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 زنی، جوانه صفات بر )Euphorbia maculata( فرفیون هرز علف دگرآسیبی توان ارزیابی

  گندم ارقام کاروتنوئیدي و کلروفیلی هاي رنگیزه

 3 بیابانی عباس ،2 اورسجی زینب ،* ،2 پورعلمداري غالمعلی ابراهیم ،1 اللهی سیف بهروز

  چکیده مبسوط 

 مواد این. گذارند می تأثیر گیاهی جوامع رفتاري شیوه بر که باشند می مختلفی آلی ترکیبات حاوي گیاهان طورکلی به: مقدمه

 بذرها و ها میوه ها، گل ها، برگ ها، ساقه ها، ریشه ها، ریزوم شامل گیاه مختلف هاي قسمت در که بوده گیاهی ثانویه مواد جزء اصوالً

 هاي رنگیزه زنی، جوانه خصوصیات بر فرفیون هرز علف مختلف هاي اندام دگرآسیبی توان ارزیابی حاضر، تحقیق از هدف. دارند وجود

  .بود گندم ارقام کاروتنوئیدي و کلروفیلی

 و آوري جمع اردبیل استان توابع از مغان منطقه از کامل رسیدگی مرحله در ونیفرف هرز علف آزمایش این در: ها روش و مواد

 از مخلوطی عنوان تحت دیگر تیماري. گردید جدا کدیگری از تفکیک به میوه و برگ ساقه، شامل فرفیون مختلف هاي اندام سپس

 در گنبدکاووس دانشگاه در تکرار 3 در تصادفی کامالٌ طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این .شد گرفته نظر در نیز ها اندام

 ساقه، عصاره شاهد، سطح 5 در ها اندام و گنبد و مروارید شامل سطح دو در گندم ارقام شامل اول عامل. درآمد اجرا به 1396 سال

 وزنی درصد 5 سوسپانسیون ابتدا سنجی، زیست آزمون براي. بود دوم عامل عنوان به مساوي نسبت به ها آن از مخلوطی و میوه برگ،

 هاي عصاره از کی هر از لیتر میلی 10 .شد تهیه ها آن از مخلوطی و بررسی مورد هاي اندام از کی هر از مقطر آب کمک با حجمی به

 در .گردید اعمال بررسی مورد ارقام بر جداگانه طور به صافی کاغذ حاوي  پتري در شده ضدعفونی بذر عدد 50 بر ها اندام شده تغلیظ

 ،a، b کلروفیل میزان بذر، بنیه طولی شاخص چه، ساقه طول چه، ریشه طول زنی، جوانه درصد و سرعت نظیر صفاتی هفتم روز انتهاي

 .گرفت قرار گیري اندازه مورد کاروتنوئیدها میزان و کل 

 آبی عصاره تأثیر تحت داري معنی طور به مروارید رقم برخالف گنبد رقم زنی جوانه سرعت و درصد که داد نشان نتایج: ها یافته

 و درصد بر فرفیون برگ و میوه اندام بازدارنده تأثیر که داد نشان چنین هم نتایج .افتی کاهش ها آن از مخلوطی و مختلف هاي اندام

 اثر میوه و برگ ساقه، هاي عصاره نتایج، مطابق. بود ها اندام از مخلوطی و ها اندام سایر از بیشتر گنبد رقم در زنی جوانه سرعت

چنین نشان داد که  ها هم نتایج مقایسه میانگین .است داشته گنبد رقم چه ساقه طول به نسبت چه ریشه طول بر بیشتري دگرآسیبی

بیشترین . هاي علف هرز فرفیون کاهش نشان داد ر مواد دگرآسیب همه اندامیشاخص طولی بنیه بذر رقم مروارید و گنبد تحت تأث

 میزان مطالعه، ایندر  .درصد در مقایسه با شاهد بود 13/84دار این صفت مربوط به اندام برگ روي رقم گنبد معادل  کاهش معنی

 فرفیون میوه و برگ ساقه، هاي اندام آبی عصاره تحت رقم دو هر در کاروتنوئیدها و کل کلروفیل فتوسنتزي هاي رنگیزه کاهش

 از مخلوطی آبی عصاره اما بود؛ مروارید رقم در میوه اندام به مربوط بررسی مورد هاي رنگیزه کاهشی اثر بیشترین. بود متفاوت

این امر . دادند نشان شاهد به نسبت گنبد و مروارید گندم هاي رنگیزه میزان بر ترتیب به دار معنی افزایشی و کاهشی اثر ها اندام

  .عالوه پاسخ متفاوت ارقام باشد ها و به دلیل تفاوت کمیت و کیفیت برخی از آللوشیمیایی احتماالً به

 زنی جوانه صفات بر ها آن متفاوت تأثیرگذاري و فرفیون هرز علف مختلف هاي اندام دگرآسیبی اثبات به توجه با: گیري نتیجه

 به توجه با ها آن زیستی ترکیبات از وري بهره به پیشنهاد گنبد، و مروارید گندم ارقام کاروتنوئید و کلروفیل میزان عالوه به

 .باشند می پایدار کشاورزي راستاي در ها آن باالي تولیدي توده زیست

  چه ریشه طول ،فتوسنتزي رنگیزه ،زنی جوانه درصد دگرآسیبی،: کلیدي هاي واژه

  :نوآوري هاي جنبه

  .مغان دشت مزارع در گندم ارقام بذر زنی جوانه بر فرفیون هرز علف دگرآسیبی اثر بررسی -١

 .دهد می کاهش زیادي مقدار به را گنبد رقم گندم رشد و زنی جوانه فرفیون، هرز علف میوه و برگ از حاصل آبی عصاره -٢
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  مقدمه

