهی يها نمونه يساز آماده

داسـی از محوطـه دانشـگاه     يها آاللهگیاه  يها نمونه

 27درجـه و   46دقیقه شـمالی و   37درجه و  37(مراغه 

انـدام ریشـه   ، سـپس . شـدند  يآور جمـع ) شـرقی دقیقه 

 از بعددقیقه با آب شستشو و  30 به مدت جدا و انگیاه

زمان بـا  هم. در داخل هاون خرد شده و همگن شدند آن

بعـد از  ها نیـز  آن محتوي آبریشه،  يها نمونهسازي آماده

 48 به مـدت  سلسیوسدرجه  76دماي خشک شدن در 

 90شد کـه در آن   يریگ اندازهفرعی  نمونهساعت در دو 

مـادر  تهیـه محلـول   بـراي   .درصد محتوي آب ثبت شـد 

گـرم   100آب مقطـر بـه    تریل یلیم 400مقدار  )استوك(

بعبارت دیگر، محلول مادر . مواد همگن تازه اضافه گردید

لیتـر آب  میلـی  100گیـاه در   تـر  شـه یرگرم  25از هضم 

دقیقـه توسـط    30مـدت   بـه محلـول   .مقطر حاصل شد

 24مـدت   بـه زده شد و سـپس   به هممغناطیسی  همزن

درجـــه  4 ± 2ســـاعت در داخـــل یخچـــال در دمـــاي 

این عمل باعـث اسـتخراج بهتـر     .نگهداري شد سلسیوس

براي جدا کردن مواد زائـد ابتـدا    .شود مواد دگرآسیب می

 10مـدت   بـه  و سـپس  توسط کاغذ واتمن صاف محلول

مـاده  . شـد سـانتریفیوژ  دور در دقیقـه   2000با  و دقیقه

 4در دمـاي  به آرامی جدا و بعنـوان محلـول مـادر     رویی

 .شـد بعدي نگهـداري   يها استفادهبراي  سلسیوسدرجه 

 20و  15، 10، 5 هاي مختلـف  جهت آماده سازي غلظت

و  75/3، 5/2، 25/1: به ترتیب معـادل ( درصد این عصاره

از آب  ،)میلی لیتر آب مقطر 100ریشه در  تر وزنگرم  5

  ).2016، 1علیلو( شدمقطر استفاده 

  یزن جوانهآزمون 

ـ  جوانهآزمون   چهـار تصـادفی در   کـامالً  بصـورت  یزن

 لهیوسـ  بهرقم سرداري  گندم هايبذر .انجام گردید تکرار

 3به مدت ) ژاول آب(سدیم  تدرصد هیپوکلری 5محلول 

به مدت  بار 3 سپس توسط آب مقطرو ضدعفونی دقیقه 

                                                           

1 Aliloo 

ــه  5 ــد دقیق ــته ش ــرروش  .ندشس ــون   يپت ــت آزم جه

عدد بـذر   100تعداد . برده شد کار بهاستاندارد  یزن جوانه

 يها غلظتبا  ها محلولسپس . قرار داده شد يپتر هر در

 عنـوان  بـه (مقطـر   بآ ودرصد عصـاره   5 و 10، 15،  20

. به هـر پتـري اضـافه شـدند     تریل یلیم 5به اندازه ) شاهد

ــه ــ جوان ــاي  در داخــل  یزن ــا دم ــاتور ب درجــه  20ژرمین

ـ  جوانـه ارزیـابی درصـد   . انجام شـد  سلسیوس طبـق   یزن

ـ  جوانـه درصد (قوانین ایستا  بـذرهاي  نسـبت تعـداد   : یزن

، 2ایسـتا ( صـورت گرفـت  ) بـذرها به تعداد کـل   زده جوانه

2009(.  

  زنی جوانهسرعت 

از  زنـی  جوانه استانداردآزمون  روشبا کمی تغییر در 

تغییر . استفاده شدنیز  زنی سرعت جوانهارزیابی براي آن 

صورت گرفته شامل تعداد بازدید و ادامه آزمـون تازمـان   

 هايبازدیـد و بـذر   هـا  نمونـه  هرروز. بود یزن جوانهتثبیت 

ایـن کـار تـا     .شمارش و از محیط خارج شـدند  زده جوانه

رخ  هـا  نمونـه زنی در  جوانه چجایی ادامه پیدا کرد که هی

ـ  جوانـه جهت محاسبه سرعت . نداد  رابطـه عکـس  از  یزن

  :استفاده شد) MGT( 3یزن جوانهمیانگین مدت 

��� = ∑(�� × ��)/∑�� :            1رابطه   

  یزن سرعت جوانه=MGT/1:                        2رابطه 

Di : روز(شمارش زمان(  

Ni :در روز مشخص زده جوانه هايتعداد بذر  

  آزمون رشد گیاهچه

 یآاللـه داسـ   اهیگ ریشهعصاره  تأثیر یابیارز منظور به

. اسـتفاده شـد   يا حولهاز روش  گندم اهچهیرشد گ يرو

موجــود  يهــا روش رینســبت بــه ســا معمــوالًروش  نیــا

 يبرا .دهد یمقرار  هابذر اریرا در اخت يتر مناسبرطوبت 

 25×22( در ابعـاد  هیـ دوال يکاغـذ  از حولـه منظـور   نیا

حولـه   يعـدد بـذر رو   25تعداد . استفاده شد) متر یسانت

ــرار داده شــدند و ســپس   يکاغــذ ــا فاصــله مناســب ق ب

همراه  بیمواد دگرآس يحاو یاهیگ يها عصاره يمارهایت

 14منظور  نیا يبرا. کشت اعمال شد سترب يبا شاهد رو

بـه بسـتر اضـافه     یآرامـ  به پتیعصاره توسط پ لیتر میلی

در  یاحتمـال  راتییـ و تغ ریـ از تبخ يریجهت جلـوگ . شد

                                                           

2 ISTA 
3 Mean Germination Time 
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 سـه یرول شـده در داخـل ک   يبسـترها ها،  هغلظت عصار

درجــه  20 يدر دمــا آزمــایش. قــرار داده شــدند زریــفر

. انجام گرفـت  ورتحت ن ناتوریبا استفاده از ژرم سلسیوس

 یروز بررس 7منظور پس از  نیا يبرا شده کشت هايبذر

 چه ساقه، چه شهیرمانند طول  يرشد يها شاخصه. شدند

، وزن خشــک چــه ســاقه، چــه شــهیر تــر وزن اهچــه،یو گ

شـاخص قـدرت    نیو همچنـ  ، گیاهچهچه ساقه، چه شهیر

براي محاسبه قـدرت  . و محاسبه شد گیري اندازهگیاهچه 

ـ علیلـو و  ( استفاده شـد  3 رابطهاز  گیاهچه ، 1نـژاد  یداراب

2013(.  

