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  علمی کوتاه مقاله

 زنی جوانه هاي مولفه بر )Malva sylvestris( پنیرك هرز علف مختلف هاي اندام آبی عصاره اثر

  )Echinochloa crus-galli( سوروف هرز علف فتوسنتزي هاي رنگدانه و

  2ی، مهدي زارع2ی، زینب اورسج* ،2يپور علمدار ، ابراهیم غالمعلی1يمهناز طاطار

  چکیده مبسوط

 شامل گیاهان در دخالت. شوند با ارزش می اهانیگ رشد مانع ،یرقابت و یتهاجم عادت علت داشتن گیاهان هرز به: مقدمه

 رشد از گیاهان قادر است شده رها شیمیایی دگرآسیبی، ترکیبات در. است) دگرآسیبی و خودآسیبی( آللوپاتی و محیطی رقابت

 خسارت ها موجب کاهش دگرآسیبی آن وري توان هاي هرز و بهره صحیح علف مدیریت. قرار دهند تاثیر تحت را گیاهان مجاور

بنابراین هدف از این تحقیق، ارزیابی توان . خواهد بود ها کش علف مصرف کاهش در موثر و عالوه بر آن گامی هرز يها علف

  .هاي فتوسنتزي سوروف بود و رنگدانه یزن جوانه يها هرز پنیرك بر مؤلفه علف مختلف يها دگرآسیبی عصاره آبی اندام

 Malva(هرز پنیرك  مختلف علف يها آزمایش به منظور ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی انداماین : ها مواد و روش

L.sylvestris  (طرح صورت  هاي فتوسنتزي سوروف به زنی و رنگدانه ها بر صفات جوانه عالوه مخلوطی از آن شامل ساقه، برگ، گل به

 يها ابتدا اندام. به اجرا درآمد 1396هاي هرز دانشگاه گنبدکاووس در سال  کامالً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه علوم علف

. طور دقیق از یکدیگر جدا و پودر گردید آوري، به دهی از سطح مزارع شهرستان رامیان جمع هرز پنیرك در مرحله گل هوایی علف

هاي  ها با کمک آب مقطر تهیه گردید و در پایان عصاره حاصل از هر یک از اندام از آن) وزنی/حجمی( درصد 5سپس سوسپانسیون 

زنی، طول  در انتهاي روز هفتم صفاتی نظیر سرعت و درصد جوانه. سوروف اضافه گردید هايهاي حاوي بذر  يهرز پنیرك به پتر علف

  .گرفت قرارگیري  کاروتنوئیدها مورد اندازهکلروفیل و  محتوايچه، بنیه بذر،  چه، طول ساقه ریشه

هرز سوروف  اي علف زنی و رشد گیاهچه تیمارهاي مختلف اثر بازدارندگی متفاوتی بر صفات جوانه که داد نشان نتایج: ها افتهی

به ترتیب معادل چه سوروف تحت کاربرد عصاره برگ  چه و ساقه زنی و طول ریشه بیشترین بازدارندگی درصد و سرعت جوانه .داشتند

 ترکیبات تأثیر تحت چه ساقه طول از بیشتر چه ریشه طول مطالعه، این در .دست آمد درصد به 81/62و  69/87، 37/64، 04/64

 اثر نیز ها آن از مخلوطی و پنیرك هرز علف مختلف هاي اندام نتایج، مطابق. گرفت قرار پنیرك هرز علف مختلف هاي اندام دگرآسیب

 مختلف هاي اندام بین تأثیر در تفاوت رسد می نظر به. داشتند سوروف گیاهچه کاروتنوئید و کلروفیل میزان بر متفاوتی بازدارندگی

 متفاوت پاسخ به منجر که ها اندام دگرآسیب ترکیبات به شیمیایی دگرآسیب مواد غلظت آستانه دح هب مربوط پنیرك هرز علف

  .شود می سوروف هرز علف

 و کلروفیلی هاي رنگیزه زنی، جوانه هاي ویژگی بر پنیرك هرز علف مختلف هاي اندام دگرآسیبی اثر اثبات به توجه با: گیري نتیجه

 گیاه این شیمیایی دگرآسیب ترکیبات از وري بهره به پیشنهاد آن، باالي تولیدي توده زیست و سوروف هرز علف کاروتنوئیدي

 .باشد می طبیعی منشاء با ها کش علف عنوان به

  هرز علف ،زنی درصد جوانه، پتانسیل دگرآسیبی، بنیه بذر: هاي کلیدي واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .شد بررسی رامیان شهرستان مزارع در سوروف فتوسنتزي هاي رنگدانه و زنی جوانه صفات بر پنیرك هرز علف دگرآسیبی پتانسیل -1

  .دهد می نشان برگ ویژه به پنیرك هرز علف مختلف هاي اندام از ناشی دگرآسیب ترکیبات به زیادي حساسیت سوروف هرز علف -2