 کشت تهدیدکننده عوامل ترین مهم از یکی

 مزارع در هرز هاي علف وجود کشور در زراعی محصوالت

 تولیدات درصد 10 حدود در سالیانه که  طوري به .است

 گیاهان با هرز هاي علف رقابت اثر در جهان کشاورزي

 امروزه). 2008و همکاران،  1خان( رود می بین از زراعی

 هاي علف از بسیاري مورد در شیمیایی کنترل هرچند

 شیمیایی، کنترل هزینه بودن باال اما است، مؤثر هرز

 هاي آب ذخایر به مصنوعی هاي کش علف یابی راه

 دیگر و زیست محیط بر ها آن نامطلوب اثرات زیرزمینی،

 هاي گونه در ها کش علف به مقاومت افزایش و موجودات

 کنترل براي دیگر هاي روش به نیاز ،هرز علف مختلف

 بسیاري ترتیب بدین. سازد می ضروري را هرز  هاي علف

 دگرآسیبی تحقیقات که اند عقیده این بر دانشمندان از

 در هرز  هاي علف کنترل اساسی هاي راه از کیی تواند می

 همکاران، و2سحرخیز( باشد پایدار کشاورزي سیستم

 خاصیت که گیاهانی از استفاده دیگر عبارت به .)2010

 و بذر زنی جوانه مانع طبیعی طور به و داشته دگرآسیبی

 جایگزین راهکار نوعی شوند، می هرز  هاي علف رشد

   ).1999 همکاران، و3جونز( باشد می

 آلی ترکیبات حاوي گیاهان بقایاي طورکلی به

 تأثیر گیاهی جوامع رفتاري شیوه بر که دباش می مختلفی

 و بوده گیاهی ثانویه مواد جزء اصوالً مواد این. گذارند می

 ها، ترپن آب، در حل قابل ساده آلی اسیدهاي شامل

 ها فنل و ها کوئینون فالونوئیدها، آلکالوئیدها، ها، تانن

 ها، ساقه ها، ریشه جمله از و گیاه هاي بافت در که هستند

 دارند وجود بذرها و ها میوه ها، گل ها، ریزوم ها، برگ

   ).1984، 4رایس(

 چرخه اوایل در معموالً شیمیایی دگرآسیب مواد اثر

 بازدارندگی سبب که شود می حادث گیاهان زندگی

 ؛1995 ،5اینهیلینگ( شود می ها جوانه رشد و زنی جوانه

 شده شناخته تأثیرات). 2014 ،6عبدالگواد و شورا-آل

 کاهش آناتومیکی، هاي ناهنجاري شامل ها آللوشیمیایی

                                                           
1 Khanh 
2 Saharkhiz 
3 Jones 
4 Rice 
5 Einhelling 
6 El-Shora and Abd El-Gawad 

 و کلروزه و جوانه رشد کاهش زنی، جوانه کاهش جذب،

 به مواد این بازدارندگی میزان. باشد می شدن نکروزه

 -آل( دارد بستگی آزمایش مورد گیاه آبی عصاره غلظت

 8میقانی). 2015 ،7میشرا ؛2015 عبدالگواد، و شورا

 برآیندي ها، آللوشیمیایی سمیت که نمود بیان) 2003(

 ها کش علف. است ها آن اییجابج میزان و غلظت از

 ها آن رفتار و شوند می خاك وارد کمی مقادیر به معموالً

 برعکس. گیرد می قرار خاك هاي ویژگی تأثیر تحت

 خاك وارد توجهی قابل مقادیر به ها آللوشیمیایی

 داشته محیط بر چشمگیري اثر قادرند بنابراین شوند، می

 و9شن. دهند تغییر را ریشه محیط هاي ویژگی و باشند

 که دادند نشان خود تحقیق در) 2005( همکاران

 و تاتوره تره، سلمه جمله از مختلف هرز هاي علف

 اثرات تربچه و خیار گندم، هاي گیاهچه روي تاجریزي،

 و برگ عصاره که داد نشان آنان نتایج .دارند دگرآسیبی

 ،89/32 ترتیب به تره سلمه و تاتوره تاجریزي، ساقه

 گیاهچه رشد روي بازدارندگی اثر درصد، 2/20 و 63/26

) 2002( 10سوین و سوندیا .داشتند فوق محصوالت

 Oryza sativa( برنج روي را تاتوره دگرآسیبی اثرات

L. (سوروف و .)crus- galli L Echinochloa (مورد 

 که داد نشان محققین این نتایج. دادند قرار بررسی

 حجمی درصد 20 و 10 غلظت با تاتوره میوه عصاره

 هوایی اندام و ریشه رشد و زنی جوانه داري معنی طور به

 گرچه داد، کاهش را آزمایش مورد گیاه دو در اي گیاهچه

 نتایج. بود برنج از بیشتر سوروف روي دگرآسیبی اثرات

 دارویی گیاه برگ آبی عصاره تأثیر خصوص در تحقیقی

 نشان گندم کلروفیل محتوي و زنی جوانه بر مورخوش

 و زنی جوانه درصد از عصاره غلظت افزایش با که داد

 همکاران، و 11امیدپناه( شد کاسته کلروفیل محتوي

 گردو برگ آبی عصاره دگرآسیبی تأثیر بررسی). 2012

 درصد کاهش از حاکی گندم گیاهچه رشد و زنی جوانه بر

 چه، ساقه و چه ریشه طول زنی، جوانه سرعت زنی، جوانه

                                                           
7 Mishra 
8 Mighani 
9 Shen 
10 Sondhia and Swain 
11 Omidpane 
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 آبی عصاره غلظت افزایش با گیاهچه خشک و تر وزن

  ). 2009 همکاران، و1روحی( بود گردو برگ

 Euphorbia maculata علمی نام با فرفیون

 که Euphorbiaceae خانواده از ساله کی ست ا گیاهی

 بذر طریق از که است راست و بلند متعدد، آن هاي ساقه

 قوي هاي ریشه داشتن علت به گیاه این. یابد می تکثیر

 ،2توماس( گردد می محسوب مهم هرز هاي علف از کیی

 التکس حاوي اي شیرابه هاي لوله داراي فرفیون ).2001

 کارکرد. باشد می ثانویه و اولیه هاي متابولیت شامل که

 واضح طور به هنوز ثانویه هاي متابولیت از بسیاري

 در امروزه ترکیبات این اما ؛است نشده شناخته

 هستند بسزایی اهمیت داراي جدید شناسی گیاه

 ثانویه هاي متابولیت میان در). 2009 ،3خسروي(

 از که هستند فنلی ترکیبات جمله از ها فالوونوئید

 در طبیعی طور به ها آن. برخوردارند اي ویژه اهمیت

 جمله از عالی گیاهان از بسیاري هوایی هاي اندام

). 2002 ،4نوري( شوند می افتی ها فرفیون و ها لگومینوزه

 از شده جدا ترکیبات که است شده گزارش). 2002

 ترپنوئیدها، فالوونوئیدها، شامل Euphorbia جنس

 و5اوزلم( است آلکالوئیدها و آمینه اسیدهاي ها، آلکان

 دهد می نشان شده انجام برآوردهاي ).2013 همکاران،

 خاصیت داراي گیاهی ترکیب میلیون 4/1 حدود که

 بررسی مورد ها آن درصد 3 فقط که هستند دگرآسیبی

 از). 2014 همکاران، و6امینی( است گرفته قرار

 مناطق گندم مزارع در هرز هاي علف پراکنش که آنجایی

 طرفی از و باشد می متفاوت و نبوده کسانی مختلف

 ترکیبات از ها آن وري بهره و تولیدي باالي توده زیست

 به نسبت باال ایمنی و پذیري تجزیه سرعت داراي زیستی

 پایدار کشاورزي راستاي در سنتزي هاي کش علف

 توان ارزیابی حاضر، تحقیق از هدف بنابراین ؛باشند می

 بر فرفیون هرز علف مختلف هاي اندام دگرآسیبی

 و کلروفیلی هاي رنگیزه محتوي زنی، جوانه خصوصیات

  .بود گندم ارقام کاروتنوئیدي

 
                                                           