  :3رابطه 

  قدرت گیاهچه= طول گیاهچه ×وزن خشک گیاهچه 

  ها آنزیمفعالیت گیري  اندازه

  استخراج عصاره کل

اکسـیدان ابتـدا    هاي آنتی براي سنجش فعالیت آنزیم

در  )روز سـوم ( مورد نظر از هر تیمـار  بذر گرم نمونه 2/0

 1و بـا  مایع پـودر شـد    هاون چینی در مجاورت نیتروژن

اسـیدیته   موالر بـا  05/0کلریدریک -لیتر بافر تریس میلی

دقیقـه   20همگناي حاصل به مـدت  . هموژن گردید 5/7

ــرعت   ــا س ــاي   13000ب ــه و دم ــه  4دور در دقیق درج

و محلول شـناور رویـی بـراي    شده سانتریفیوژ  سلسیوس

هــاي ســوپر اکســید  گیــري میــزان فعالیــت آنـزیم  انـدازه 

فنول اکسـیداز مـورد    راکسیداز و پلیدیسموتاز، کاتاالز، پ

  .استفاده قرار گرفت

  کل نیپروتئاستخراج 

 2استخراج پروتئین کل با اسـتفاده از روش برادفـورد  

 فعالیـت ویـژه آنزیمـی بصـورت     .صورت گرفـت ) 1976(

  .گزارش شد میلی گرم پروتئینبر  دقیقه بر میکرومول

ــت  ــزفعالی ــا میآن ــموتاز  يه ــید دیس  وسوپراکس

  اکسیدازفنول  پلی

ــس  ــانوپولیتیس و ریـ ــراي ) 1977( 3از روش گیـ بـ

سوپراکســید دیســموتاز و  يهــا میآنــزســنجش فعالیــت 

  .فنول اکسیداز استفاده شد پلی

  

                                                           

1 Aliloo and Darabinejad 
2 Bradford 
3 Giannopolitis and Ries 

  و پراکسیداز کاتاالز يها میآنز فعالیت

براي سـنجش  ) 1976( 4از دستور العمل کار و میشرا

  .فعالیت این دوآنزیم استفاده شد

  آلفا آمیالزفعالیت آنزیم 

 از روش آلفـا آمـیالز  فعالیت آنزیم  يریگ اندازهجهت 

  .استفاده شد )1967( 5کریسپیل و وارنر

  GC/MSبراي مطالعه  ها نمونه يساز آماده

به دستگاه  شده آماده يها نمونهبراي تزریق 

GC/MS  از عصاره آبی موجود  تریل یلیم 50مقدار

داخل یک لوله آزمایش ریخته شده و سپس با سرعت 

. سانتریفیوژ شد دقیقه 15 به مدتدور در دقیقه  8000

برداشته شده و  یآرام  بهسپس ماده رویی با یک سمپلر 

. منتقل شد يتریل یلیم 20درون یک لوله اپندورف 

دقیقه با سرعت  4 به مدتآمده دوباره  دست بهمحلول 

 5مقدار  درنهایت. دور در دقیقه سانتریفیوژ شد 14000

 2پس از  متانول روي مایع رویی ریخته شده و تریل یلیم

به دستگاه  راي آنالیزبدقیقه عمل شیکر نمودن نمونه 

GC/MS منتقل شد.  

  شناسایی ترکیبات شیمیایی

شدن طیف جرم با  تکه تکهتوسط  ها فیطشناسایی 

. انجام شد Wiley 7nدر نسخه  شده رهیذخ يها نمونه

س أمنطقه ر يساز نرمالبراي تعیین درصد ترکیب نیز از 

  .استفاده شد

  آماري يها هیتجز

 افزار نرمآزمایش توسط  يها دادهتجزیه واریانس 

SAS آزموناز  ها نیانگیمجهت مقایسه . انجام شد 

. درصد استفاده شد 5دانکن و در سطح احتمال آماري 

درصد عصاره  20در غلظت  هابذر یزن جوانهعدم  لیبه دل

و  یزن جوانهسرعت  يها شیآزماآالله داسی، این تیمار از 

  .رشد گیاهچه حذف شد

  

  و بحث نتایج

  و رشد گیاهچه یزن جوانه - الف

گیاه آالله  ریشهغلظت عصاره  اثربا توجه به نتایج، 

بذر  زنی جوانهو سرعت  زنی درصد جوانهروي  داسی

                                                           

4 Kar and Mishra 
5 Chrispeels and Varner 
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 ...زنی جوانه هاي شاخص از برخی بر یآالله داس اهیگ شهیعصاره ر یاثر بازدارندگ: تربالی و همکاران

 