 .هاي زیستی پیشنهاد شود کش براي تولید علف تواند میهرز پنیرك  ویژگی آللوپاتیک علف - 3 

 
 

 

pazhoheshi
yasouj logo

pazhoheshi
cross



152  

 ...پنیرك هرز علف مختلف هاي اندام آبی عصاره اثر: همکاران و طاطاري

  مقدمه

 به و داشته یفراوان رشد که است یاهیگ هرز علف

 اهانیگ رشد مانع ،یرقابت و یتهاجم عادت علت داشتن

 کنش برهم). 2004و همکاران، 1زند(شود  میبا ارزش 

 شیمیایی ای فیزیکی سازوکار هر عنوان به تواند یم گیاهی

 در دیگر گیاه در حضور گیاه رشد کاهش به منجر که

رقابت  بخش دو در گردد که توصیف شود، یم زمان طی

 بررسی )شیمیایی تداخل(دگرآسیبی  و) فیزیکی تداخل(

 است يندیفرآ رقابت). 2003، 2وستن و داك(گردد  می

 گیاهان رشد محدود محیطی، منابع مصرف با گیاهان، که

، 3گلت و جولفیوا(دهند  یم تحت تأثیر قرار را مجاور

 هیهاي ثانو بی، متابولیتیدگرآس ندیفرآ اما در). 2003

 ستیهاي ز امانهس نمو و رشد که شوند می آزاد و دیتول

ن یا. کنند می سرکوب را خود اطراف یشناخت

 و شوند می خوانده ییایمیش بیدگرآس مواد ها، متابولیت

 ترکیبات ماندهیباق و اسانس مترشحه، مواد صورت به

). 2013  ،٤محمدزاده و محمدزاده(باشند  می ه شدهیتجز

که شاید ناچیز به نظر  نیتداخل آللوپاتیک نیز با وجود ا

منابع،  د ولی ممکن است با تغییر نتیجه رقابت برايیآ

امروزه ). 2015، 5نرول(داشته باشد  يا تأثیر گسترده

 مختلف گیاهان دگرآسیبی يها پتانسیل از استفاده

معرفی  هرز يها علف مدیریت در زیستی روشی عنوان به

اگرچه ). 2014و همکاران، 6زادهطباطبایی(شده است 

ترین مشکالت موجود در تدوین  دگرآسیبی از مهم

است، اما شواهدي نیز وجود دارد که هاي زراعی  تناوب

بیانگر نقش مفید دگرآسیبی در کنترل و مدیریت 

در ). 2008و همکاران، 7اروجی(هاي هرز است  علف

 از دگرآسیبی در گیاهان تیحقیقت بکارگیري خاص

 است هرز يها علف کنترل تیریمد در هایی جمله روش

 طیمح بر را جیرا يکشاورز فشار اثرات تواند یم که

  ).2008و همکاران، 8ویسنزو(ست کاهش دهد یز

                                                             
1 Zand 
2 Weston and Duck 
3 Weigelt and Jolliffe 
4
 Mahmoodzadeh and Mahmoodzadeh 

5 Narwal 
6 Tabatabaee Zade 
7 Orooji 
8 Vicenzo 

یک گیاه به عوامل مختلف  دگرآسیبیپتانسیل 

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

و 9راشد محصل(گیاهی و محیط گیاه بستگی دارد 

 دگرآسیبیت ین فعالییتع يبرا). 2009همکاران، 

 یستیز يها هرز از سنجش يها اهان از جمله علفیگ

چه  چه و ساقه شهیر ی، رشد طولیزن مانند جوانه یمختلف

امروزه ). 2010و همکاران، 10یقربان(شود  یاستفاده م

تحقیقات علمی زیادي در زمینه شناسایی و بررسی 

هاي هرز انجام شده است، اما  پدیده دگرآسیبی علف

هاي  تحقیقات در مورد اثر ترکیبات دگرآسیب اندام

در . باشد هاي هرز نسبتاً اندك می علفمختلف پنیرك بر 

) 2003(و همکاران 11این زمینه، قاسمی دهکردي

گزارش نمودند که مهمترین مواد مؤثرة گیاه پنیرك را 

هاي فنلی و  موسیالژ، فالونوئید، تانن، ترکیب

و همکاران  12سابیال. دهند ها تشکیل می آنتوسیانین

هاي مختلف  با بررسی پتانسیل آللوپاتی اندام) 2017(

) Malva sylvestris(ریشه، ساقه، برگ و گل پنیرك 

بر صفات ) درصد 10و  5، 1(هاي مختلف  در غلظت

 Raphanus(اي تربچه  زنی و رشد گیاهچه جوانه

sativus (زنی،  گزارش نمودند که درصد و سرعت جوانه

چه، وزن تر و  چه و ساقه زنی، رشد ریشه شاخص جوانه

درصد عصاره آبی  10و  5اي ه خشک تربچه در غلظت

بیشترین اثر . افتندیهاي پنیرك، کاهش  همه اندام

درصد  1در مقابل اثر غلظت . کاهشی مربوط به برگ بود

گیري در  پنیرك بر برخی از صفات مورد اندازهعصاره 

