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 چکیده

-از مهم یآللوپات .ندینمایم جادیتداخل ا گریکدیدر رشد و نمو  یمتفاوت یهابه شکل یگیاهان مختلف جامعه گیاه      

ترکیبات  .اثر سوء دارند یاست که بر رشد و نمو گیاه زراع یهرز و گیاهان زراع یهاتداخل بین علف یهاروش نیتر

ظور بررسی اثرات عصاره آبی منبه دهند.آللوپاتیک فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاهان را تحت تأثیر قرار می

-تره و تاجهای هرز سلمهگندم و علف قند،های گیاهان زراعی چغندرسورگوم و تلخه بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهچه

تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره آبی  3خروس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 

که ( بود. نتایج نشان داد حجمی درصد 20و  10، 5، 0سطح ) 4های عصاره در و تلخه( و غلظتسطح )سورگوم  2در 

عصاره درصد  20خروس در غلظت هرز تاجبه علف کمترینو  در حالت عدم تیمار ترهبه سلمه هواییاندام بیشترین طول 

یافت. علاوه  یدارکاهش معنی bو  aروفیل با افزایش غلظت عصاره سورگوم و تلخه میزان کلتعلق داشت. سورگوم و تلخه 

با توجه به نتایج . بود، کلروفیل کل و کارتنوئید بیشتر از عصاره سورگوم bاثر بازدارندگی عصاره تلخه بر کلروفیل آن  بر

های هرز ه عصاره سورگوم و تلخه با داشتن سمیت قوی بر ضد علفتوان بیان داشت کبدست آمده از این آزمایش، می

 .کمک کنند زیستی هایکشعلف توسعه بهتوانند یم

  کشاورزی پایدارهرز،  آللوپاتی، کلروفیل، علف کلمات کلیدی:

 مقدمه. 1

-کشبکارگیری از علف که این در حالی است ،ها شیمیایی میسر نیستکشهای هرز بدون استفاده از علفکنترل علف     

تحقیقات فراوانی درباره . [8] گرددمیخیزی خاک ای و کاهش حاصلگلخانهانتشار گازهای های شیمیایی منجر به 

تا به . [14]نندگی داشته باشد، صورت گرفته است ککو تحری گیدتواند اثر بازدارنپتانسیل آللوپاتی برخی از گیاهان که می

کنند و های اسیدی تولید نمک میمحیطاند که در هزار ترکیبات بازی آلکالوئید در گیاهان شناسایی شده 10امروز بیش از 

ترکیبات دگرآسیب بعد از جذب توسط گیاه هدف با اختلال بر . [6]باشد دارای اثرات فیزیولوژیک بر انسان و جانوران می

دهد که همچنین تحقیقات اخیر نشان می. [9] گرددخصوصیات فیریولوژیکی، باعث ایجاد نابسامانی در سیستم گیاه می

های هرز، اثرات مثبتی در خاک مانند بهبود دسترسی به مواد غذایی از طریق آللوپاتیک علاوه بر سرکوب علفگیاهان 

 یا غشا صلیا ءجز با مستقیم کنشوا طریقاز  ننداتومی هالللوکمیکاآ .[18] دنگردمیافزایش فعالیت میکروبی خاک 

 طرفیاز سانند. بر رتخسا سلولی یغشا به ء،غشا دکررکا هکنند محافظ متابولیسم وریضر یهادکررکااز  برخیدر  لختالا
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 یندآفر نهایتاً که هشد نههاروز دعملکردر  لختالا رطو همینو  ییاهو امندا نموو  شداز ر مانع للوپاتیآ ادمو ستا ممکن

 گ،بر فتوسنتزروی  ممانعتی اتثرا دوگراز  هشدآزاد  نگالژو که هشد ارشگز. [13]خواهد شد  مختل تنفسو  فتوسنتز

 .[4]داشته است سویا و  در ذرت گبرو  یشهر تنفس ق،تعر

 این کهبطورینمود،  استفاده توانهای طبیعی میعلف کش یافتن برای تحقیقات در گیاهان آللوپاتی پتانسیل از     

سب زیست محیطی کمتری های مصنوعی موجود، عوارض نامناعلف کش به نسبت و کرده عمل تراختصاصی ترکیبات

درصد  55با ترشح بیش از  ،آللوپاتیک زراعی ترین گیاه( یکی از مهمSorghum bicolorسورگوم ) .[1]خواهند داشت 