 دار یمعندرصد  گندم رقم سرداري در سطح احتمال یک

که مقایسه میانگین تیمارها نشان داد  ).1جدول (شد 

در بذر گندم در تیمار شاهد  یزن جوانهبیشترین درصد 

ي دار معنیکه اختالف  بود درصد 44/99و با  )آب مقطر(

میزان کاهش . داشتدرصد غلظت عصاره  5تیمار  با

درصد بود  3/59در اولین غلظت عصاره  یزن جوانهدرصد 

کاهش بیشتر  یزن جوانهغلظت درصد  افزایش با ادامه که

درصد ریشه آالله داسی  20ظت عصاره لدر غ یافت و

همچنین نتایج نشان  .گندم متوقف شد یزن جوانه

 تأثیرتحت  دار معنی طور بهنیز  یزن جوانهسرعت  دهد یم

با توجه به نتایج ). p≤0.05(آسیب قرار گرفت مواد دگر

درصد آالله داسی سرعت  5 مقایسه میانگین، تیمار

). 1جدول (نسبت تیمار شاهد کاهش داد  را یزن جوانه

در این صفت نیز افزایش غلظت باعث بازدارندگی 

در  زنی جوانهکمترین سرعت  که طوري بهبیشتري شد 

 هیتجز جینتا .آمد دستبه درصد عصاره  15غلظت 

 یآالله داس اهیگریشه عصاره اثر نشان داد که  انسیوار

 تر وزن اهچه،ی، طول گچه ساقهصفات طول  يرو

وزن  ،چه شهیر، وزن خشک چه شهیر تر وزن، چه ساقه

در سطح احتمال  اهچهیوزن خشک گ و چه ساقهخشک 

و نسبت  چه شهیرصفت طول  يو رو درصد کآماري ی

 احتمال پنج درصد در سطح چه شهیربه  چه ساقه

) 1جدول (مقایسه میانگین نشان داد  جینتا. بود دار معنی

در طول  دار معنیباعث کاهش  آالله داسی عصاره ریشه

کاهش . شود یمو گیاهچه  چه ساقه، چه شهیراندام 

غلظت شروع شد و با افزایش  نیتر نییپادار رشد از  معنی

همچنین . بر شدت بازدارندگی افزوده شد عصارهغلظت 

ي ها اندام و خشکتر  اثر بازدارندگی عصاره روي وزن

مورد مطالعه داراي روندي مشابه به صفات طول گیاهچه 

 15و بیشترین بازدارندگی در غلظت ) 1جدول (بود 

با توجه به نتایج، اثر مواد . درصد عصاره حاصل شد

نیز  چه شهیره ب چه ساقهدگرآسیب روي نسبت طول 

دار بود و با افزایش غلظت عصاره به این نسبت  معنی

نتایج قدرت گیاهچه نشان . افزوده شد دار یمعنطور  به

داد اثر تیمار آالله داسی روي قدرت گیاهچه در سطح 

با توجه به . دار است احتمال آماري یک درصد معنی

مقایسه میانگین این صفت، با افزوده شدن عصاره به 

دار  معنی صورت بهط رشد گیاهچه، قدرت گیاهچه محی

و با افزایش غلظت عصاره روند ) 1جدول (کاهش یافت 

ي اخیر در ها افتهی. ادامه یافت دار یمعنطور  کاهش به

ی و زن جوانهمورد اثر مواد دگرآسیب آالله داسی بر صفات 

هاي سایر محققین  رشد گیاهچه گندم مشابه با گزارش

  .باشد یماهان دگرآسیب روي این گیاه در مورد سایر گی

گیاه گندم داراي حساسیت باال به  رسد یمبه نظر 

براي مثال رضوانی و همکاران . باشد یممواد دگرآسیب 

 یمختلف عصاره آب يها غلظت یبیدگرآس توان) 2014(

وحشی  خردلهرز  علف ینیرزمیو ز ییاندام هوا

)Sinapis arvensis( و  یزن جوانه يها یژگیو يبر رو

و  انوشه رستهیپ. کردند رشد چهار رقم گندم گزارش

 Rosmarinus(دگرآسیبی رزماري ) 2011(همکاران 

officinalis ( ی و رشد اولیه زن جوانهرا روي برخی صفات

 Avena(یوالف وحشی  هرز علفگیاه زراعی گندم و 

fatua (ی عصاره کاکوت یبیتأثیر دگرآس. ارائه کردند

)Ziziphora cliniopodiodes ( زنی و رشد  بر جوانه

نیز گزارش  ونزیو سا شگامیپ شتاز،یارقام گندم پ چه اهیگ

جو همچنین رفعت .)2015 ،رسام و همکاران(شده است 

 عصاره مختلف يها غلظتنشان دادند ) 2015(و مدحج 

 رشد و بذر یزن جوانه دار یمعن کاهش باعث وحشی خردل

ها اثر متقابل دگرآسیبی  آن .شود یمجو  و گندم گیاهچه

 .ثابت کردند وحشی را هم خردل روي گندم و جو

نیز نشان ) 2013(و همکاران  1آزمایش فرید مرندي

 Cynanchum(پرستو  علف گیاهی بقایاي دهد یم

acutum L. (خصوصیات  روي آسیبدگر اثرات

 .گندم دارد رشد گیاهچه و همچنین یزن جوانه

 باعث افزایش گیاه عصاره غلظت افزایش که يطور به

در مورد سایر . گندم شد در یزن جوانه از ممانعت درصد

گیاهان خانواده غالت نیز اثرات مواد دگرآسیب باعث 

 .ها شده است ی و رشد گیاهچه آنزن جوانهکاهش 

اثر ) 2015(و همکاران 2مثال اسمعیلی کناري عنوان به

  دار یمعن

                                                           

1 Farid Marandi 
2 Esmaeily Kenary 
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 1399/ دوم شماره/ هفتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

 
 

  سرداري گندم رقم يا اهچهیگمختلف ریشه گیاه آالله داسی روي برخی صفات  يها غلظتمقایسه میانگین اثر  .1جدول 

Table 1. Mean comparison of different concentrations of Ceratocephalus falcata on some seedling traits of 
wheat (var. Sardary) 

طول 

  چه شهیر

 )متر یسانت(

طول 

  چه ساقه

  )متر یسانت(

طول 

  گیاهچه

 )متر یسانت(

  تر ریشه وزن

 )گرم یلیم(

  تر ساقه وزن

 )گرم یلیم(

تر  وزن

  گیاهچه

  )گرم یلیم(

سرعت جوانه زنی 

  )1/روز(
  غلظت عصاره  درصد جوانه زنی

Radicle 
length 
(cm)  

Shoot 
length 
(cm)  

Seedling 
length 
(cm)  

Radicle 
fresh 

weight 
(mg)  

Shoot 
fresh 

weight 
(mg)  

Seedling 
fresh 

weight 
(mg)  

Germination 
rate (1/day) 

Germination  
(%) 

Extract 
concentration 

8.73 a 5.85 a 14.58 a 276 a 290 a 565 a 0.67 a 99.4 a Control 
5.56 b  4.68 b 10.23 b 94 b 205 b 300 b 0.58 b 40.1 b 5% 
4.43 b  4.08 b  8.52 b 87 bc  215 b 302 b 0.54 b 19.5 c 10% 
1.78 c 2.34 c 4.13 c 12 c  50 c 63 c 0.38 c 6.6 e 15% 

   0 f †  20% 

  ANOVA انسیوار هیتجز

*  ** ** ** ** ** **  **  
  رتیما

Treatment  

 **. درصد عصاره 20، میانگین درصد جوانه زنی براي تیمار †. درصد ندارند 5در سطح احتمال آماري  دار یمعنبا حروف مشابه اختالف  ها نیانگیم

  .به ترتیب معنی دار در سطح احتمال آماري یک درصد و پنج درصد *و 

Means with the same letters are not significant at p≤0.05. †, mean of germination percentage for 20% 
treatment. **, *: indicate significance at 0.01and 0.05 levels, respectively. 
 