بیان نمود که ) 2004( 13آلونسو. تربچه افزایشی بود

نظیر  دلیل اثر بازدارندگی پنیرك، ترکیبات ثانویه

ترکیبات فنلی، ال رامنوز، ال آرابینوز، دي گاالکتورونیک 

  .باشد اسید و برخی از ترکیبات ناشناخته در این گیاه می

در بررسی اثر ) 2013(و همکاران 14خلیلی محله

درصد عصاره  2و  5/1، 1، 5/0، )شاهد( صفرهاي  غلظت

هاي هرز  شه علفیو ر ییهوا يها از مخلوط اندامحاصل 

 Cynedon(، مرغ )Malva parviflora(ریز گل پنیرك

                                                             
9 Rashed Mohassel 
10 Ghorbani 
11 Ghassemi Dehkordi 
12 Al suhbi 
13 Alonso 
14 Kalili Mahaleh 
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dactylon(بیان ، تلخه )Acroptylon repens (چه بو تر

و  یزن بر جوانه) Raphanus raphanistrum( یوحش

د گزارش کردند یدفیته اسپیوار يا رشد سورگوم علوفه

چه،  چه و ساقه شهیهرز بر صفات وزن تر ر که اثر نوع علف

چه و  شهیچه، وزن خشک ر ساقهچه و  شهیطول ر

تعداد  و یزن ، سرعت جوانهیزن چه، درصد جوانه ساقه

ن درصد یشتریب .دار بود یمعن طبیعیر یغ يها اهچهیگ

 87ن یانگیرك با میدر حضور علف هرز پن یزن جوانه

هرز  ز در حضور علفین ین درصد جوانه زنیدرصد و کمتر

لظت عصاره ن اثر غیچن هم. درصد حاصل شد 87تلخه با 

دار  یمعن یصفات مورد بررس یهرز بر تمام يها علف یآب

مار شاهد با یز در تین یزن ن درصد جوانهیشتریب. دیگرد

مار یدرصد در ت 74 ن آن بایدرصد و کمتر 95ن یانگیم

  .درصد مشاهده شد 2عصاره 

 اغلبگزارش نمودند که ) 2005(و همکاران 1بوگتک

 يها ترکیبات دگرآسیب موادي با فعالیت در محل اغلب

متفاوتند و توانایی اختالل در فرآیندهاي مختلف 

فیزیولوژیکی گیاه هدف را دارند؛ بنابراین فعالیت 

ترکیبات دگرآسیب را تنها با یک عمل واحد در گیاه 

  .توان توضیح داد نمی

گیاهی یک ساله، )  Lsylvestris Malva.(پنیرك 

به ندرت چند ساله از خانواده پنیرکان دوساله یا 

)Malvaceae (منشاء این گیاه آسیاي میانه . باشد یم

است و تقریباً در تمام دنیا از جمله ایران رویش دارد 

 یسوروف با نام علم). 2012و همکاران، 2عماد(

Echinochloa crus-galli L.   ،از خانواده گندمیان

مورفولوژیک  تشابه دلیل به که دوست گرما و چهارکربنه

این  هرز علف نیتر برنج، مهم گیاه با زیاد فیزیولوژیک و

با توجه به مضرات . شود می محسوب محصول

هاي هرز  هاي شیمیایی و مسئله مقاومت علف کش علف

ها، استفاده از ترکیبات با منشاء زیستی از جمله  به آن

چون فنول و  پنیرك که داراي ترکیبات ثانویه هم

رسد؛ بنابراین  باشد، ضروري به نظر می فالونویید می

هدف از این تحقیق ارزیابی توان دگرآسیبی عصاره آبی 

 یزن جوانه يها هرز پنیرك بر مؤلفه مختلف علف يها اندام

 .هرز سوروف بود هاي فتوسنتزي علف و رنگدانه

                                                             
1 Bogatek 
2 Emad 

  ها مواد و روش

آوري  مشخصات جغرافیایی منطقه محل جمع

  هرز پنیرك هاي علف نمونه

هرز پنیرك در  هاي هوایی علف در این آزمایش بخش

دهی از سطح اراضی کشاورزي  مرحله فنولوژیکی گل

شهرستان رامیان در شمال . آوري شد منطقه رامیان جمع

کیلومتر مربع بین  770ایران و با مساحتی در حدود 

درجه،  37ثانیه تا  30دقیقه و  47درجه،  36 يها عرض

 30دقیقه و  52درجه،  54ثانیه و طول  30دقیقه و  8

شرقی در  55ثانیه  45دقیقه و  17درجه،  55ثانیه تا 

از سطح ارتفاع آن . جنوب استان گلستان واقع شده است

متر متغیر بوده و از نظر  2900از صفر تا حدود دریا 

بارندگی متوسط . اي دارد توپوگرافی وضعیت پیچیده

درجه  16متوسط ساالنه  متر و دماي میلی 500ساالنه 

  ).2014، 3محمدي(است  سلسیوس

  