. نتایج حاصل از تحقیقات در [5] باشدمی های هرز در مزارعهای علفهای موئین به عنوان مهارکنندهاز ریشه سورگولون

های سورگوم باعث کنترل علف عصاره آللوپاتیکها با کشکه ترکیب یک سوم تا نصف دوز از علف های اخیر نشان دادسال

بیان داشتند که عصاره آللوپاتیک آبی تلخه شامل  [11]کیا و همکاران مهدوی .[1] گرددها میکشهرز در دز کامل علف

 خشکنیمهو  خشک عنواز  ما رکشودر  غالب قلیما که نجااز آ .باشدگلیکوزییدهای سیونژیک، فنول و تانن های فشرده می

 کاهش نهایتو در  مضاعف مشکل رچارا د عیزرا نگیاها ،دارای توان آللوپاتی زهریعلفها شتدا رنتظاا انمیتو ،میباشد

عی زرا انهگیا رشدبر  گیاه زراعی سورگومو هرز تلخه علف  للوپاتیآ پتانسیل مطالعه یندر ا ینانمایند. بنابر دعملکر شدید

 .گرفت ارقر یابیارز ردمو ترهخروس و سلمههرز تاج هایگندم و چغندرقند و علف

 

 هامواد و روش. 2

دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه  و گلخانه صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملًا تصادفی در آزمایشگاهاین پژوهش به      

 20و  10، 5، 0) آبی اندام هوایی )تلخه و سورگوم( و غلظت عصاره آبی عصارهاجرا شد. فاکتورها شامل  1335در سال 

های هوایی تلخه و سورگوم از مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه برای تهیه عصاره آبی، اندامدرصد حجمی( بودند. 

نمونه های خشک . تا خشک شوندساعت در آون قرار گرفته  45درجه سانتی گراد به مدت  00آوری و در دمای مراغه جمع

درجه  25ساعت در دمای  24ت گرم در یک لیتر آب مقطر اضافه و  به مد 200و  150، 100پودر شده را به میزان 

بذور . [3] گراد نگهداری شددرجه سانتی -5ای صاف و در دم گراد بر روی شیکر قرار  داده سپس بوسیله کاغذ واتمنسانتی

روز آبیاری با آب و توسعه  20عد از شد. ب کشت گلدان جوانه در 25ه و از هرکدام دار شدجوانهگیاهان مورد مطالعه 

روز بعد از  10پاشی شدند. لیتر از سطوح عصاره آبی تلخه و سورگوم محلولمیلی 20به مقدار روز  14مدت  ها، بهگیاهچه

 5 ها،ه گلدانلیبعد از تخ همچنین صورت گرفت.کلروفیل  های توسعه یافته برای سنجشبرداری از برگپاشی، نمونهمحلول

 .شد گیریاندازه ل اندام هواییطو و طول ریشه صورت تصادفی انتخاب و به گیاهچه

 

Chlorophyll 𝑎 = (19/3 × A663 − 0/86 × A645) 𝑉
100𝑊⁄  

Chlorophyll 𝑏 = (19.3 × A645 − 3.6 × A663) 𝑉
100W⁄  

Chlorophyll t = chlorophyll a +  chlorophyll b 

Carotenoids =  (1000a470 − 1/82Ca − 85/02Cb)
198⁄  
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 هانتایج و بحث. 3

 طول ریشه و طول ساقه

 هم حاصل شد. کمترین طول اندام هوایی حالت عدم تیمارتره و گندم در طول اندام هوایی در گیاهان سلمه بیشترین     

. تعلق داشتسورگوم تلخه و درصد  10بعد از آن در غلظت  سورگوم و تلخه ودرصد  20خروس در غلظت گیاه تاج به

داری د در همه گیاهان با افزایش غلظت عصاره آبی تلخه و سورگوم، طول اندام هوایی گیاهان کاهش معنیشومشاهده می

ه شاهد طول اندام درصد هر دو عصاره تلخه و سورگوم نسبت ب 20به طوری که در غلظت  .(1)جدول  پیدا کرده است

کاهش نشان  درصد 12/32و  25/35، 50/31، 51/32ترتیب هخروس بتره و تاجهوایی گیاهان گندم، چغندرقند، سلمه

که کمترین طول ریشه به تاج خروس در غلظت طوریتغییرات در طول ریشه مشابه طول اندام هوایی بود. بهروند  دادند.