  ادامه .1جدول 

Table 1. Continued 

وزن خشک 

 چه شهیر

 )گرم یلیم(

وزن خشک ساقه 

 )گرم یلیم(چه 

وزن خشک 

گیاهچه 

 )گرم یلیم(

به  طول ساقه چهنسبت 

 چه شهیرطول 

شاخص قدرت گیاهچه 

  )متر یسانت×گرم یلیم(
  غلظت عصاره

Radicle dry 
weight (mg)  

Shoot dry 
weight (mg)  

Seedling dry 
weight (mg)  

Shoot 
length:radicle 

lenght  

Seedling vigor index 
(cm×mg)  

Extract 
concentration 

57 a 39 a 96 a 0.67 c 13.99 a Control 
39 b 31 ab 70 b 0.81 bc 7.61 b 5% 
25 c 24 b 49 b 0.95 b 4.17 c 10% 
3 d 8 c 11 c 1.38 a 0.45 d 15% 

  ANOVA انسیوار هیتجز

** ** ** * ** 
ماریت  

Treatment 

به ترتیب معنی دار در سطح احتمال آماري یک درصد  *و ** . درصد ندارند 5دار در سطح احتمال آماري  با حروف مشابه اختالف معنی ها نیانگیم

  .و پنج درصد

Means with the same letters are not significant at p≤0.05. **, *; indicate significance at p≤0.01and p≤0.05 
levels, respectively. 

درصد اندام  100و  50ي آبی ها عصارهدگرآسیبی 

 Cyperus(زیرزمینی و اندام هوایی اویارسالم 

esculentus ( ي برنج را ا اهچهیگی و زن جوانهبر مراحل

 .اند کردهگزارش 

اویارسالم درصد  يها عصارهنشان داد  ها آن يها افتهی

و وزن خشک کل را نسبت  یزن جوانهو سرعت  یزن جوانه

و همچنین از طول  دهد یمي دار معنیبه شاهد کاهش 

  .کاهد یماندام هوایی برنج 

  

  آنزیمی فعالیت -ب

اثر تیمار  )2جدول ( واریانس با توجه به نتایج تجزیه

 يها میآنزعصاره ریشه آالله داسی روي فعالیت تمامی 

در سطح احتمال آماري یک درصد  مطالعه مورد
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 ...زنی جوانه هاي شاخص از برخی بر یآالله داس اهیگ شهیعصاره ر یاثر بازدارندگ: تربالی و همکاران

 