  هرز پنیرك هاي علف سازي نمونه شناسایی و آماده

با کمک  یمورد بررس یاهیگ يها در ابتــدا نمونه

اهـان استان گلستان مورد شناسایی دقیق یفلـور گ

هاي ساقه، برگ و گل  سپس اندام. اي قرار گرفت گونه

هرز  هاي هوایی علف بخش. شدتفکیک از یکدیگر جدا  به

پنیرك ابتدا در شرایط سایه نیمه پژمرده و سپس توسط 

دن به وزن یتا رس سلسیوسدرجه  60 يآون با دما

جهت جلوگیري از شکست ترکیبات (ثابـت 

ها توسط آسیاب با  نمونه. ، خشـک گردید)دهنده تشکیل

به ) تعداد مربع و یا ذرات الک در یک اینچ( 8مش 

هاي  استفاده در کیسهیار ریز پودر و تا قبل از قطعات بس

هاي زیست  آزمایش. دار نگهداري شد پالستیکی زیپ

هاي هرز دانشگاه  شگاه علوم علفیسنجی در آزما

  .انجام شـد 1396گنبدکاووس در سال 

  

  هرز پنیرك روش تهیه عصاره آبی علف

هاي ساقه، برگ و  گرم پودر اندام 10ن روش یدر ا

 100ها در  همراه مخلوطی از آن پنیرك بههرز  گل علف

سپس . قرار داده شد طور جداگانه به لیتر آب مقطر میلی

ساعت روي دستگاه لرزاننده قرار داده تا  48مدت  به

                                                             
3 Mohammadi 
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هاي حاصل  سوسپانسیون. کامالً در آب مقطر حل گردد

سپس . ساعت با کاغذ صافی، صاف گردید 48بعد از 

هاي زیستی سنجی  شدست آمده براي آزمای محلول به

  .اعمال گردید

  

زنی،  هاي جوانه آزمون زیست سنجی و آنالیز مولفه

هرز  هاي کلروفیلی و کاروتنوئیدي علف رنگدانه

  هرز پنیرك سوروف تحت عصاره آبی علف

بذرهاي مورد آزمایش سوروف ابتدا توسط محلول 

مرکوریک کلراید یک دهم درصد براي یک دقیقه مورد 

ضدعفونی قرار گرفت و سپس چندین بار با آب مقطر 

از این عدد بذر سالم و یکنواخت  50. شستشو داده شدند

هاي ضدعفونی شده حاوي کاغذ   يانتخاب و در پتر هاربذ

 5  يبه هر پتر. ر داده شدطور جداگانه قرا صافی به

هاي مختلف پنیرك  لیتر از عصاره آبی اندام میلی

از . صورت طرح کامالً تصادفی در سه تکرار اضافه شد به

سپس . عنوان تیمار شاهد استفاده گردید آب مقطر به

ساعت  16ها در اطاقک رشد با تناوب نوري  دیش پتري

ه درج 25±3 يکی و در دمایساعت تار 8روشنایی، 

. درصد قرار داده شد 75و رطوبت نسبی  سلسیوس

ساعت از  24زده پس از گذشت  شمارش بذور جوانه

در انتهاي روز . صورت روزانه انجام شد شروع آزمایش به

هاردگري و ون (زنی  هفتم صفاتی نظیر درصد جوانه

، 2خانداکار و بردبیر(زنی  و سرعت جوانه) 2000، 1وکتر

گیري قرار  مورد اندازه 2و  1طه ، به ترتیب از راب)1983

  . گرفت

  )1(رابطه 

GP3 = (���)/� × 100

�

���

 

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

  .باشد یتعداد کل بذرها م: N، امi زده در روز جوانه

  )2(رابطه 

GR4 = 	�
n�

ti

�

���

 