1 Rohi 
2 Thomas 
3 Khosravi 
4 Noori 
5 Ozlem 
6 Amini 

  ها روش و مواد

 هاي نمونه آوري جمع محل جغرافیایی موقعیت

  ها آن سازي آماده و گیاهی

 رسیدگی مرحله در ونیفرف هرز علف آزمایش این در

 مساحت با اردبیل استان توابع از ،مغان منطقه از کامل

 این شهرستان ترین شمالی از که کیلومترمربع 1554

 موقعیت لحاظ از. شد آوري جمع باشد، می استان

 39 تا دقیقه 20 و درجه 39 بین منطقه این جغرافیایی

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

 النهار نصف از شرقی طول دقیقه 10 و درجه 48 تا

 دریا، سطح از ارتفاع متر 45 و شده واقع گرینویچ

 271 و گراد سانتی درجه 15 ساالنه دماي متوسط

 نمونه سپس. باشد می سال طول در بارش متر میلی

 مورد اردبیل منطقه فلور توسط بررسی مورد هرز علف

 مختلف هاي اندام. گرفت قرار اي گونه دقیق شناسایی

 کدیگری از تفکیک  به میوه و برگ ساقه، شامل فرفیون

 از مخلوطی عنوان تحت دیگر تیماري. گردید جدا

 ثانیه 30 مدت به ها اندام. شد گرفته نظر در نیز ها اندام

 و شستشو مورد مقطر آب با غبار و گرد برداشتن جهت

 رسیدن تا بعدي مرحله در و خشک سایه در ابتدا سپس

 تر پایه وزن درصد 10 اساس بر( ثابت وزن به

 درجه 60 دماي در آون کمک با)) 2000 ،7ساسریس(

). 2007 همکاران، و 8مارتینو( شدند خشک گراد سانتی

 پودر 8 مش با آسیاب توسط شده خشک اندام نمونه

 هاي کیسه در استفاده زمان تا ها نمونه سپس. گردیدند

 ،سنجی زیست آزمون براي. شدند داري نگه پالستیکی

 آب کمک با حجمی به وزنی درصد 5 سوسپانسیون ابتدا

 گیاه پودر گرم 5 منظور، این براي. شد تهیه مقطر

 آب حالل از لیتر میلی 100 به فرفیون شـده خشک

 روي ساعت 72 مدت  به و شد اضافه بشر درون مقطر

. گرفت قرار دقیقه در دور 400 سـرعت بـا برقـی همـزن

 صافی، کاغذ توسـط جامـد ذرات کـردن جـدا از پس

 4 دماي در آزمایش بعدي مراحل انجام براي ها عصاره

 همکاران، و9نیکوار( ندشد داري نگه گراد سانتی درجه

 آبی ارقام شده گواهی هايبذر ، شآزمای براي). 2008

                                                           
7 Caceres 
8 Martinov 
9 Nickavar 
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 کشاورزي تحقیقات ایستگاه از مروارید و گنبد گندم

 .شد تهیه گنبدکاووس

 کامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش این

 این در اول عامل. درآمد اجرا به تکرار 3 در تصادفی

) گنبد و مروارید( سطح دو در گندم ارقام شامل آزمایش

 و میوه برگ، ساقه، شاهد،( سطح 5 در ها اندام و

 دوم عامل عنوان به) مساوي نسبت به ها آن از مخلوطی

 محلول با شده آوري جمع بذر آزمایش اجراي از قبل. بود

 دقیقه سه مدت به درصد 10 سدیم هیپوکلریت

 لیتر میلی 10). 2000 ،1چانگ و آهن( شدند ضدعفونی

 از کی هر از شده تغلیظ هاي عصاره از کی هر از

 نسبت به ها آن مخلوط و میوه برگ، ساقه، هاي اندام

 حاوي  پتري در شده ضدعفونی بذر عدد 50 بر مساوي

 اعمال بررسی مورد ارقام بر جداگانه طور به صافی کاغذ

 16 نوري تناوب با رشد اطاقک در ها پتري سپس. گردید

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

 داده قرار درصد 75 نسبی رطوبت و گراد سانتی درجه

 هايبذر شمارش). 1995 ،2راجیندر و کادهو( شد

 آزمایش شروع از ساعت 24 گذشت از پس زده جوانه

 صفاتی هفتم روز انتهاي در. شد ثبت روزانه صورت به

 طول چه، ریشه طول زنی، جوانه درصد و سرعت نظیر

 ،a، b کلروفیل میزان بذر، بنیه طولی شاخص چه، ساقه

 ،3آرنون( سرد استون روش اساس بر کاروتنوئیدها و کل 

  .گرفت قرار گیري اندازه مورد) 1967

  

  زنی جوانه صفات گیري اندازه نحوه

  زنی جوانه درصد

 با زده جوانه هايبذر زنی، جوانه درصد محاسبه براي

 شدند شمارش متر میلی دو از بلندتر چه ریشه طول

 از زنی جوانه درصد). 2000 ،4وکتور ون و هاردگري(

  .شد محاسبه 1 رابطه

  :1رابطه 

زنی درصد جوانه =  

  )تعداد کل بذرها)/( تعداد بذرهاي زده جوانه( ×100 

                                                           
1 Ahn and Chung 
2 Cadho and Rajender 
3 Arnon 
4 Hardgree and Van Vactor 

  زنی جوانه سرعت گیري اندازه

 گردید محاسبه ذیل رابطه از استفاده با زنی جوانه سرعت

  ).1983 ،5بئر براید و خانداکار(

  :                                 2 رابطه 

GR = ∑ Ni / Ti 

GR = زنی بر حسب تعداد بذر در روز  سرعت جوانه

N،شمارش
i 

T ،زده در هر روز تعداد بذر جوانه =
i 

= 

 سرعت S آن، در که شمارش روز پس از شروع آزمایش

 در زده جوانه بذرهاي تعداد n ،)روز در بذر( زنی جوانه

  .باشد می آزمون شروع زمان از روزها تعداد t و t زمان

  