 آمیالز آلفامقایسه میانگین فعالیت آنزیم . بود دار یمعن

حضور ترکیبات دگرآسیب در محیط  دهد یمنشان 

شکل ( داد کاهشفعالیت این آنزیم را  شدت به یزن جوانه

 روند کاهش متناسب با افزایش غلظت عصاره بود. )1

درصد  20کاهش در غلظت  میزان بیشترینبطوري که 

درصد  5اینکه غلظت  توجه قابلنکته . عصاره حاصل شد

نسبت  دار یمعن طور بهرا  آمیالز آلفافعالیت آنزیم  ،عصاره

بعدي نیز  يها غلظتبه شاهد کاهش داد و این روند در 

کاتاالز،  اکسیدانت آنتی يها میآنزما در مورد ا؛ یافت ادامه

یکسان سوپر اکسید دیسموتاز و پراکسیداز روند تغییرات 

در  ها میآنزدر اغلب موارد فعالیت این  .)1شکل (نبود 

 شاهد هعصاره نسبت ب و متوسط پایین يها غلظت

 ها آنباالتر فعالیت  يها غلظتافزایش نشان داد اما در 

و ) CAT(کاتاالز  يها میآنزدر مورد  .کاهش یافت

افزایش فعالیت در ) SOD(سموتاز یسوپراکسید د

درصد عصاره نسبت به سطح شاهد  10و  5 يها غلظت

 15با افزایش غلظت به سطح ). p≤0.05(بود  دار معنی

 باًیتقر کاهش یافت و ها میآنزدرصد عصاره فعالیت این 

و با افزایش غلظت عصاره به  به سطح تیمار شاهد رسید

درصد سطح فعالیت نسبت به شاهد کاهش  20سطح 

در مورد ). 1شکل (نبود  دار معنییافت که این کاهش 

هرچند روند تغییرات فعالیت ) POX(آنزیم پراکسیداز 

باال بود ولی افزایش فعالیت  يها میآنزاین آنزیم مشابه 

درصد عصاره نسبت به  10 و 5این آنزیم در سطوح 

درصد  20در غلظت  ،نیا وجود با. نبود دار معنیشاهد 

نسبت به  میآنزدر فعالیت این  دار معنیعصاره کاهش 

فعالیت آنزیم پلی  در مورد ).1شکل (شاهد مشاهده شد 

روند شبیه به تغییرات  باًیتقرنیز ) PPO(فنل اکسیداز 

بود با این تفاوت که روند  اکسیدانت آنتی يها میآنز

در سطح فعالیت این آنزیم در  دار یمعنافزایش 

درصد عصاره نسبت به شاهد  10و  5 يها غلظت

درصد  20و  15 يها غلظتهمچنین در . چشمگیرتر بود

شد  دار معنیعصاره کاهش فعالیت نسبت به شاهد 

مواد دگرآسیب توانایی تغییر در فعالیت . )1شکل (

دارند که در سایر تحقیقات نیز به آن اشاره را  ها میآنز

در  آمیالز آلفانزیم آیت الدر این آزمایش از فع .است شده

در طی . حضور مواد دگرآسیب آالله داسی کاسته شد

 الزیآم آلفا مانند یکتیدرولیه يها میآنز یزن جوانه مرحله

 .)1992همکاران،  و1النهان( ابدی یم شیافزا پروتئاز و

 کننده هیتجزو اساسی  مهم میآنز یک الزیآم آلفاآنزیم 

 محصوالت .است غالت يها دانه آندوسپرم درنشاسته 

 يرا برا الزم يانرژ منبع و سوبسترا م،یآنز نیا نشکوا

 هرگونهو  کنند یم جادیا یزن جوانه زمان بذر در نیجن

اخالل در کارکرد این آنزیم توسط مواد دگرآسیب از 

آیاز ( کاهد یمو قدرت گیاهچه  هابذر یزن جوانهتوانایی 

 فعالیت کاهشهمچنین ). 2008و همکاران، 2خان

از  تواند یمدر اثر مواد دگرآسیب  برلینن جیهورمو

 يا رهیذخو انتقال مواد  یزن جوانهبر  رگذاریتأثعوامل 

 وقایع این مجموعه. )2011و همکاران، 3کزراو( باشد

 يبذرها از آمده به وجود يها اهچهیگ که شود یم باعث

یا سایر  مواد دگرآسیب يحاو محیط در زده جوانه

 و تر کوتاه ییها چه ساقه و ها چه شهیر يدارا ،ها تنش

باشند و حتی در  کمتر خشک وزن با ییها اهچهیگ

و 4سلطانی( متوقف شود زنی جوانهبحرانی  يها حالت

دالیل مختلفی براي کاهش و یا حتی ). 2006همکاران، 

بذور مختلف گیاهی در حضور ترکیبات  یزن جوانهعدم 

در  یزن جوانهکاهش درصد . دگر آسیب بیان شده است

 يها اندامنتیجه اعمال ترکیبات دگر آسیب موجود در 

افزایش  لیبه دلگیاهان مختلف ممکن است 

تنش  جهیدرنت پراکسیداسیون لیپیدهاي غشاي سلولی

افزایش زوال و نابودي  با تواند یمباشد که  اکسیداتیو،

 و جنین در حال ها سلولمنجر به مرگ  ها سلولغشاي 

در این آزمایش  ).2006و همکاران،  5بوگاتک( رشد شود

لقا تنش اکسیداتیو توسط مواد نیز شواهد کافی از ا

در حضور این مواد . آسیب آالله داسی به دست آمددگر

ي سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز و پراکسیداز ها میآنز

داري را در سطوح پایین و متوسط  ي معنیها شیافزا

عصاره از خود نشان دادند که حاکی از وجود تنش 

 ها میآنزي باالتر تمامی ها غلظتولی در  .اکسیداتیو بود

 به دلیل شدت تخریب گسترده احتمالی در 

                                                           

1 Lanahan 
2 Ayyaz Khan 
3
 Oracz 

4 Soltani 
5 Bogatek 
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 1399/ دوم

Alpha-amylase(، کاتاالز )CAT( پراکسیداز ،

  بذر گندم رقم سرداري

Table 2. Effects of allelopatic compounds of root extract of 
Alpha-amylase, catalase (CAT), peroxidase (POX), polyphenol oxidase (PPO), and superoxid dismutase 
(SOD) in wheat seed during germination process

 منابع تغییر

S.O.V 

 درجه آزادي

df 

 4 (Treatment) تیمار

 15 (Error) اشتباه

**, *; indicate significance at p≤0.01and p≤0.05 levels, respectively.

 

 

  

  

  

و پلی فنل اکسیداز در مراحل  یدانیاکس

بذر در جهت  العمل عکساول افزایش یافت که ناشی از 

b

a

a

b

0

0.5

1

1.5

2

0 5% 10% 15%

Concentration

دوم شماره/ هفتم سال/ ایران بذر هاي پژوهش

 

amylase(آلفا آمیالز  يها میآنزتجزیه واریانس اثر مواد دگرآسیب ریشه آالله داسی بر فعالیت 

بذر گندم رقم سرداري یزن جوانهطی فرایند ) SOD(و سوپراکسید دیسموتاز ) PPO(، پلی فنل اکسیداز 

Effects of allelopatic compounds of root extract of Ceratocephalus falcata on enzyme activities of 
amylase, catalase (CAT), peroxidase (POX), polyphenol oxidase (PPO), and superoxid dismutase 

seed during germination process (var. Sardary) 

 میانگین مربعات

Mean of Squares 

Alpha-amylase CAT POX PPO
0.035 ** 1.58 ** 28.2 ** 7.59 **

0.001 0.20 0.65 0.84

  .احتمال آماري یک درصد و پنج درصددار در سطح 

≤0.01and p≤0.05 levels, respectively. 

  

  
آلفا  يها میآنزاثر مواد دگرآسیب ریشه آالله داسی بر فعالیت 

A(،  کاتاالز)CAT( پراکسیداز ،)POX( ،

طی فرایند ) SOD(و سوپراکسید دیسموتاز ) 

خطاي استاندارد  ±( ها نیانگیم .بذر گندم رقم سرداري

داري در سطح  با حروف مشابه داراي اختالف آماري معنی

Fig. 1. Effects of allelopatic compounds of root 
extract of Ceratocephalus falcata
catalase, peroxidase, polyphenol oxidase, and 
superoxid dismutase in wheat
germination process. Means (±Se)
are not significant at p≤0.05. 

ی را نشان توجه قابلفعالیت  ها سلول

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فعالیت 

اکس یآنت يها میآنز

اول افزایش یافت که ناشی از 

bc

15% 20%

SOD

 

 

تجزیه واریانس اثر مواد دگرآسیب ریشه آالله داسی بر فعالیت  -2 جدول

)POX( پلی فنل اکسیداز ،

on enzyme activities of 
amylase, catalase (CAT), peroxidase (POX), polyphenol oxidase (PPO), and superoxid dismutase 

PPO SOD 
7.59 ** 1.14 ** 

0.84 0.7 

دار در سطح به ترتیب معنی *و ** 

اثر مواد دگرآسیب ریشه آالله داسی بر فعالیت  .1شکل 

Alpha-amylase( آمیالز

) PPO(پلی فنل اکسیداز 

بذر گندم رقم سرداري یزن جوانه

با حروف مشابه داراي اختالف آماري معنی) میانگین

  .درصد نیستند 5احتمال 

Effects of allelopatic compounds of root 
Ceratocephalus falcata on Alpha-amylase, 

catalase, peroxidase, polyphenol oxidase, and 
wheat seed during 

(±Se) with same letters 

سلولساختمان و عملکرد 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فعالیت  .ندادند
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 يها روشگیاهان . وارده بود دگرآسیبی تنشغلبه بر 

را در جهت ) یمیآنز ریغآنزیمی و  سازوکار(مختلفی 

خودشان در مقابل  يها اندامکمحافظت از غشاها و 

آمده در اثر انواع اکسیژن فعال دارا  به وجودخسارت 

مانند سوپراکسیددیسموتاز  ییها میآنز معموالًهستند که 

 شوند یممستقیم در واکنش وارد  کامالً صورت بهو کاتاالز 

در این آزمایش این دو آنزیم ). 2005، 1فویر و نوکتر(

آنزیم . یافتند شیافزادر پاسخ به تنش  دار یمعن طور به

پلی فنل اکسیداز که منجر به تبدیل برخی از ترکیبات 

نقش را در زنجیره  نیتر مهم شود یم ها نونیکفنلی به 

یکی از  عنوان بهانتقال الکترون تنفسی داشته و 

و نیز  ها دانهاکسیداسیونی سامانه اعضاي  نیتر یاساس

 توان یمهمچنین . بذري گزارش شده است يها اهچهیگ

را از طریق تولید  ATPگفت که این آنزیم تولید 

، 2کوکاگالیسکان و کابر( دینما یمتحریک  ها نونیک

افزایش این آنزیم در آزمایش  رسد یم نظربه ).1990

القاء افزایش  براياز تالش بذر گندم  يا نمونهاخیر 

جهت جبران کمبود انرژي در داخل جنین  ATPمیزان 

بسیار قوي تنفس  احتمال به که چرا ،در حال رشد باشد

سیب آالله داسی دچار آمواد دگر تأثیرهوازي تحت 

  .اخالل شده است

  