                                                             
1 Hardgree and Van Vactor 
2 Khandakar and Bradbeer 
3  Germination Percentage 
4
  Germination Rate 

تعداد  tو  tزده در زمان  جوانه يتعداد بذرها nکه در آن، 

  .باشد یروزها از زمان شروع آزمون م

عبدالباکی (بنیه بذر  چه و چه، طول ساقه طول ریشه

هاي  ، میزان رنگدانه3از رابطه ) 1973، 5و اندرسن

، کل و کاروتنوئیدها طبق a ،b یفتوسنتزي کلروفیل

سیستم کد بندي زادوکس در زمان رشد گیاهچه و 

اساس روش استون بر ) زادوکس 11(اولین برگ باز شده 

  .گیري قرار گرفت ، مورد اندازه)1967، 6آرنون(سرد 

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

، )متر بر حسب سانتی(چه  شهیطول ر RLکه در آن، 

SL و ) متر بر حسب سانتی(چه  طول ساقهGP  درصد

  .باشد یم یزن جوانه

 انجام 1/9 نسخه با SAS افزار نرم توسط ها داده تجزیه

 حداقل ونآزم کمک با ها داده میانگین مقایسه. شد

  .شد انجام درصد 5 احتمال سطح در دار معنی اختالف

  

 بحث و نتایج

هرز  هاي مختلف علف نتایج اثر عصاره آبی اندام

زنی،  ها بر صفات جوانه پنیرك و مخلوطی از آن

هرز  دي علفیکلروفیلی و کاروتنوئ هاي رنگدانه

  سوروف

هاي  نتایج نشان داد که اثر عصاره آبی حاصل از اندام

زنی،  هرز پنیرك بر صفات درصد جوانه مختلف علف

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

، aهاي کلروفیل  گیاهچه، بنیه بذر، میزان رنگیزه

هرز  ل کل و کاروتنوئیدي علفی، کلروفbل یکلروف

  ).1جدول ) (p<0.01(دار بود  سوروف معنی

  

  زنی درصد جوانه

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که عصاره آبی 

ها اثر  هرز پنیرك و مخلوطی از آن هاي مختلف علف اندام

هرز سوروف  زنی علف کاهشی متفاوتی بر درصد جوانه

به  )درصد 04/64معادل (بیشترین بازدارندگی . داشتند

آماري با اندام ساقه اندام برگ  تعلق داشت که از لحاظ 

داري را نشان نداد، لذا در یک گروه قرار  اختالف معنی

  )درصد 24/34معادل ( کمترین اثر بازدارندگی. گرفتند

                                                             
5 Abdul-Baki and Anderson 
6 Arnon 
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ن یر بیتفاوت در تأث). 2جدول (مربوط به اندام گل بود 

. باشد یها م ها مربـوط بـه حـد آستانه غلظت آن اندام

 شدن کند به دلیل احتماالً زنی جوانه در سرعت کاهش

 بذرها تنفس در کاهش اثر در گیاهان حیاتی يفرآیندها

و 1الخطیب(باشد  می مواد دگرآسیب شیمیاییوجود  و

  ).2004همکاران، 

  

  زنی سرعت جوانه

زنی سوروف  ، بیشترین سرعت جوانه2مطابق جدول 

در تیمار شاهد مشاهده شد و کاربرد عصاره آبی همه 

بیشترین و . زنی شد ها موجب کاهش درصد جوانه اندام

به  )درصد 19/34و  37/64معادل (کمترین اثر منفی 

این مطالعه . دست آمد ترتیب در تیمار برگ و گل  به

زنی سوروف به مواد  وانهنشان داد که واکنش سرعت ج

. زنی بود طور تقریبی مساوي درصد جوانه دگرآسیب به

هرز سوروف  زنی علف پاسخ یکسان درصد و سرعت جوانه

کسان بودن اثرات یـل یتحت عصاره آبی پنیرك بـه دل

کاهش درصد و سرعت  .ه استیقابل توج دگرآسیبی

 یهای ت آنزیمیل کاهش فعالیتواند به دل یم یزن جوانه

  .الز باشدیچون آلفا آم هم

و 2بهتري(دارد  یبذر نقش مهم یزن که در جوانه

  ).2011همکاران، 

  