  بذر بنیه طولی شاخص

 3 رابطه از استفاده با بذر بنیه طولی شاخص

   ).1973 ،6اندرسون و عبدالباکی( گردید محاسبه

         VI= (RL+SL)×GP:                          3 رابطه

 SL ،)متر سانتی حسب بر( چه ریشه طول RL آن، در که

 درصد GP و) متر سانتی حسب بر( چه ساقه طول

  .باشد می زنی جوانه

 زنی جوانه آخر روز در چه ساقه طول و چه ریشه طول

 قرار گیري اندازه مورد متري میلی کش خط وسیله به بذر،

 بازدارندگی ای کنندگی تحریک درصد محاسبه .گرفت

 برآورد 4 رابطه از استفاده با) 7PLI( ساقه ای و ریشه طول

  ).2008 همکاران، و 8آمو( شد برآورد

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

 به مربوط 2R و شاهد ساقه ای ریشه طول 1R آن، در که

  .باشد می تیمار

  کاروتنوئیدها و ،a، b کلروفیل گیري اندازه روش

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

. گردید له کامالً درصد 80 سرد استون لیتر میلی 10

 دقیقه 10 مدت به 1000 پایین دور با حاصل محلول

 گردید جدا جامد فاز از محلول فاز سپس. شد سانتریفیوژ

 لیتر میلی 25 معین حجم به درصد 80 سرد استون با و

 در را بالن داخل نمونه از مقداري سپس .شد رسانده

 طول در جداگانه طور به نهایت در و ریخته کووت

                                                           
5 Khandakar and Bradbeer 
6 Abdul-Baki and Anderson 
7 Percentage Length Inhibition 
8 Amoo 
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 توسط نانومتر 470 و 645 ،663 هاي موج

 مقدار Biochrom libera- S22 مدل با اسپکتروفتومتر

 میزان 7 تا 5 روابط از استفاده با. شد قرائت جذب

 برحسب کاروتنوئیدها عالوه به کل و a، b کلروفیل

  ).1967 آرنون،( شد برآورد تر نمونه وزن گرم بر گرم میلی

  : )5( رابطه

Chlorophyll a = (19.3×A663-0.86×A645) 
V/1000W 

 :)6( رابطه

Chlorophyll b = (19.3×A645-3.6×A663) 
V/1000W 

 )7( رابطه

Cartenoides= 1000×(A 470)-3.27×(chl a)-104 
×(chl b)/227 

V =سانتریفیوژ، از حاصل شده صاف محلول حجم W =

  گرم حسب بر نمونه تر وزن

A =470 و 645 ،663 هاي موج طول در نور جذب 

  نانومتر

  .آمد بدست b و a کلروفیل مجموع از کل کروفیل

  

  ها داده تحلیل و تجزیه

 Minitab افزار نرم توسط ها داده بودن نرمال ابتدا

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

 SAS افزار  نرم توسط ها داده تجزیه سپس. گردید نرمال

  .شد انجام 1/9 نسخه

 

  بحث و نتایج

 بر رقم اصلی اثر که داد نشان ها داده سواریان تجزیه

 چه، ساقه طول زنی، جوانه سرعت و درصد صفات

 یک احتمال سطح در کاروتنوئید و کلروفیل هاي رنگیزه

 درصد پنج احتمال سطح در بذر بنیه بر و درصد

 چه ریشه طول که شد مشاهده همچنین. بود دار معنی

 و ها اندام اصلی اثر. نگرفت قرار ارقام اصلی اثر تأثیر تحت

 یک احتمال سطح در نیز ها اندام و ارقام برهمکنش

 جدول( بود دار معنی بررسی مورد صفات تمام بر درصد

1.( 

  

  زنی جوانه سرعت و درصد

 درصد که داد نشان ها میانگین مقایسه نتایج

 هاي اندام همه آبی عصاره تحت مروارید رقم زنی جوانه

 ؛دادند نشان کاهش شاهد با مقایسه در فرفیون هرز علف

 در زنی جوانه درصد مقابل در. نبود دار معنی اثر این اما

 و برگ هاي اندام دگرآسیب ترکیبات تحت گنبد رقم

 و 47/68 معادل داري معنی طور به فرفیون هرز علف میوه

 مورد در نتایج). 2 جدول( داشتند کاهش درصد 46/22

 بود زنی جوانه درصد مشابه گندم ارقام زنی جوانه سرعت

 و سرعت تغییرات نسبت حاضر مطالعه در). 2 جدول(

 دگرآسیب ترکیبات تحت گندم ارقام زنی جوانه درصد

 این .بود کسانی نسبتاً فرفیون هرز علف مختلف هاي اندام

 نسبت صفات این کسانی پاسخ و رفتار با است ممکن امر

 قابل فرفیون هرز علف آبی عصاره دگرآسیبی ترکیبات به

 بازدارنده تأثیر که داد نشان چنین هم نتایج. باشد توجیه

 ترتیب به زنی جوانه سرعت و درصد بر برگ و میوه اندام

 مخلوطی و ها اندام سایر از بیشتر گنبد و مروارید رقم در

 بـه مربـوط ها اندام بین تأثیر در تفاوت. بود ها اندام از

  . باشد می ها آن غلظت آستانه حـد

 گیاه کی دگرآسیبی توان شد گزارش تحقیقی طی

گیاه و  رشد مرحله گیاهی، گونه شامل مختلفی عوامل به

و همکاران، 1راشد محصل(نوع اندام گیاهی بستگی دارد 

، گزارش کردند که )2005(و همکاران  2بوگاتک). 2009

زنی دانه، جلوگیري از رشد  جوانه ریتأخکه کاهش و 

هاي قابل رویت تنش  چه و اندام هوایی، اولین نشانه ریشه

نیز ) 2007(و همکاران 3ماکیاس. باشد دگرآسیبی می

 گیاهی هاي عصاره بین تأثیر در تفاوتگزارش نمودند که 

 4ترك و تاواها. باشد می ها آن مختلف هاي اندام به مربوط

زنی کمتر  که بین جوانهعنوان نمودند ) 2003( 4تاواها

دانه و بازدارندگی ترکیبات آللوشیمیایی، ممکن است 

یک ارتباط غیر مستقیم وجود داشته باشد که حاصل 

 و5چون .آب و فعالیت آنزیمی است بازدارندگی جذب

 نه دگرآسیب مواد که نمودند اظهار) 2005( همکاران

 تأخیر باعث بلکه گردد، می زنی جوانه کاهش به منجر تنها

 بسیار اثرات تواند می تأخیر این. دشو می نیز زنی جوانه در

 نتایج، مطابق. باشد داشته گیاهان رقابت نتیجه بر زیادي

  برخی به نسبت کمتري منفی اثر ها، اندام از مخلوطی

                                                           
1 Rashed Mohasel 
2 Bogatek 
3 Macias 
4 Turk and Tawaha 
5 Chon 
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 نشان گندم ارقام زنی جوانه سرعت و درصد بر ها اندام از