بیشترین طول ریشه به درصد تلخه و سورگوم حاصل شد و  5و  10های ن در غلظتدرصد تلخه و سورگوم و بعد از آ 20

 (. 2گیاه گندم و بعد از آن به چغندرقند در تیمار شاهد تعلق داشت )جدول 

گزارش کردند بر اثر مصرف آللوکمیکال، توانایی گیاهان برای رشد نرمال در نتیجه کاهش طویل  [2]آمو و همکاران      

و بیان کردند که طول ریشه شاخص حساسی نسبت به  یابدیداری کاهش مطور معنیو نکروزه شدن آن به چهشدن ریشه

لوپن های درصد عصاره، گیاهچه 5 های بیش ازنتیجه گرفتند در غلظت [13]پودلکو و همکاران  باشد.میها فیتوتوکسین

کنند. ( پیدا میایههای لپگهای اولیه و بردم رشد ریشهعگرایی منفی، حالت غیرنرمال )کاهش طول ریشه و ساقه، زمین

 بهراحتی همچنین به دلیل نبود مواد مترشحه از کلاهک ریشه و در نتیجه کمی لعاب نوک ریشه، مواد آللوکمیکال به

از  نیو اوشتر داریمعنی رطو به ،میشوند نیو بجذ مانع ینکها بر وهعال لللوکمیکاآ. مواد کنندسلولی نفوذ می هایدیواره

نتایج به دست آمده با . [12] دارد اللتد یشهر یهالسلولی سلو یغشا دعملکردر  لختالا بر ینا کهداده،  یشافزرا ا یشهر

 ,11]باشد، مطابقت دارد ل بوته در اثر مواد آللوپاتیک میبسیاری از مطالعات گزارش شده که حاکی از کاهش رشد طو

16].  
 غلظت و نوع گیاه با در ترکیب تیماری عصاره متر(اندام هوایی )سانتیمیانگین طول  -1جدول 

 غلظت )درصد( تاج خروس ترهسلمه چغندرقند گندم

 

 عصاره

b53.27 e47.11 a55.94 m29.82 Distilled water سورگوم 
h43.13 h43.43 cd50.67 o25.16 5  
i41.26 i39.99 fgh44.11 p21.66 10  
k36.03 m30.79 j33.93 q19.38 20  
bc52.23 ef45.71 a55.16 n27.37 Distilled water تلخه 
fgh44.22 i40.89 d50.01 o23.99 5  

i40.66 j37.64 gf45.05 p21.13 10  
k35.17 l35.17 k34.63 q19.43 20  

 درصد است. 5در سطح احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختلاف معنیمیانگین

 

 در ترکیب تیماری عصاره، غلظت و نوع گیاه متر(میانگین طول ریشه ) سانتی -2جدول 
 گندم
 

 چغندرقند
 

 سلمه تره
 

 تاج خروس
 

 غلظت )درصد(
 

 عصاره

a32.72 d30.66 d25.53 m11.69 Distilled water سورگوم 
 de28.1 cd29.35 f24.83 n9.99 5 

g22.44 gh21.81 ih20.59 o8.34 10 
k15.15 j16.94 jk16.22 p6.94 20 
a33.15 bc29.86 d28.43 m11.75 Distilled water تلخه 

 
e26.93 g22.99 g22.18 no9.38 5 
g22.52 i19.56 i20.22 o8.64 10 
ih20.72 mn10.63 l13.82 p6.15 20 

 درصد است. 5در سطح احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برمعنیهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختلاف میانگین
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 bو  aکلروفیل 

ل مربوط پیدا کرد. بیشترین میزان کلروفی داریدر همه گیاهان کاهش معنی  aبا افزایش غلظت عصاره میزان کلروفیل    

درصد و بعد از آن به گیاهان گندم و چغندرقند در  20و کمترین مقدار به تاج خروس در غلظت  بدون تیمار ترهسلمهبه 

تره و گندم، چغندرقند، سلمه ،aدرصد عصاره میزان کلروفیل  20(. در غلظت 3درصد عصاره متعلق بود )جدول  20غلظت 

همچنین میزان درصد نسبت به عدم مصرف عصاره کاهش یافت.  31/10و  35/10، 33/20، 11/11ترتیب هخروس بتاج

دار نوع گیاه، غلظت، عصاره و همچنین ترکیب تیماری گیاه و غلظت قرار گرفت. روند کلروفیل تحت تاثیر معنی bکلروفیل 

b  همانند کلروفیلa ان کلروفیل میز ،بود. به طوری که با افزایش غلظت عصارهb داری پیدا در همه گیاهان کاهش معنی