  چه طول ریشه

ها، برگ  ، در بین عصاره اندام2بر اساس جدول 

چه  پنیرك بیشترین اثر بازدارندگی را روي طول ریشه

 69/87چه  که طول ریشه طوري به. سوروف داشته است

که از لحاظ آماري با تیمار  درصد کاهش نشان داد

هاي هوایی اختالف  عصاره آبی مخلوطی از اندام

کمترین اثر بازدارندگی به اندام . داري نشان ندادند معنی

شده گزارش . درصد اختصاص داشت 85/53گل معادل 

 تأثیرکه مریستم انتهایی در ریشه به شدت تحت  است

متوقف گیرد و تقریباً رشد آن  مواد دگرآسیب قرار می

ولی و وزن خشک شود که نتیجه آن کاهش رشد ط می

  ).2012و همکاران، 3پناهامید(چه است  ریشه

                                                             
1 El-Khatib 
2 Behtari 
3 Omid Pana 

  چه طول ساقه

 بازدارندگی اثر سوروف، چه ساقه طول مورد در

 نیز صفت این بر پنیرك مختلف هاي اندام هاي عصاره

 معادل برگ اندام به منفی اثر بیشترین. بود متفاوت

 اساس بر). 2 جدول( داشت اختصاص درصد 81/62

 طول از بیشتر سوروف هرز علف چه ریشه طول نتایج،

 مختلف هاي اندام دگرآسیب مواد تأثیر تحت چه ساقه

 یاندام نیاول چه شهیر چون. گرفت قرار پنیرك هرز علف

 طیمح از میمستق طور به را یبیدگرآس مواد هک است

 مواد نیا ریتأث تحت شتریب است نکمم و ندک یم جذب

 نمودند گزارش) 2016( همکاران و4استرم. رندیگ قرار

 در تداخل طریق از را رشد شیمیایی دگرآسیب مواد که

 دیواره ساختار تغییر مثل فیزیولوژیک مهم يفرآیندها

 تقسیم از يجلوگیر غشا، عمل و ينفوذپذیر سلولی،

 يها هورمون تعادل و ها آنزیم برخی فعالیت و سلولی

 مختل چه ساقه و چـه ریشه اندام دو هر در گیاهی

 اثـر یبررسـ در) 2004( همکـاران و5پاروز .سازد می

 ـانیب) Tamarindus indica( يهنـد تمـر عـصاره

 طور به عصاره مختلف يها غلظـت کـه داشـتند

 يپتر در شده کشت اهانیگ چـه ـشهیر رشـد يدار یمعن

 مورد اهانیگ رشد کاهش زمیمکـان. دادنـد کاهش را

 و6سینگ اما ؛ستین مـشخص ـقیدق طور به شیآزما

 امـر ـنیا ـلیدل کـه نمودنـد گـزارش) 2005( همکاران

 در موجود رشـد بازدارنـده مـواد یمنفـ اثـر توانـد یم

  .باشد تـوزیم میتقـس يرو یـاهیگ يهـا عصاره

  

                                                             
4 Sturm 
5 Parvez 
6 Singh 
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  گیاهچه طول

شود، کاهش  مشاهده می 2که از جدول  طوري همان

 اندام آبی عصارهطول گیاهچه سوروف تحت کاربرد 

 در هوایی هاي اندام از مخلوطی و گل برگ، ساقه،

 گیاهچه طول ترین کم. بود دار معنی شاهد با مقایسه

 این در. بود متر سانتی 54/2 معادل برگ اندام به مربوط

 درصد به نسبت سوروف هرز علف گیاهچه طول مطالعه،

 هاي اندام دگرآسیب ترکیبات تأثیر تحت بیشتر زنی جوانه

 الخطیب .گرفت قرار پنیرك هرز علف ساقه بجزء مختلف

 زنی جوانه مرحله نمودند اظهار) 2004( همکاران و

 و باشد می دگرآسیب ترکیبات به مرحله ترین حساس

 این در را شدیدي تأثیر توانند می دگرآسیب ترکیبات

 اي گیاهچه رشد در شدید کاهش. باشند داشته مرحله

 مراحل در و مزارع سبز سطح کاهش به منجر تواند می

 محیطی عوامل سر بر رقابت در هرز علف غلبه بعدي

 ترکیبات اثر میزان که گفت توان می بنابراین گردد،

 خواهند یمهم نقش رشد بعدي مراحل در دگرآسیب

 کاهش به منجر تنها نه دگرآسیبی اثرات. داشت

 نیز زنی جوانه در تأخیر باعث بلکه گردد می زنی جوانه

 بسیار اثرات تواند می زنی جوانه در تأخیر این که گردد می

 و باشد داشته گیاهان رقابت نتیجه بر زیادي

 ممکن اند آورده دست به بزرگتري اندازه که هایی گیاهچه

 ای خاك کم رطوبت مانند ناسازگار شرایط تحت است

 داشته بهتري رقابت خود همسایگان با غذایی محدودیت

  ).2003 همکاران، و1فوجی( باشند

  

  بذر بنیه

 با سوروف بذر بنیه که داد نشان آمده دست به نتایج

 طور به پنیرك هرز علف مختلف تیمارهاي اعمال

 صفت این کاهش بیشترین. داد نشان کاهش داري معنی

 این میزان که شد مشاهده برگ آبی عصاره کاربرد در

). 2 جدول( بود شاهد با مقایسه در درصد 30/89 کاهش

 مواد تجمع که نمودند گزارش) 2012( همکاران و2مندل

 جوانـه کـاهش موجـب دگرآسیب گیاهان از آن ترشح و

  .گردد می گیاهچه قدرت طولی شاخص و زنـی

                                                             
1 Fujii 
2 Mandel 

  a کلروفیل رنگدانه میزان

 تأثیر تحت سوروف a کلروفیل میزان داد نشان نتایج

 مختلف هاي اندام دگرآسیب ترکیبات آبی عصاره

 .داد نشان کاهش شاهد با مقایسه در پنیرك هرز علف

) درصد 67/78( برگ اندام به مربوط کاهش بیشترین

 از گل اندام که است حالی در این. بود پنیرك هرز علف

 بود برخوردار درصد 67/36 با معادل منفی تأثیر کمترین

  ).2 جدول(

  