 ترکیبات اثر پذیري جمع عدم بیانگر موضوع این. دادند

  .باشد می دگرآسیب

  

  چه ساقه طول و چه ریشه طول

 تحت مروارید رقم چه ریشه طول واکنش بررسی

 عصاره تنها که داد نشان فرفیون هرز علف آبی عصاره

 معادل صفت این بر داري معنی افزایش اثر فرفیون میوه

 ها اندام از مخلوطی و ساقه اندام اثر .داشت درصد 29/23

 شاهد با مقایسه در مروارید گندم چه ریشه طول بر

 همه مقابل در. نبود دار معنی اثر این اما بود، افزایشی

 منفی اثر ها آن از مخلوطی و فرفیون هرز علف هاي اندام

 دادند، نشان گنبد رقم در صفت این بر داري معنی

 درصد 44/54 معادل ساقه اندام به منفی اثر بیشترین

 اختالف برگ اندام با آماري لحاظ از که داشت اختصاص

. گرفتند قرار کسانیی گروه در لذا نداد، نشان داري معنی

 و مختلف هاي اندام که دهد می نشان مطالعه این

 ارقام چه ریشه طول بر متفاوتی اثر ها آن از مخلوطی

 تحریک اثر اعمال براي ها آن آستانه حد و داشتند

) 1996( 1وستون. است متفاوت بازدارندگی و کنندگی

 ممکن کم غلظت در دگرآسیب مواد که نمود گزارش

 باشند؛ داشته هدف گیاهان بر منفی ای مثبت اثرات است

 و چونگ. اند بازدارنده همیشه زیاد هاي غلظت در اما

 از مترشحه مواد که نمودند اظهار )1995( 2میلر

 بر متفاوتی اثرات توانند می گیاه کی مختلف هاي اندام

 .باشد داشته مجاور گیاه ریشه رشد

 صفت گنبد، و مروارید گندم چه ساقه طول مورد در

 هاي اندام آبی عصاره تحت گیاه دو هر در مطالعه مورد

 داري معنی طور به ها اندام از مخلوطی بجزء مختلف

 اثر بیشترین میوه و برگ اندام عصاره. داد نشان کاهش

 و گنبد گندم چه ساقه طول بر ترتیب به دگرآسیبی

 داشتند را درصد 45/32 و 38/50 معادل مروارید

 اثر میوه و برگ ساقه، اندام نتایج، مطابق). 2 جدول(

 طول به نسبت چه ریشه طول بر بیشتري دگرآسیبی

مشاهدات حین آزمایش . است داشته گنبد رقم چه ساقه

 که است اندامی اولین ریشه چون. نیز موید این امر بود

                                                           
1 Weston 
2 Chung and Miller 

 کند می جذب محیط از مستقیم طور به را آللوپاتیک مواد

 قرار دگرآسیب مواد این تأثیر تحت بیشتر است ممکن و

باشد  هاي سایر محققین می مطابق یافته این یافته .گیرند

 چه بیشتر ریشه طولها گزارش کردند که  که آن طوري به

 گیرد قرار می دگرآسیب مواد ریتأث تحت چه ساقه طول از

 خارج شدن زودتر امر این دلیل رسد می نظر به که

نسبت به  دگرآسیب مواد با بیشتر تماس و چه ریشه

و 4؛ اشرفی2009و همکاران، 3نسیم(چه باشد  ساقه

 6و نسولومو) 1992( 5جادهاو و گاینر .)2008همکاران، 

اظهار داشتند پاسخ به ) 1995(و همکاران  6نسولومو

آللوشیمیایی بر اساس حساسیت گیاهان و مرحله مواد 

) 2003(میقانی . باشد فیزیولوژیکی گیاهان متفاوت می

 شدن طویل گزارش نمود که ترکیبات آللوشیمیایی

 کاهش ها، هورمون عمل از ممانعت از طریق ها را سلول

 تحت غذایی عناصر از جذب ممانعت و سلولی تقسیم

چه  ریشه طول رشد کاهش چنین هم. دهد قرار می تأثیر

 هورمونی توازن تخریب دلیل به تواند چه می ساقه طول و

 .باشد ها گیاهچه ریشۀ و هوائی اندام کاهش رشد و

 شبیه دگرآسیب مواد فعالیت هاي از مکانیسم بعضی

 تأثیر با دگرآسیب ترکیبات .است گیاهی هاي هورمون

 تشکیل از کاستن طریق از ها ریشه رشد گذاشتن روي

در  آب جذب کاهش باعث توانند می موئینه هاي ریشه

گردند  گیاهچه طول کاهش نتیجه در و گردند گیاهان

  ).2005و همکاران،  7چون(

  

  بذرشاخص طولی بنیه 

ها نشان داد که شاخص طولی  نتایج مقایسه میانگین

مواد دگرآسیب  ریتأثبنیه بذر رقم مروارید و گنبد تحت 

ء بجز ها هرز فرفیون و مخلوطی از آن علف يها همه اندام

ها بر رقم  در مورد اثر عصاره آبی مخلوطی از اندام

دار  بیشترین کاهش معنی. مروارید، کاهش نشان داد

                                                           
3 Naseem 
4 Ashrafi 
5 Jadhav and Gaynar 
6 Nosolomo 
7 Chon 
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 زنی جوانه صفات بر ها آن از مخلوطی و) Euphorbia maculata( فرفیون هرز علف هاي اندام آبی عصاره متقابل اثر میانگین مقایسه -2 جدول

  گندم ارقام

Table 2. Mean comparison of interaction effect of organs of aqueous extract of Euphorbia maculata weed 
and their mixture on traits of germination of wheat cultivars 

  ارقام

Cultivars 

  اندام

Organs 

 زنی جوانه درصد

Germination 
percentage 

  زنی جوانه سرعت

) روز در تعداد( 

Germination rate 
 (Number per day) 

 چه ریشه طول

  )متر سانتی(

 Root length 
(cm) 

 چه ساقه طول

  ) متر سانتی(

Shoot length 
(cm) 

 بنیه طولی شاخص

 بذر

Seed length 
vigor index 

  مروارید

Morvarid 

 Control( 98.67 a 7.05 a 5.88 def 6.84 bc 1254.25 cd( شاهد

 Stem( 96.67 ab 6.91 a 6.21 cd 6.00 de 1180.42 cde( ساقه

 Leaf( 96.00 abc 6.86 a 5.88 def 5.69 e 1110.40 def( برگ

 Fruit( 92.00 abc 6.57 a 7.25 bc 4.62 f 1092.59 ef( میوه

 هاýاندام از مخلوطی

)Mixed organs( 
96.67 ab 6.91 a 6.46 bcd 7.21 bc 1320.58 bc 

  گنبد

Gonbad 

 Control( 92.00 abc 6.57 a 10.34 a 9.21 a 1795.08 a( شاهد

 Stem( 89.33 bc 6.38 a 4.71 f 6.75 cd 1024.08 f( ساقه

 Leaf( 29.00 e 3.27 c 4.90 ef 4.75 f 284.95 g( برگ

 Fruit( 71.33 d 5.09 b 6.00 de 7.63 b 975.42 f( میوه

 هاýاندام از مخلوطی

)Mixed Organs( 
88.67 c 6.33 ab 7.43 b 8.71 a 1429.60 b 

  .ندارند دار معنی اختالف یکدیگر با LSD  آزمون% 5 سطح در مشابه حروف با هاي میانگین ستون هر در

In each column means with similar superscript letters are not significantly different at P<0.05 of LSD test. 
  