  ترکیبات شناسایی - ج

بر روي عصاره  گرفته انجاممطالعات فیتوشیمیایی 

. را نشان داد یتوجه قابلمتانولی ریشه آالله داسی نتایج 

شکل  ،3جدول ( از پژوهش آمده دست بهبر اساس نتایج 

مشخص شد که در ریشه گیاه آالله داسی بیشترین  )2

-9,12,15مربوط به  شده شناساییمقدار ترکیب 

Octadecatrienal  که یدرحالبود درصد  84/12با 

نیز مربوط به  شده شناساییکمترین مقدار ترکیب 

 Octanol، 2-Methyl-2-vinyloxirane-1 يها بیترک

 cis-3,5-Dimethoxycyclohexanone همچنین و

 همچنین ترکیبات .در حداقل بودنددرصد  2/0هر سه با 

methylpyrimidine-5-Dihydroxy-2,4 ،-1,5

Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one ،

Hexadecanoic acid, Stearic acid،2-hydroxy-

                                                           

1
 Foyer and Nocter 

2 Kocaqaliskan and Kabar 

1(hydroxymethyl)ethyl ester و ،Isopropyl 

isothiocyanate  بیشتر  .بودند باالداراي مقادیر

ي اثرات بیواکتیو هستند که ادار شده شناساییترکیبات 

 یزن جوانهمتوقف کردن فرایند  رد توانند یمبالقوه  طور به

کیبات استروئیدي از تر Octadecatrienal .شرکت کنند

میکروبی و اثر بر فرایند تقسیم سلولی است که اثرات ضد

با  .)2017و همکاران، 3پاسدارن( است شده شناختهآن 

توجه به درصد باالي این ماده در عصاره، احتمال اثر آن 

داراي  Cyclohexanone .بسیار باالست یزن جوانهبر 

همچنین . است ها کش علفساز تولید پیش کاربرد باال در

و بازدارندگی  شود یممشتق  ها فنولاین ترکیب از 

مشخص شده است  کامالًمشتقات فنلی  یزن جوانه

و همکاران، 5؛ اشیکورا1987و همکاران، 4اوریتانی(

Dihydroxy-2,4-5-همچنین . )2001

methylpyrimidine یکی از بازهاي آلی  عنوان به

ترکیبات  بازدارندگی .باشد میمطرح  DNAساختار 

بازهاي آلی پریمیدنی روي  ژهیو بهاسیدهاي نوکلئیک 

. )1966، 6خان( گزارش شده استکاهو بذر  یزن جوانه

-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4- فعالیت اکسیدازي

d]pyrimidin-4-one به اثبات رسیده  روي گزانتین

مشتق شده از این  يها کش علف این بر عالوهاست و 

 هستندبر رشد ریشه کلزا  بازدارندگی باال ترکیب داراي

بنی بر م ییها گزارش همچنین .)2019و همکاران، 7لو(

و  Hexadecanoic acidترکیب  نضد میکروب بود

Stearic acid hydrazide این که  ارائه شده است

از مشتقات اسید استئاریک بوده و اثرات بالقوه  اتترکیب

سورگوم در  یزن جوانهآن بر  یبازدارندگو  آن بر سلول

 8مارامبه( گزارش شده استبر لیتر  گرم میلی 40غلظت 

همچنین تداخل این اسیدهاي  .)1993و همکاران، 

در  .اند کردهگزارش  آمیالز آلفاچرب را با فعالیت آنزیم 

این آزمایش ترکیبات مربوط به اسید استئاریک و اسید 

 به خوددرصد مشتقات را  30پالمتیک در حدود 

با احتمال بسیار قوي کاهش فعالیت  .اختصاص دادند

                                                           

3 Pasdaran 
4 Oritani 
5 Ishikura 
6 Khan 
7 Luo 
8 Marambe 
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 يدهایاسدر آزمایش اخیر ناشی از  آمیالز آلفاآنزیم 

بسیار مهم دیگر  باتیاز ترک .چرب گزارش شده است

 ,-Butanedioic acid, hydroxyبه  توان یم

dimethyl ester مقدار این ماده فعال . اشاره کرد

این . زیستی در عصاره در حدود سه و نیم درصد بود

بر غشاهاي سلولی را از خود نشان  تأثیرماده توانایی 

یی یا تنها به ذکرشدهترکیبات  رسد یمبه نظر . داده است

مورد مطالعه را  هايی بذرزن جوانهدیگر باهمدر ترکیب 

اینکه این ترکیب  توجه جالبنکته . متوقف کرده باشند

ی مول باعث کاهش لیم 100ي باالي ها غلظتدر 

، 1ایشی باشی و الوایاینو( شود یمی گندم زن جوانه

شده دیگر  یکی از ترکیبات زیست فعال شناسایی ).2006

در این آزمایش ایزوسیانات بود که توانایی مهار رشد 

دوپسیس توسط آن و یا مشتقات آن گزارش شده آرابی

یی از ها گزارش ).2017و همکاران، 2بانسوك آور( است

 دهد یمي هرز هم وجود دارد که نشان ها علف ریسا

باعث تداخل در  توانند یمها  ترکیبات دگرآسیب آن

در تحقیقی که . سیکل زندگی گیاهان زراعی شوند

بر توان دگرآسیبی ) 2014(توسط رضوانی و همکاران 

ي مختلف عصاره آبی اندام هوایی و زیرزمینی ها غلظت

ی و زن جوانهي ها یژگیوخردل وحشی بر روي  هرز علف

رشد چهار رقم گندم و نیز شناسایی ترکیبات دگرآسیب 

با استفاده از روش کروماتوگرافی گازي  خردل وحشی

)GC- MS ( انجام گرفت ترکیباتisothiocyanate، 

Hexadecanoic acid و Heptadecanoic acid  با

آمد که  دست بهمقدار باال از اسانس اندام زیرزمینی آن 

 .مشابه نتایج این آزمایش بود

روي ) 2014(و همکاران 3صدقی مطالعهدر 

بر ) .Dactylis glomerata L(دگرآسیبی علف باغ 

و رشد گیاهچه یونجه، ترکیبات ی زن جوانهروي 

ي آلکیلی، اسیدوانیلیک، ها فنول آسیب از گروهدگر

ی بنزوئیک، دروکسیه یپاسیدسالیسیلیک، اسید 

اسیدسیرنژیک، مواد فنولی و اسیدکلروژنیک گزارش شد 

که مواد فنولی موجود در عصاره بیشترین ترکیبات دگر 

  .آسیب را تشکیل دادند

                                                           