  b کلروفیل رنگدانه میزان

 b کلروفیل میزان هاي نیانگیم سهیمقا جینتا

 یمتفاوت طور به صفت نیا هک داد نشان سوروف هرز علف

. گرفت قرار پنیرك هرز علف آبی عصاره ریتأث تحت

 05/83( ساقه اندام به مربوط کاهشی اثر بیشترین

 اختالف برگ اندام با آماري لحاظ از که بود) درصد

 قرار کسانیی گروه در لذا نداد، نشان را داري معنی

) درصد 03/72( گل اندام به میزان این کمترین. گرفتند

 دست به نتایج اساس بر). 2 جدول( داشت اختصاص

 از بیشتر سوروف هرز علف b کلروفیل میزان آمده،

 مختلف هاي اندام آبی عصاره هدف مورد a کلروفیل

 تنش دهنده نشان این. است گرفته قرار پنیرك هرز علف

 پنیرك هرز علف در موجود دگرآسیب ترکیبات از ناشی

 نظیر غیرآنزیمی اکسیدان آنتی بیشتر که باشد می

 میزان به توجه با. دهد می قرار هدف مورد را b کلروفیل

 رسد می نظر به II تمسفتوسی در b کلروفیل بیشتر

 این بر منفی تاثیر بیشترین پنیرك دگرآسیب ترکیبات

 عهده به را باشد می هیل فرآیند جایگاه که تمسفتوسی

  .دارند

  

  کل کلروفیل رنگدانه میزان

 کل کلروفیل صفت پذیري تأثیر ،2 جدول مطابق

 مختلف هاي اندام از ناشی دگرآسیب مواد به سوروف

 که طوري به. بود کسانی گل اندام جزء به پنیرك هرز علف

 در برگ اندام در کل کلروفیل میزان کاهش بیشترین

 کلروفیل میزان کاهش. شد مشاهده شاهد با مقایسه

 دگرآسیبی تنش بیانگر ها اندام مختلف تیمارهاي تحت

 شدن فعال به منجر که است دگرآسیب ترکیبات از ناشی

 کاهش دلیل. شود می کلروفیل کاتابولیسمی مسیر



158  

 ...پنیرك هرز علف مختلف هاي اندام آبی عصاره اثر: همکاران و طاطاري

 کاتابولیسمی مسیر شدن فعال از ناشی احتماالً کلروفیل

 گزارش) 2010( همکاران و1رامنابو .باشد می کلروفیل

 کاهش به مربوط کل کلروفیل سطح کاهش که نمودند

. باشد می ها رنگدانه این تجزیه افزایش ای و فتوسنتز

 در لیلروفک ــزانیم ــاهشک) 2001( 2ــاکییمــیابراه

 و یوحش ـوالفی سـوروف، ،کترش ،كزیت تره اهانیگ

 یآبـ عصـاره مختلـف يهـا غلظـت معـرض در را ذرت

 گـزارش) Eukalyptus camaldulensis( پتوسیـالکا

  .ـــردک

  

  کاروتنوئیدي رنگدانه میزان

 میزان بیشترین از شاهد تیمار ،2 جدول مطابق

 برخوردار) گرم بر گرم میلی 28/1( کاروتنوئیدي رنگدانه

 تحت سوروف کاروتنوئیدي رنگدانه میزان ترین کم. بود

. شد مشاهده پنیرك هرز علف برگ اندام آبی عصاره

 که هستند زرد و نارنجی هاي رنگدانه کاروتنوئیدها

 افتی کلروپالست غشاي در و اند چربی در محلول

 نوري حفاظت و انرژي آوري جمع ها آن وظیفه و شوند می

 هاي رادیکال با پذیر برگشت راه از کاروتنوئیدها. است

 ها کلروفیل تخریب مانع زانتوفیل تشکیل و اکسیژن

 و b کلروفیل انباشت). 2008 ،3الی و امال( شوند می

 و،یداتیســکا يهــا تــنش طیشـــرا در کاروتنوئیدها

 ردکعمل و هــا ســتمیس ــنیا يالقــا ننــدهک ــانیب

 به توجه با البتـه،. اسـت یدفاع سازوکار عنوان به آن

 دگرآسیب مواد تحت رنگدانه دو این شدید کاهش

 بـه قـادر هـا ستمیس نیا پنیرك، هرز علف هاي اندام

  .ابـدی یمـ ـاهشک هـا آن تیفعال و نبوده مناسب نشکوا

  

