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  چکیده
بر  این موادبررسی تأثیر  براینانب ،گذارندرشد و فیزیولوژي سایر گیاهان اثر می ترکیبات آللوشیمیایی آزاد شده از گیاهان بر     

 بقایايناشی از ترکیبات آللوپاتیک موجود در دگرآسیبی در مطالعه حاضر اثر . از اهمیت خاصی برخوردار است مختلف گیاهان
در شرایط گلخانه به صورت آزمایشی در قالب یک فرنگی زنی و رشد پیچک صحرایی، تربچه و گوجهجوانهگیاه نعناع فلفلی بر 

گرم  100و  75، 50، 25، 0هاي پودر برگ نعناع به نسبتبدین منظور . تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت 3طرح کامالً تصادفی با 
روز رشد  40از  بعد. و هر کدام به عنوان یک تیمار مجزا مورد آزمایش قرار گرفتند در کیلوگرم با خاك آماده شده مخلوط شد

آنالیز و  SASها با استفاده از نرم افزار کلیه داده. گیري شدهاي رشدي آنها اندازهها برداشت شده و شاخصرویشی، بوته
مختلف مقادیر  ارزیابی شده تحت تأثیر صفات نتایج نشان داد که کلیه. مقایسه شدند 5%در سطح  LSDها با آزمون میانگین

 ايبر مقدار مؤثر آن و متفاوت بود آن مقداربسته به  پودراثرات آللوپاتیک . یافتند داريمعنی فلی کاهشبرگ نعناع فل پودر
 بقایايترکیبات آللوشیمیایی موجود در  توان بیان کرد کهبعبارتی می. بودگرم در کیلوگرم  50مربوط به تیمار  صحرایی پیچک

رشد از جوانه زنی و پس سهاي اکسیژن فعال شده تولید سطوح باالي گونهیژه و و هايتغییر عملکرد آنزیم منجر به نعناع فلفلی
هاي مربوط به توان از آن در برنامهمی بنابراین. الزم است بیشتري تحقیقات رابطه این در ها ممانعت کرده است، اماگیاهچه

  .هاي هرز بهره گرفتکنترل طبیعی علف
  

  آللوپاتی، پودر برگ ،نعناع فلفلی، رشد رویشی ،درصد جوانه زنی ترکیبات آللوشیمیایی، :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
 مصرف میزان بیولوژیکی، و اکولوژیکی پیشرفته هايروش معرفی تا با است انجام حال در جهانی تالش کشاورزي در امروزه      

هاي زیر صنوعی باعث آلودگی خاك و آبهاي مکشاستفاده گسترده از علف .شود داده کاهش تولید، فرایند در مواد شیمیایی
این امر منجر به . شودهاي سمی در محصوالت کشاورزي و افزایش مقاومت علف هرزها میماندهزمینی، افزایش تجمع پس

توانند به طور ترکیبات طبیعی گیاهی می. شودپذیر میاتخاذ راهبردهاي جایگزین مثل استفاده از ترکیبات زیست تخریب
اداره مناسب آللوپاتی به . دار محیط زیست و ایمن هستندکش استفاده شوند، زیرا آنها دوستمیزي به عنوان علفموفقیت آ

هاي ها، حفاظت از نیتروژن در زمینوري محصول و حفاظت محیطی از طریق کنترل علف هرز، آفات، بیماريمنظور بهبود بهره
اس محصوالت طبیعی جایگاه مهمی به ویژه در مدیریت تلفیقی علف هرز زراعی و سنتز مواد شیمیایی کشاورزي جدید بر اس

تواند نقش به سزایی در کاهش زنی و استقرار بذر میي جوانههاي هرز در مرحلهکنترل علف ).16و  7( به دست آورده است
. تواند بسیار مؤثر واقع گرددمی دارویی گیاهان آللوپاتی راستا مطالعات این در ).6( هاي هرز مزارع داشته باشدخسارت علف

هایی جهت کشی جدید، یا راهنماییهاي علفهاي گیاهی پتانسیل خوبی براي توسعه فرموالسیوني گونههاي ثانویهمتابولیت
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یکی از ترکیبات  فنیل پروپیونات-2 ).17( کنندهاي طبیعی ارائه میکششناسایی ترکیبات فعال به منظور به دست آوردن علف
براي محیط و سالمت انسان و شناخته شده طبیعی کش است که به عنوان یک علف (Mentha piperita)انس نعناع فلفلی اس
متعلق به   .Mentha piperita Lنعناع فلفلی با نام علمی ).10( شودخطر بوده و به عنوان طعم دهندة غذا نیز استفاده میبی