1 Ishibashi and Iwaya-Inoue 
2 Urbancsok 
3 Sedghi 

نیز دگرآسیبی علف ) 2013(و همکاران  4قرنجیک

بر ) .Polygonum convolvulus L(پیچ  بند هفت هرز

به را ) .Triticum aestivum L(ی گندم زن جوانهروي 

ي ها تاننو  ها فالوونوجود ترپنوئیدها، فالونوئیدها،  لیدل

، اثرات منفی بر درمجموع. موجود در عصاره اعالم کردند

ی در شرایط زن جوانهي ها مؤلفهروي برخی از 

پتانسیل قوي ترکیبات  لیدلبهی ممکن است سنج ستیز

دگر آسیب باشد که بر روي فرآیندهاي فیزیولوژیک، 

  .ها اثر گذارند بیوشیمیایی و آنزیمی آن

  

  يریگ جهینت

 شهیربر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که عصاره 

ی زن جوانهگیاه آالله داسی داراي اثر دگرآسیبی باال روي 

با افزایش غلظت عصاره، بر  که يبطورگندم بود،  هايبذر

همچنین نتایج حاکی از . شد یمشدت بازدارندگی افزوده 

به مواد دگرآسیب گیاه  هاحساسیت قدرت نامیه بذر

ی یعنی آلفا آمیالز زن جوانهفعالیت آنزیم حیاتی . است

دار تحت تأثیر عصاره ریشه قرار گرفت که  ور معنیط به

ی و رشد زن جوانهاز عوامل اولیه بازدارندگی در  تواند یم

ي ها میآنزنتایج فعالیت . گیاهچه گندم باشد

القاء تنش اکسیداتیو بود که  دهنده نشاناکسیدانت  آنتی

زنی و  عنوان موثرترین عامل بازدارندگی جوانه به تواند یم

به احتمال . گندم در این آزمایش باشد مرگ جنین

ترکیب شناسایی شده در ریشه این  62بسیار قوي از 

-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4، :گیاه ترکیبات

d]pyrimidin-4-one ،Hexadecanoic acid ،

Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-

1(hydroxymethyl)ethyl ester ،Isopropyl 

isothiocyanate  وCyclohexanone توانند یم 

  .ی باشندزن جوانهعنوان مواد مؤثر بر کاهش  به

                                                           

4 Gharanjic 



 ...زنی جوانه هاي شاخص از برخی

Fig. 2. GC / MS spectra of the methanol root extract 
 

 

Table. 3. Compounds identified in methanolic extract of the root of   

  ردیف  نام ترکیب شیمیایی

2-Furanmethanol 1 

4,5-dihydro-2-thiazolamine 2 

Protoanemonine 3 

2-propenylhydrazine 4 

Pentaborane(11) 5 

1-nitroheptane 6 

2,3-dimethyl-2-pentene 7 

Cyclohexanone 8 

3-Cyclohexene-1-propanal  9 

1-Octanol 10 

5-methy-2-furancarboxaldehyde 11 

Isopropyl isothiocyanate 12 

1,3-Cyclohexanedione 13 

1,2,3,6-Tetrahydropyridine 14 

2-Methyl-2-vinyloxirane 15 

4-Ethyl-2-octanol 16 

Phenyloxirane 17 

N-ethyl-N-nitrosoethanamine 18 

5-n-Butyltetrahydropyran 19 

Levulinic acid 20 

2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine 21 

2,3,4,5-tetrahydropyridine 22 

3-methyl-2-heptene 23 

8-Methyl-1,5-diazabicyclo{3.2.1}octane 24 

N-methyl-N-nitroso-2- 25 
3,5-dihydroxy-6-methyl-2,3

pyran-4-one 
26 

برخی بر یآالله داس اهیگ شهیعصاره ر یاثر بازدارندگ: تربالی و همکاران

GC آالله داسی عصاره متانولی ریشه  

methanol root extract in Ceratocephalus falcata 

  یآالله داس شهیر یدر عصاره متانول شده شناسایی

ompounds identified in methanolic extract of the root of Ceratocephalus falcata

زمان 

بازداري 

)RT(  

  وزن مولکولی

(g.mol-1)  

درصد 

Area  
نام ترکیب شیمیایی

4.562  98.1 1.37  Furanmethanol

4.938  102.16  0.98  thiazolamine
5.181  96.08  0.49  Protoanemonine

5.4  72.11  1.58  propenylhydrazine
5.726  65.14  0.3  Pentaborane(11)

5.901  142.2  0.25  nitroheptane
6.27  98.18  0.97  pentene

6.564  98.15  0.41  Cyclohexanone

9.989  138.21  0.49  propanal
7.108  130.23  0.2 Octanol

7.265  110.11  0.25  furancarboxaldehyde
7.696  101.16  1.37  Isopropyl isothiocyanate
8.109  112.12  0.37  Cyclohexanedione

8.272  83.13  0.72  Tetrahydropyridine
9.229  84.11  0.2  vinyloxirane

9.379  158.28  0.51  octanol
9.573  120.15  0.21  Phenyloxirane
9.704  120.13  0.39  nitrosoethanamine

9.949  226.35  0.29  Butyltetrahydropyran-2-one
10.136  116.11  0.28  Levulinic acid

10.599  126.11  5.04  methylpyrimidine
11.168  83.13  0.69  tetrahydropyridine

11.393  112.21  0.37  heptene
11.837  140.23  0.54  diazabicyclo{3.2.1}octane
12.281  102.13  0.35  propanamine

12.544  144.12  6.86  
2,3-dihydro-4H-

one

12  

تربالی و همکاران

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GC/MSطیف  -2 شکل

شناسایی باتیترک -3جدول 

Ceratocephalus falcata

  فرمول شیمیایی

2O6H5C  

S2N6H3C  

2O4H5C  

2N8H3C  

11H5B  

2NO15H7C  

14H7C  
O10H6C  

O14H9C  
O18H8C  

2O6H6C 
NS7H4C  

2O8H6C  

N9H5C  
O8H5C  

O22H10C  
C8H8O  

O2N10H4C  

C14H26O2  

3O8H5C  

2O2N6H5C  
C5H9N  

16H8C  
C8H16N2  

O2N10H4C  

4O8H6C  
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N19H9C  13.157  141.25  0.57  Cyclopentamin 27 