شاخص طولی بنیه بذر مربوط به اندام برگ روي رقم 

درصد در مقایسه با شاهد بود  13/84گنبد معادل 

  ).2جدول (

  

  و کاروتنوئیدها bو  aهاي کلروفیل  میزان رنگیزه

شود، میزان  ، مشاهده می2جدول  درکه  طوري همان

العمل منفی  در ارقام مروارید و گنبد عکس aکلروفیل 

هاي  متفاوتی به ترکیبات دگرآسیب موجود در عصاره

هرز فرفیون نشان  هاي ساقه، برگ و میوه علف اندام

که شدت اثر منفی بسته به نوع اندام و  طوري به. دادند

بیشترین اثر بازدارندگی بر میزان . رقم متفاوت بود

میوه در رقم مروارید معادل  مربوط به اندام aکلروفیل 

در مورد میزان . درصد در مقایسه با شاهد بود 21/65

هاي مورد بررسی اثر  ، اندامگندم ارقامدر  bکلروفیل 

داري بر میزان این صفت در رقم  محدود کنندگی معنی

رقم  bدر مقابل میزان کلروفیل . مروارید نشان دادند

طور  اندام برگ بهتاثیر عصاره گنبد تنها تحت 

دست آمده،  مطابق نتایج به. داري، کاهش یافت معنی

در دو رقم  aدر مقایسه با کلروفیل  bمیزان کلروفیل 

طور نسبی بیشتر مورد هدف  مورد بررسی بهگندم 

هرز  هاي علف ترکیبات دگرآسیب عصاره آبی اندام

متفاوت  رپذیريیتأثبا توجه به . فرفیون قرار گرفت

در هر دو  bو  aهاي کلروفیل  بر میزان رنگیزهها  اندام

گیري نمود که  توان نتیجه مورد بررسی میگندم رقم 

کمیت ترکیبات آللوشیمیایی بــراي اعمــال اثــر 

و همکاران  1دجاناگورامانت .بازدارندگی متفاوت است

عصاره برگ گیاه اکالیپتوس بر  ریتأثبا بررسی ) 2005(

، تنشاعالم کردند که در شرایط ) Sorghum(سورگوم 

است و ممکن  a  از کلروفیل بیشتر b کاهش کلروفیل

در  a به کلروفیل bکلروفیل است علت آن تبدیل 

و همکاران  2در پژوهش بهداد. گیاهان تحت تنش باشد

 a  نسبت به کلروفیل b نیز، میزان کلروفیل) 2015(

                                                           
1 Djanaguiramant 
2 Behdad 
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ه درمنه عصاره اندام هوایی گیا ریتأثبرگ بروموس تحت 

  .کاهش بیشتري نشان داد

چنین نشان داد که مخلوطی از  نتایج این تحقیق هم

 bو  aداري بر میزان کلروفیل  معنی یها اثر افزایش اندام

در هر دو گیاه مورد بررسی بجزء در مورد میزان 

ها مطابق  این یافته. رقم گنبد داشتند aکلروفیل 

ها  آن. باشد می) 1993(همکاران  و 1هاي ایندرجیت یافته

 میزان بر آللوشیمیایی ترکیبات اثرگزارش نمودند که 

 نوع و اندام نوع به بسته و است متفاوت ها برگ کلروفیل

 مقدار در کاهش یا افزایش موجبدگرآسیبی  ماده

گزارش ) 2005(بوگاتک و همکاران  .شود می کلروفیل

موادي با فعالیت در نمودند که اکثر ترکیبات دگرآسیب 

هاي متفاوتند و توانایی اختالل در فرآیندهاي  محل

بنابراین فعالیت ؛ مختلف فیزیولوژیکی گیاه هدف را دارند

ترکیبات دگرآسیب را تنها با یک عمل واحد در گیاه 

بیان ) 2001(همکاران  و 2کوهلی. توان توضیح داد نمی

هاي تحریکی یا بازدارندگی  داشتند که واکنش

ها به غلظت ماده شیمیایی دریافت شده  آللوشیمیایی

 دریئر دیگر آزمایشی در .توسط گیاه هدف بستگی دارد

 یونجه آبی عصاره که نمودند گزارش) 2000( 3یوسف و

 Lepidium( شاهی گیاه در را b و a کلروفیل میزان

sativum L. (داد افزایش.  