  گیري نتیجه

 مختلف هاي اندام که دهد می نشان تحقیق این نتایج

 هرز علف بر دگرآسیب پتانسیل داراي پنیرك هرز علف

 يبــرا هــا آن غلظــت آســتانه حد و بود سوروف

 این مجموع در. است متفاوت یبازدارندگ اثــر اعمــال

 بیشترین پنیرك، برگ عصاره که دهد می نشان مطالعه

 گیاهچه، رشد زنی، جوانه سرعت و درصد بر کاهشی اثر

                                                             
1 Abu Romman 
2 Ebrahimi Kia 
3 Amal and Aly 

 نشان کاروتنوئیدها و کل کلروفیل ،a کلروفیل بذر، بنیه

 هاي اندام آللوپاتیک اثر اثبات به توجه با بنابراین دهد؛ می

 نظر به آن باالي توده زیست و پنیرك هرز علف مختلف

 شیمیایی دگرآسیب مواد از وري بهره پتانسیل رسد می

 مدلی یا و زیستی منشاء با ها کش علف عنوان به گیاه این

 نیازمند امر این. دارد وجود ها کش علف ساخت براي

 هاي متابولیت ویژه به ترکیبات سایر فیتوشیمی تجزیه

 .باشد می مرتبط ثانویه
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Aqueous Extract Effect of Different Organs of Malva sylvestris Weed on 
Germination Characteristics and Photosynthetic Pigments of 

Echinochloa crus-galli 
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Zareie2 

Extended Abstract 

Introduction: Due to their aggressive and competitive habits, weeds inhibit the growth of valuable 
plants. Interference in plants includes environmental competition and allelopathy (Autotoxicity and 
hetrotoxicity). In hetrotoxicity, chemical compounds released from plants are able to affect the neighboring 
plants. Proper management of weeds and the exploitation of their hetrotoxicity potential can reduce losses 
caused by weeds. This could also represent an effective step towards the reduction of the use of herbicides. 
Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of hetrotoxicity potential of aqueous extract of 
various organs of Malva sylvestris L. weed on traits of germination and photosynthetic pigments of 
Echinochloa crus-galli L. 

Material and Methods: An experiment was conducted to evaluate the effect of hetrotoxicity potential of 
aqueous extract of Malva sylvestris  L. weed including the stem, leaf and flower as well as their mixture on 
traits of germination and photosynthetic pigments of Echinochloa crus-galli L. as a completely randomized 
design in three replications in Weeds Science Laboratory of Gonbad Kavous University in 2017. For this 
experiment, aerial parts of M. sylvestris were first collected at the flowering stage from Ramian field. They 
were subsequently separated with great care and were powdered. Then from them, 5% suspensions 
(weight/volume) were prepared, using distilled water. Finally, the extract of each organ of M. sylvestris was 
added to Petri dishes containing E. crus-galli seeds. After the 7th day, traits such as rate and percentage of 
germination, radical and shoot elongation, vigor index, total content of chlorophyll a and b and carotenoids 
were measured. 

Results: The results showed that various organs of M. sylvestris and their mixture had different inhibitory 
effects on traits of germination and seedling length of E. crus-galli weed. The highest inhibition effects on 
rate and germination percentage and elongation of radical and shoot of E. crus-galli were obtained using leaf 
extract of M. sylvestris about 64.04, 64.37, 87.69, 62.81%. In this study, radical length is more affected under 
hetrotoxic compounds of various organs of M. sylvestris, as compared with shoot length. Based on the 
results, various organs of M. sylvestris and their mixture also have different inhibitory effects on chlorophyll 
and carotenoid content of E. crus-galli weed. It seems that the differential effects among different organs of 
M. sylvestris are a function of the threshold concentration of allelochemicals to hetrotoxic compounds of the 
organs, which causes various response by E. crus-galli. 

Conclusion: Given the evidence for the effect of hetrotoxicity potential of various organs of M. sylvestris 
on traits of germination and pigments of chlorophyll and carotenoid of E. crus-galli and huge biomass 
generated, it is advisable to exploit allelochemical compounds of this plant as bio-herbicides. 

 
Keywords: Germination percentage, Hetrotoxity potential, Seed vigor, Weed 
 
Highlights: 

1- Study of the the effect of hetrotoxic potential of Malva sylvestris weed on germination characteristics 
and photosynthetic pigments of Echinochloa crus-galli in Ramian field. 

2- E. crus-galli weed exhibits great sensitivity to hetrotoxic compounds of various organs of M. sylvestris,  
especially the leaves. 

3- Allelopathic characteristics of M. sylvestris weed have huge potentials for the production of bio-
herbicides. 
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