6H6C  13.52  84.15  1.39  Hexadeuterobenzene  28 

2O12H6C  13.70  116.16  0.44  Tetrahydro-2-methoxy-2H-pyran 29 

2O14H8C  13.839  142.19  1.77  Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one 30 

Cl5H3C  14.396  76.52  1.08  2-chloro-1-propene 31 

3O9D9H8C  14.721  171.28  0.73  1,2,3-tris-trideuteriomethoxy-pentane 32 

2O2N6H5C  14.996  126.11  7.48  5-methoxy-4(3H)-pyrimidinone 33 

5O10H6C  15.159  162.14  3.49  Butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester 34 

4O2D4H4C  15.834  120.1  0.23  O,O'-dideuterio-succinic acid 35 

FO5H3C  16.541  76.07  0.66  Epifluorhydrine 36 

C6H14O  16.816  150.24  0.76  3,3'-Thiodipropanol 37 

2O30H15C  17.129  242.40  0.38  Lauryl glycidyl ether 38 

2O10H9C  17.490  150.17  1.26  4-Hydroxy-2-methylacetophenone 39 

3O14H8C  17.949  158.19 0.2  cis-3,5-Dimethoxycyclohexanone  40 

C6H9NO  19.093  143.14 2.42  Methyl pyroglutamate 41 

O4N4H5C  20.795  136.11  4.3  
1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-

one 
42 

2O12H7C  21.689  128.17  5.21  Cyclopentyl acetate 43 

2AgO15H8C  22.434  251.07  1.45  octanoic acid, silver octanoate 44 

3O12H10C  23.728  180.2  0.27  
2,6-Dimethyl-3-(methoxymethyl)-p-

benzoquinone 
45 

C6H10O5  26.593  162.14  2.07 3-Deoxy-d-mannoic lactone 46 

O18H8C  23.045  130.23  0.31  3,4-dimethyl-2-hexanol 47 

C12H26O2  29.696  202.33  0.3  1-Methoxy-3-(2-hydroxyethyl)nonane 48 

6O12H6C  30.872  180.16  0.25  Inositol 49 

2O34H17C  31.416  270.45  0.62  14-Methylpentadecanoic acid methyl ester 50 

2O32H16C  32.098  256.43  5.76  Hexadecanoic acid 51 

2O32H19C  34.738  292.46  3.72  Linolenic acid methyl ester 52 

O40H20C  34.957  296.53  1.73  Phytol 53 

2O32H18C  35.288  280.45  0.22  Linoleic acid 54 

O30H18C  35.445  262.43  12.84  9,12,15-Octadecatrienal 55 

C9H12O  35.879  136.19  0.26  Bicyclo[3.3.1]non-6-en-2-one 56 

C7H12O  41.368  144.16  0.34  
2-Methoxy-3-methyl-2-butenoic acid methyl 

ester 
57 

4O38H19C  41.544  330.5  6.17  
Hexadecanoic acid, 2-hydroxy-

1(hydroxymethyl)ethyl ester 
58 

2O20H10C  41.781  172.26  0.63  Hexanoic acid butyl ester 59 

6NO5H8C  42.182  211.12 0.64  3-Nitrophthalic acid 60 

O2N38H18C  44.627  298.51  4.29  Stearic acid hydrazide 61 

88H43C  47.474  605.17  0.55  Tritetracontane 62  
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Inhibitory Effects of Root Extract of Ceratocephalus falcata on Some 
Germination Indices, Seedling Growth, and Enzymatic Activities of 

Triticum aestivum var. Sardary 

Rahim Tarbali 1, Ali Asghar Aliloo 2,*, Manoochehr Farjaminezhad3 

 
Extended Abstract 

Introduction: The weed invasion is one of the main yield-reducing factors in crops. They are potent 
competitors on vital resources which limits the availability of the resources for crops. Allelopathy is one of 
the weeds' abilities that commonly with inhibitory influences, affects plant communities' behavior. Therefore, 
the evaluation of these compounds' effects is important on crop plants. Also, the identification of allelopathic 
plants and their bioactive compounds can be a suitable approach to weed management. Thus, the aim of this 
study was the evaluation of the allelopathic potential of C. falcate on germination indices of wheat seeds and 
the mode of action of the extract on some enzyme activities. Furthermore, secondary metabolites in 
methanolic root extract were identified and reported. 

Materials and methods: Germination and seedling experiments of Triticum aestivum var. Sardary seeds 
were tested by 0, 5%, 10%, 15%, and 20% concentrations of C. falcata root extracts based on CRD with four 
replications at the research laboratory of Maragheh University during 2018-19. Also, the influence of the 
extract was studied on enzyme activities of alpha-amylase, catalase, peroxidase, superoxide dismutase, and 
polyphenol oxidase. Furthermore, chemical compounds of the root methanolic extract identified by GC/MS 
instruments. 

Results: Germination percentage and germination rate decreased significantly with the increase in the 
concentration of the extract, and germination stopped at concentrations above 15%. The results of seedling 
growth showed severe inhibitory effects of the extract on radicle and shoot organs of wheat seedlings that 
associated with reducing of the lengths and weights of the organs, and consequently, the vigor of seedling 
declined. The extract significantly reduced the activity of alpha-amylase, however, the activities of 
antioxidant enzymes first increased at low and medium concentrations but at high concentrations, the 
activities declined. The phytochemical analysis identified 62 compounds in the root of this plant that 
Octadecatrienal, Dihydro-4H-pyrazolo [3, 4-d] pyrimidin-4-one, Hexadecanoic acid, Hexadecanoic acid, 2-
hydroxy-1 (hydroxymethyl) ethyl ester, Isopropyl isothiocyanate, and Cyclohexanone could be effective 
compounds on seed germination. 

Conclusion: C. falcata had a very strong inhibitory effect on the seed viability and seed vigor of the 
wheat seeds. According to the results, the mode of action of the allelopathic compounds is induced by 
induction of oxidative stress and inhibition of seed reserves remobilization during germination. The high 
sensitivity of alpha-amylase activity to allelochemicals was detected in this experiment. The decrease in the 
activity of all studied enzymes at high concentrations of C. falcata root extract was also significant. Stearic 
acid and palmitic acid derivatives accounted for about 30% of the compounds, which are very likely to 
interfere with the activity of the enzymes. 

 
Keywords: Allelopathy, Alpha-amylase, Oxidative stress, Secondary metabolite, Seed vigour 
 
 Highlights: 

1- Allelopathy effects of C. falcata root extract on germination indices of wheat were studied. 
2- Chemical compounds identified were in methanol extract of the plant roots of C. falcate. 
3- Oxidative stress is induced by the allelochemicals of C. falcata. 
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