 و گوارشی هايدرمان کننده ناراحتی، یی ضدعفونی کنندگی، ضدتشنج، صفرابرداراي خواص داروو بوده خانواده نعناعیان 
 ؛)14( ، کاهو، اسپند و خار بر روي تربچه Inula crithmoïdes L. برگ پتانسیل آللوپاتیکی پودر  ).4( باشدضداسپاسم می

Pituranthos tortuosus ؛ )2(هاي هرز صوالت باغی و علفهاي مختلف مرزه بر روي مح؛ گونه)12( روي رشد کتان و شلغم
زنی و رشد گیاهچه بر جوانه Artemisia annua ؛ )1(بر روي گندم، ذرت، آفتابگردان و سویا ) کورم و اندام هوایی(زعفران 

 هاي گیاهی با پتانسیل آللوپاتی قوي پیش از شروع یک برنامهآزمایش گونه. باشدنیز تأیید شده می )5( ترهخروس و سلمهتاج
کنترل علف هرز شرط الزم است زیرا که اطالعات اساسی در مورد اثرات بازدارندگی و پتانسیل آن براي کنترل علف هرز را 

بر این اساس بررسی اثرات آللوپاتیکی بقایاي گیاه نعناع فلفلی بر جوانه زنی و رشد گیاهان مختلف ضروري  ).13( کندفراهم می
گام اول جهت ادامه پژوهشهاي بعدي جهت کاربرد صحرایی و همچنین فورموالسیون آن می باشد تا با تعیین این اثرات 

  .برداشته شود
  

  هامواد و روش
از مخلوط شن،  cm) 30و ارتفاع  10قطر دهانه (هاي پالستیکی گلدان. اي اجرا گردیداین پژوهش در شرایط گلخانه     

گرم در کیلوگرم با پودر برگ نعناع  100و  75، 50، 25، 0هاي سبتنهمراه با ، )1:1:1(خاکبرگ و خاك مزرعه به نسبت 
ظرفیت زراعی خاك (سی سی 200ها با آب مقطر به میزان گلدانپس از کاشت بذور، . پر شدند کیلوگرم 5/1به میزان  فلفلی

در حد ظرفیت زراعی خاك مورد روز یک بار  2ها بسته به نیاز هر به منظور حذف اثر آبشویی، گلدان. آبیاري شدند) مورد نظر
  ). 1( انتقال یافتند ها از گلدان خارج و به آزمایشگاهروز رشد رویشی، بوته 40نظر، آبیاري شدند و بعد از 

  
  بحث نتایج و 

کنندگی با کاهش یافتند و میزان ممانعت پودر برگمختلف  مقادیرکلیه صفات ارزیابی شده تحت تأثیر  بر اساس جداول      
تسریع  گاهی هاي پایین بازدارندگی کمی ایجاد کرده و حتیدر غلظت ترکیبات آللوشیمیایی. افزایش یافت مقدار آنایش افز

گرم در کیلوگرم و در  100متعلق به تیمار  پیچک و تربچهزنی و رشد در بیشترین اثر کاهندگی جوانه. رشد نیز اتفاق افتاد
فرنگی از حساسیت باالتري برخوردار در میان گیاهان مورد مطالعه گوجه). 3و  1ل جدو( گرم در کیلوگرم بود 75فرنگی گوجه

  .)3جدول ( بود
  صحرایی پیچکصفات مورد ارزیابی  برنعناع فلفلی  پودرتیمارهاي  اثر –1 جدول

  )گرم در کیلوگرم( مقدار  صفات مورد ارزیابی
0  25  50  75  100  

  a0/50  a6/46  b0/30  b6/36  b3/33  )درصد(جوانه زنی 
  a83/8  b79/8  e89/3  c18/8  d21/4  )تعداد بذر در روز(سرعت جوانه زنی 
  a0/17  b6/9 b6/5 b6/5  b3/5  )سانتیمتر(طول ریشه 
  a1/15  a6/12  b6/4 b6/4 b8/3  )سانتیمتر(طول ساقه 

  a2/0  b1/0  d05/0 d04/0 c08/0  )گرم(وزن تر ریشه 
 a5/1  b6/0  c2/0  c1/0  c07/0  )گرم(وزن تر ساقه 

  a1/0  b02/0  c01/0  c01/0  c01/0  )گرم(وزن خشک ریشه 
  a33/0  b11/0 d03/0  c04/0  e01/0  )گرم(وزن خشک ساقه 