 گندم ارقام کل کلروفیل میزان ،2 جدول مطابق

 ساقه، هاي اندام آبی عصاره تأثیر تحت گنبد و مروارید

 اثر بیشترین میوه اندام. دادند نشان کاهش میوه و برگ

 معادل مروارید رقم کل کلروفیل میزان بر را بازدارندگی

. داشت تیمارها سایر و شاهد با مقایسه در درصد 36/61

 تحت بیشتر مروارید رقم کل کلروفیل میزان مجموع در

 هرز علف مختلف هاي اندام دگرآسیب ترکیبات تأثیر

 بیشتر و منفی تاثیرگذاري به توجه با. گرفت قرار فرفیون

 متعاقباً و a، b کلروفیل میزان بر میوه اندام آبی عصاره

 که نمود استنباط توان می مروارید، رقم کل کلروفیل

 هاي اندام در آللوشیمیایی ترکیبات کیفیت و کمیت

 دگرآسیب ترکیبات تنش شدت به بسته فرفیون مختلف

 ضعیفی کاهشی اثر اندام این دیگر سوي از. است متفاوت

                                                           
1 Inderjit 
2 Kohli 
3 Darier and Youssef 

 ؛است داشته مروارید رقم زنی جوانه درصد و سرعت بر

 و ها ویژگی که نمود گیري نتیجه توان می بنابراین

 مقاومت موجب مربوطه صفات فیزیولوژیکی خصوصیات

   .شود می هدف گیاهان در حساسیت و

بیان نمودند که ) 2006( همکاران و محصل راشد

پتانسیل دگرآسیبی یک گیاه به عوامل مختلف شامل 

گونه گیاهی، رقم، مرحله رشد گیاه، نوع اندام گیاهی و 

) 2011( 4انتشاري و اعرابی. محیط گیاه بستگی دارد

 تنوع علت ها به آللوشیمیایی گزارش نمودند که ترکیبات

 یکسان ها آن اولیه آثار که رسد نمی نظر به یساختمان

 فرا ساختار در از تغییر مختلفی هاي بلکه مکانسیم باشد،

 و ها آنزیم فعالیت و ژن بیان کنترل در تا تغییر غشایی

 برخی ایجاد موجب و در برگیرد توانند را می ها رنگیزه

و  5تریپاتی. شوند فیزیولوژیک و هاي بیوشیمیایی پاسخ

ها  بیان نمودند که آللوشیمیایی) 1998(همکاران 

 کنند ایجاد اختالل گیاه طبیعی در فرآیندهاي توانند می

 را مجاور گیاه کلروفیل و کربوهیدرات مقدار پروتئین، و

احتماالً کاهش میزان کلروفیل . دهند قرار ریتأث تحت

دلیل تشدید فعالیت آنزیم کلروفیالز در شرایط تنش  به

از طرف دیگر، در هنگام بروز تنش غلظت مواد . شدبا می

تنظیم کننده رشد از جمله اسید آبسیزیک و اتیلن 

یابند و این مواد موجب تحریک فعالیت  افزایش می

کلروفیالز با جدا کردن فیتول از . شوند کلروفیالز می

کلروفیل و جدا کردن منیزیوم از کلروفیلد و تشکیل 

ام حلقه تتراپیرولی، موجب فئوفورید و در نهایت انهد

  ). 2003میقانی، (شود  تجزیه کلروفیل می

 گندم رقم دو هر کل کلروفیل میزان مطالعه، این در

 مخلوطی آللوشیمیایی ترکیبات تأثیر تحت بررسی مورد

افزایش یا کاهش میزان . داد نشان افزایش ها اندام از

ها و  و کل تحت تیمارهاي مختلف اندام a ،bکلروفیل 

دلیل ترکیبات آلی و غیر  ها ممکن است به مخلوطی از آن

عالوه کمیت و  ها به آلی مختلف موجود در عصاره اندام

ها باشد که موجب ایجاد  کیفیت برخی از آللوشیمیایی

) 1984(رایس . رفتار متفاوت در ارقام گندم شدند

سیبی که در برخی از گزارش نمود که ترکیبات دگرآ

باشند ممکن است اثر  ها داراي اثر بازدارنده می غلظت

                                                           
4 Enteshari and Arabi 
5 Tripathi 



80  

 ...فرفیون هرز علف دگرآسیبی توان ارزیابی: همکاران و اللهی سیف

هاي پایین در همان فرآیند  کننده در غلظت تحریک

هاي  نتایج در مورد اثر عصاره آبی اندام. مشابه باشند

ها بر میزان  هرز فرفیون و مخلوطی از آن مختلف علف

ین امر ا. کاروتنوئیدهاي ارقام مشابه کلروفیل کل بود

نسبت یکسان ترکیبات آللوشیمیایی به  ریتأثدهنده  نشان

  .باشد می مؤلفهها بر این دو  موجود در عصاره آبی اندام

هرز فرفیون بیشترین اثر  در مجموع اندام میوه علف

 يدگرآسیبی را بر میزان کلروفیل کل و کاروتنوئیدها

قوي رقم مروارید نشان داد که این امر با توان دگرآسیبی 

دها یتنوئوکاهش محتوي کار. این اندام قابل توجیه است

هاي  ها توسط اکسیژن دلیل اکسیده شدن آن تواند به می

مراتب  و بهظیر اکسیژن یکتایی، آب اکسیژنه ن یفعال

بنابراین اثر منفی بر ؛ ها باشد تخریب ساختار آن

تواند کاهش کلروفیل را در  دلیل تنش می دها بهیئتنووکار

گزارش نمود که در ) 1991( 1یانگ. شته باشدپی دا

هاي محیطی میزان سنتز  مرحله اولین تنش

در برگ ) هاي نوري مکمل عنوان گیرنده به(کاروتنوئیدها 

ها در  ها در حفاظت از ساختار کلروفیل علت نقش آن به

اما  ؛برابر اثرات تخریبی انواع اکسیژن فعال افزایش یافت

ها  گیاه با تنش میزان آن با گذشت زمان و در تطابق

  .کند کاهش پیدا می

  

  گیري نتیجه

زنی  مطالعه حاضر نشان داد که درصد و سرعت جوانه

 ریتأثرقم گنبد برخالف رقم مروارید بشدت تحت 

ها قرار  تلف و مخلوطی از آنخترکیبات دگرآسیب اندام م

چه و  چنین مشاهده شده است که طول ریشه هم. گرفت

چه دو رقم مورد بررسی رفتارهاي متفاوتی به  ساقه

هاي  در مجموع اندام. تیمارهاي مختلف فرفیون داشتند

چه  برگ و میوه اثر دگرآسیبی بیشتري بر طول ریشه

ن ای. چه رقم گنبد داشته است نسبت به طول ساقه

موضوع بیانگر حساسیت بیشتر رقم گنبد نسبت به مواد 

زنی  هرز فرفیون در زمان جوانه دگرآسیب موجود در علف

چنین نشان داد که میزان کاهش  این مطالعه هم. است

هاي فتوسنتزي در ارقام مختلف تحت عصاره آبی  رنگیزه

بیشترین درصد . هاي فرفیون متفاوت بود اندام

هرز در رقم مروارید  اي این علفه بازدارندگی اندام

                                                           
1 Young 

 هرز هاي علف فلور جزء فرفیون هرز علف. مشاهده شد

 آن به اخیر هاي سال در و نبوده اردبیل استان مزارع

 با مزارع اکثر در گسترده طور به تقریباً و شده اضافه

با  بنابراین ؛اند افتهی انتشار سویا ویژه به تابستانه کشت

هرز  هاي مختلف علف توجه به اثبات دگرآسیبی اندام

زنی،  ها بر صفات جوانه گذاري متفاوت آن ریتأثفرفیون و 

توان این  کلروفیل و کاروتنوئید ارقام مختلف گندم، می

ها با  کش گیاه را به عنوان کاندیدي براي تولید علف

هاي رشدي در راستاي  منشاء طبیعی و یا تنظیم کننده

این امر نیازمند تجزیه . زي پایدار معرفی نمودکشاور

هرز به ویژه ترکیبات  فیتوشیمی موجود در این علف

  .باشد ثانویه و آزمایشات تکمیلی می

  