گزارش بیشتر از عصاره سورگوم است.  bدهد اثر بازدارندگی عصاره تلخه بر کلروفیل ( نشان می1شکل ). (4 )جدول کرد

به  شده است که بر اثر مواد آللوپاتیک، محتوای کلروفیل گیاهان کاهش یافته و در نتیجه تقسیم سلول، رشد و فتوسنتز

گردد. به دلیل اینکه تنفس سلول وابسته به ساخت مواد فتوسنتزی در گیاهان های کلروفیل متوقف میدلیل تخریب سلول

را  فیلوکلر کاهش. [19]ها خواهد شد باشد، بنابراین هر گونه اختلال در فتوسنتز باعث کاهش اختلال در تنفس سلولمی

 هر یاو یا تحریک تجزیه کلروفیل  فیلوکلر بیوسنتز رمها نتیجهدر  که نستداآللوکمیکال  ادمو به عمومی پاسخی انتومی

پاشی عصاره مشاهده کردند که محلول [10](. همچنین لورنز و همکاران 2002 )یانگ و همکاران، باشدمی فرآینددو 

 گونه گیاهی با افزایش غلظت عصاره سبب کاهش کلروفیل و فتوسنتز شد.  11آکاسیا بر 

 در ترکیب تیماری غلظت و گیاه بر گرم وزن تر( گرم) میلی aمیانگین کلروفیل  -3جدول 

 غلظت )درصد( تاج خروس سلمه تره چغندرقند گندم

fg1/44 d1/64 a1/86 fgh1/41 Distilled water 

gh1/41 e1/55 b1/79 i1/3 5 

h1/37 f1/45 c1/72 j1/23 10 

i1/28 i1/3 d1/66 k1/18 20 

 درصد است. 5در سطح احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختلاف معنیمیانگین

 

 در ترکیب تیماری غلظت و گیاه گرم بر گرم وزن تر()میلیb میانگین کلروفیل  -4جدول 

 غلظت )درصد( تاج خروس سلمه تره چغندرقند گندم

bc0/66 b0/67 a0/7 d0/64 Distilled water 

cd0/65 bc0/66 a0/71 fg0/59 5 

ef0/6 c0/61 b0/68 fg0/58 10 

gh0/58 ef0/6 bc0/66 h0/56 20 

 درصد است. 5در سطح احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختلاف معنیمیانگین
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 5براساس آزمون دانکن در سطح احتمال دار بیانگر اختلاف معنی. حروف متفاوت تحت تاثیر نوع عصاره bمیزان کلروفیل  -1شکل 

 باشد. درصد می

 

 

 کلروفیل کل و کارتنوئید

( نشان داد بیشترین کلروفیل کل در تیمار شاهد و گیاه سلمه 5 مقایسه میانگین ترکیب تیماری گیاه با غلظت )جدول     

همچنین  درصد عصاره مشاهده شد. 20گندم و چغندرقند با کاربرد تره و کمترین میزان هم در تاج خروس و بعد از آن در 

تعلق داشت و کمترین  دار با چغندرقند و تاج خروسبالاترین میزان کاروتنوئید به گیاه زراعی گندم بدون تفاوت معنی

 ورد مطالعه مربوط بوددار با سایر گیاهان مدرصد عصاره بدون تفاوت معنی 20میزان کاروتنوئید به تاج خروس و با کاربرد 

عصاره تلخه اثر بازدارندگی بیشتری را بر کلروفیل کل و کاروتنوئید نسبت به  ،3و  2های با توجه به شکل. (0 )جدول

نیز گزارشی مبنی بر کاهش محتوای کلروفیل را  [15]با این پژوهش سارکار و همکاران  مطابق .عصاره سورگوم داشته است

تند. بررسی های وفایی و همکاران را بیان داش (tora Cassiaتیمار با عصاره آبی نوعی فلوس ) در گیاهچه خردل بر اثر

 3تا  1کلروفیل کل و کارتنوئید گیاهچه گندم تحت تاثیر تفاله زیتون با افزایش ، a ،b نشان داد که مقادیر کلروفیل [17]

 کاهش یافت.داری نسبت به شاهد درصد در خاک در تمامی ارقام بطور معنی

 در ترکیب تیماری غلظت و گیاه گرم بر گرم وزن تر()میلی کلمیانگین کلروفیل  -5جدول 

 گندم

Wheat)) 