  -a0/0  a0/0  b4/0-  b2/0-  b3/0  شاخص آللوپاتی
 .باشدمی% 5 آماري دار در سطحدهندة اختالفات آماري معنینشان در هر ردیف حروف غیر مشابه*
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  تربچه مورد ارزیابیصفات  برنعناع فلفلی  پودرتیمارهاي  اثر –2 جدول

  )گرم در کیلوگرم(مقدار   صفات مورد ارزیابی
0  25  50  75  100  

  a3/93  a3/93  b0/60  bc0/40  c3/13  )درصد(جوانه زنی 
  a3/2  b9/0  c4/0  cd1/0  d0/0  )تعداد بذر در روز(سرعت جوانه زنی 

  a9/38 b2/27  c9/16 cd2/12  d7/7  )سانتیمتر مربع(سطح برگ 
  a5/3  b7/2  c4/1  c1/1  d5/0  )گرم(وزن تر ساقه 
  a8/2  b8/0  cb6/0  cd3/0  d0/0  )گرم(وزن تر ریشه 

 a5/0  a5/0  b1/0  b0/0  b1/0  )گرم(وزن خشک ساقه 
  a5/0  b2/0  c0/0  c0/0  c0/0  )گرم(وزن خشک ریشه 

  -a0/0  a0/0  ab3/0 -  b5/0-  b8/0  شاخص آللوپاتی
 .باشدمی% 5 آماري دار در سطحدهندة اختالفات آماري معنینشان در هر ردیف شابهحروف غیر م*
  

  فرنگیگوجه مورد ارزیابیصفات  برنعناع فلفلی  پودرتیمارهاي  اثر –3 جدول
  )گرم در کیلوگرم( مقدار  صفات مورد ارزیابی

0  25  50  75  100  
  a0/80  a7/86  a0/80  b0/40  c0/0  )درصد(جوانه زنی 

  a4/1  b79/0  c5/0  d2/0  d0/0  )تعداد بذر در روز(ت جوانه زنی سرع
  a5/45  b7/40  c0/12 d0/0  d0/0  )سانتیمتر مربع(سطح برگ 

  a5/5  b7/2  c8/0  c0/0  c0/0  )گرم(وزن تر ساقه 
 a8/0  b3/0  c1/0  c0/0 c0/0  )گرم(وزن تر ریشه 

 a8/0  b2/0  c08/0  c0/0 c0/0  )گرم(وزن خشک ساقه 

 a1/0  b03/0  b02/0  c000/0 c000/0  )گرم(ه وزن خشک ریش

  -a0/0 a0/0  a0/0  b5/0-  c0/1  شاخص آللوپاتی
  .باشدمی% 5 آماري دار در سطحدهندة اختالفات آماري معنینشان در هر ردیف حروف غیر مشابه*

اتیک بیشتري را به خاك اضافه هاي مختلف گیاهی مقدار مواد آللوپي بقایاي گیاهی نسبت به آزادسازي و تبخیر از اندامتجزیه
ها تحت تأثیر برخی از آنزیم ).11( شودو بیشترین مقدار سمیت گیاهی در خالل مراحل اولیه تجزیه یافت می )8( کندمی

 زنی بذر کاهو بابه عنوان مثال کاهش در جوانه ،)3(زنی و رویش را تحت تاثیر قرار می دهند و جوانه  ها قرار گرفتهآللوکمیکال
تأخیر و یا توقف تحرك مواد ذخیره اي، می تواند منجر ). 13( ها گزارش شده استکاهش فعالیت آمیالز در حضور آللوکمیکال

به طور متفاوتی به مواد  نیز هاي مختلفگونه .به کمبود فرآورده هاي تنفسی و در نهایت کاهش جوانه زنی و رشد گردد
   ).15( دهندآللوپاتیک مشابه، واکنش نشان می

 
  نتیجه گیري کلی

گیاه نعناع فلفلی از طریق تأثیر بر فرآیندهاي  بقایايترکیبات آللوشیمیایی موجود در  توان بیان کرد کهبطور کلی می
ممانعت از تقسیم سلولی و طویل شدن، اختالل در قابلیت تنفسی، تجزیه ایندول استیک اسید و جیبرلین در اثر (فیزیولوژیکی 

مطالعات بیشتري براي البته  .دنکنممانعت می هاچهاز رشد گیاه...) ي فعال اکسیژن، کاهش جذب مواد مغذي وهاتولید گونه
تعریف بهتر فعالیت آللوپاتی، با در نظر گرفتن امکان استفاده از ترشحات پودر شده و مواد گیاهی خشک ساییده شده، هم 

  ). 9(انجام شود  دبای در مزرعه چنین فرموالسیون در پتري دیش، و ترکیب کردن با خاك
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