  سپاسگزاري

 هاي آزمایشگاه محترم کارشناسان از نویسندگان

 دانشکده زراعت و شناسی گیاه هرز، هاي علف علوم

 سرکار گنبدکاووس دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي

 آقاي و بابایی حسین و سراوانی لیلما مهندس خانم

 مرکزي آزمایشگاه مسئول حسینی غرصا علی مهندس

 آزمایش این اجراي روند در تسهیل و مساعدت واسطه به

 .نمایند می تشکر و تقدیر صمیمانه
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 هاي رنگیزه بر ها آن از مخلوطی و) Euphorbia maculata( فرفیون هرز علف هاي اندام آبی عصاره متقابل اثر میانگین مقایسه -3 جدول

  گندم ارقام کاروتنوئیدي و کلروفیلی

Table 3. Mean comparison of interaction effect of organs of aqueous extract of Euphorbia maculata weed 
and their mixture on pigment of chlorophyll and carotenoids of concentrations of wheat cultivars 

  ارقام

Cultivars 

  اندام

Organs 

 a کلروفیل میزان

 )تازه وزن گرم بر گرم میلی(

Chlorophyll a 
content 

(mg/g fresh weight) 

 گرم میلی( b کلرفیل میزان

  )تازه وزن گرم بر

Chlorophyll b 
content 

(mg/g fresh weight) 

 کل کلرفیل میزان

 )تازه وزن گرم بر گرم میلی(

Total chlorophyll 
content 

(mg/g fresh weight) 

 کارتنوئیدها میزان

  )تازه وزن گرم بر گرم میلی(

Carotenoids content  
(mg/g fresh weight) 

  مروارید

Morvarid 

 Control( 0.92 e 0.40 e 1.32 e 0.61f( شاهد

 Stem( 0.60 g 0.23 h 0.83 g 0.48 g( ساقه

 Leaf( 0.39 h 0.25 g 0.65 h 0.32 h( برگ

 Fruit( 0.32 i 0.19 i 0.51 i 0.29 i( میوه

 ها اندام از مخلوطی

)Mixed organs( 
0.95 d 0.53 a 1.51 c 0.85 d 

  گنبد

Gonbad 

 Control( 1.09 a 0.44 cd 1.53 b 0.91 b( شاهد

 Stem( 1.02 c 0.45 d 1.47 d 0.89 c( ساقه

 Leaf( 0.76 f 0.34 f 1.10 f 0.66 f( برگ

 Fruit( 1.03 c 0.46 c 1.49 c 0.86 d( میوه

 ها اندام از مخلوطی

)Mixed Organs( 
1.06 b 0.51 b 1.57 a 0.93 a 

  .ندارند دار معنی اختالف یکدیگر با LSD  آزمون% 5 سطح در مشابه حروف با هاي میانگین ستون هر در

In each column means with similar superscript letters are not significantly different at P<0.05 of LSD test. 
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Traits on Weed Euphorbia maculata of Effect  icAllelopathEvaluation of 
Wheat of Carotenoids Pigments and Chlorophyll , Germinationof 

Cultivars 

Behroz Seifolahi1, Ebrahim Gholamalipour Alamdari2,*, Zeinab Avasaji2, Abbass Biabani3 

Extended abstract  
Introduction: Generally speaking, plants contain various organic compounds which could influence the 

behavior of plant communities. These compounds are basically secondary metabolites which are found in 
various parts of plants such as rhizomes, roots, stems, leaves, flowers, fruits and seeds. The objective of the 
present study was to investigate the hetrotoxicity potential of different organs of Euphorbia maculata weed 
on traits of germination, chlorophyll and carotenoids pigments of wheat cultivars. 

Material and Methods:  In this experiment Euphorbia maculate weed was collected at full maturity 
stage from the Moghan region, located in Ardebil Province. Then various organs of Euphorbia maculate such 
as stems, leaves, and fruits were separated from each other. Another treatment namely, a mixture of different 
organs, was also made. This experiment was carried out as a factorial, adopting a completely randomized 
design with three replications in Weeds Science Laboratory of Gonbad–e- Kavous University in 2017. The 
first factor was wheat cultivar at two levels, consisting of Morvarid and Gonbad and organs in 5 levels 
(control, stem, leaf, fruit and their mixture, with equal amount of each) were the second factor. For the 
bioassay experiment, from each organ and their mixture, 5% suspension (w/v) was prepared, using distilled 
water. 10 ml of concentrated extract of each organ was applied on 50 sterilized seeds of cultivars of interest 
in a petri dish containing filter paper. After 7 days, traits such as rate and percentage of germination, radical 
length, shoot length, seed length vigor index, chlorophyll a, b and total content and carotenoids content were 
measured.  

Results:  The results showed that unlike the Morvarid cultivar, germination rate and germination 
percentage of the Gonbad cultivar significantly decreased, using aqueous extract of various organs of 
Euphorbia maculata and their mixture. The results also showed that the inhibition effect of fruit and leaf 
organs on the rate and germination percentage of the Gonbad cultivar were higher than that of other organs 
and their mixture. According to the results, stem, leaf and fruit extracts had a higher toxic effect on the 
radical length, compared with the shoot length of the Gonbad cultivar. The results of mean comparison also 
showed that seed length vigor index of the Morvarid and Gonbad cultivars decreased, due to hetrotoxic 
compounds of all organs of Euphorbia maculate. In terms of this trait, the highest significant decrease was 
found in the Gonbad cultivar, which was about 84.13%, compared with the control. In this study, the 
decreases in the photosynthesis pigments of total chlorophyll and carotenoids in both cultivars with aqueous 
extract of stem, leaf and fruit organs of Euphorbia maculata were different. The highest decrease of pigments 
was found in the fruit organ of the Morvarid cultivar. However, aqueous extract of mixed organs had a 
significant decrease and increase on the content of these pigments in the Morvarid and the Gonbad cultivars, 
respectively, as compared with the control. This may be due to differences in the quantity and quality of 
some allelochemicals as well as different reactions of the cultivars. 

Conclusions:  Given the evidence of the hetrotoxicity potential of various organs of Euphorbia maculata 
weed on traits of germination as well as the chlorophyll and carotenoids content of wheat cultivars, it is 
advisable to exploit huge biomass generated by these luxuriantly growing weeds as bio-compounds in 
sustainable agriculture. 

 
Keywords: Allelopathy, Germination percentage, Photosynthesis pigment, Radicle length 

 
Highlights: 

1- Study of allelopathic effect of Euphorbia maculate on various wheat cultivars in farms of the 
Moghan plain. 

2- Aqeous extract of Euphorbia maculate organs significantly reduces germination as well as seedling 
growth of the Gonbad cultivar. 

pazhoheshi
yasouj en

pazhoheshi
cross