 چغندرقند

(Sugar beet) 

 سلمه تره

(Common Lambsquarters) 

 تاج خروس

(Redroot Pigweed) 

 غلظت )درصد(

Concentration (%) 
f2/1 d2/32 a2/56 f2/061 Distilled water 

f2/2 e2/21 b2/51 h1/89 5 

g1/98 f2/075 c2/4 i1/82 10 

hi1/86 h1/91 d2/32 j1/75 20 

 .درصد است 5در سطح احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختلاف معنیمیانگین
 

a

b

0.63

0.632

0.634

0.636

0.638

0.64

0.642

0.644

سورگوم تلخه

b
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ک
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 در ترکیب تیماری غلظت و گیاه گرم بر میلی لیتر(میانگین کاروتنوئید) میلی -6جدول 

 گندم

Wheat) 

 چغندرقند

(Sugar beet) 

 سلمه تره

(Common Lambsquarters) 

 تاج خروس

(Redroot Pigweed) 

 غلظت )درصد(

Concentration (%) 
a1/59 ab1/41 bc1/38 ab1/42 Distilled water 

d1/09 cd1/2 d1/17 ab1/48 5 

ef0/79 e0/85 efg0/76 fg0/65 10 

0/57g fg0/59 fg0/64 g0/58 20 

 درصد است. 5در سطح احتمال  LSDآزمون اساس  دار بین تیمارها برهایی با حروف مشابه بیانگر عدم اختلاف معنیمیانگین

 

  
 های هرز تحت تاثیر عصاره آبی تلخه و سورگومعلف و کارتنوئید میزان کلروفیل کل  -3و  2های  شکل

 

 نتیجه گیری کلی. 5

بطور یکسان باعث کاهش طول اندام هوایی  گوم و تلخهرعصاره آبی سوافزایش غلظت حاصل از این آزمایش،  طبق نتایج    

که میزان بازدارندگی عصاره آبی تلخه در کاهش میزان کلروفیل های هرز وگیاهان زراعی شده است. در صورتیو ریشه علف

b توان بیان داشت که عصاره آبی سورگوم و تلخه به میبنابراین  کارتنوئید بیشتر از عصاره آبی سورگوم بود.، کلروفیل کل و

خروس باشد که این نیز بستگی به غلظت تره و تاجهرز سلمههایهای علفهای رشد گیاهچهترین بازدارندهاصلیعنوان 

سیل گیاهان دگرآسیب در تحقیقات بیشتر در جهت شناسایی پتان. انجام هرز هدف بستگی داردهای آبی و گونه علفعصاره

 .کشاورزی پایدار باشدراستای تواند گامی مهم در های هرز میکنترل علف
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Effects of allopathic extract of sorghum and Russian knapweed on growth and 

physiological indices of field crops and weeds 

3, Hooriye Tavakoli2, Abdollah Javanmard1Azam Hatai hampa 

Abstract 

     Allelopathic compounds influence biochemical and physiological processes of their adjacent 

plants. In order to evaluate the response of wheat (Triticum aestivum L.), sugar beet (Beta vulgaris 

L.), common lambsquarters (Chenopodium album L.) and redroot pigweed (Amaranthus 

retroflexus L.) to allelopathic effects of shoot aqueous extract of sorghum (Sorghum bicolor L.) and 

Russian knapweed (Acroptilon repens L.), a greenhouse experiment as factorial experiment based 

on randomized completely design with three replications was conducted in Faculty of Agriculture, 

University of Maragheh in 2016. The factors were included shoot aqueous extract of sorghum and 

Russian Knapweed and extract concentrations (distilled water as control, 5, 10 and 20% m/v). 

Results indicated that the highest shoot length of common lambsquarters was seen in control 

treatment. Also, the lowest of shoot length was observed in redroot pigweed with application of 

20% extract concentration. Moreover, chlorophyll a, b and carotenoid decreased significantly with 

increasing aqueous extract concentration of sorghum and knapweed. By the way, inhibitory effect 

of Russian knapweed extract on chlorophyll a, b and total chlorophyll was more than sorghum 

extract.  From the present study, it could be concluded that sorghum and Russian knapweed extract 

show strong phytotoxicity against weeds and hence could be useful for developing as a 

bioherbicide. 

Key words: Allelopathy, Carotenoid, extract, wheat 

 

 

 


