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ی،اینپژوهش با انواع مصـنوع  ینیگزیجهت جا یعیطب يهابه علف کش یابیدستبا توجه به اهمیت :هدف 

ــاهو   ــاه کـ ــوبرومین بررویگیـ ــیاثراتماده تئـ ــا هـــدف بررسـ Lactuca sativa(بـ cv. siahoo (

  .بهعنوانیکگیاهمدالنجام شد

بـر  ) یترل یلیگرم بر م یلیم 1تا 001/0(ماده  ینمختلف ا يغلظت ها یرابتدا تأث:شناسی پژوهش روش

 يبـرا  ینهشد تا غلظت به یچه بررسچه و ساقهیشهبذر، رشد ر یرشد، از جمله جوانه زن يپارامترها یبرخ

نـه انتخـاب   یبه يهابه عنوان غلظت یترلیلیگرم برمیلیم01/0و  1/0غلظت(گردد یینتع یشتداوم آزما

 ییکشت داده شد و با محلول غذا یتپ يحاو يهادر گلدان یاهگ ینا يهارستدانه يدر مرحله بعد). شد

 یرتأث یاه،شده و بعد از رشد گ یاريآب) یترلیلیگرم بر میلیم01/0و  1/0غلظت(ین هوگلند واجد تئوبروم

  .قرار گرفت یمورد بررس یوشیمیاییگیاهو ب یزیولوژیکیف يهاجنبه يمذکور بررو یمارهايت

مختلـف   يهـا کـاهو در غلظـت   اهیچه گو ساقه چهشهیدانه و رشد ر یزنداد که جوانه جنشانینتا:ها یافته

ییـو  هوا انداموزنتر،وزنخشک زیفوق ن يهاکشت شده در غلظت يهادردانه رست. یابدمی کاهش تئوبرومین

و غلظـت   افتـه ینسبت به گروه شـاهد کـاهش    ماریدر گروهت bو aریشه محتوي کلروفیل،میزان کلروفیل

آسـکوربات  داز،یاکسـ فنـل یپل يهامیآنز تیو فعال نیزانپرولیم ن،یانیو آنتوس دیکل، مقدار فالونوئ نیپروتئ

،کاروتنوئید، فنل کل، تانن،قندهاي محلول،آمینواسیدهاي آزاد،گالیسـین بتائین،مـالون  و کاتاالز دازیکساپر

ولی تغییري در فلورسانس کلروفیل صورت  افتیشیافزاشده نسبت به گروه شاهد ماریت اهیدر گآلدئید دي

  .نگرفت

 يهـا پاسـخ  یباعـث بـروز برخـ   ئـوبرومین  ت بیدگرآسـ  بیـ نشـان داد کـه ترک   نپـژوهش یا:گیري نتیجه

 يهـا القـا شـده تحـت تـنش     يهـا با پاسـخ  يادیز شباهتکه شودیدر کاهو م ییایمیوشیو ب کیولوژیزیف

  .دارد یستیزریغ

  یبیکاهو، دگرآس ین،تئوبروم:هاي کلیدي واژه
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توسـط   یـه هـاي ثانو  سـاخت و رهاسـازي متابولیـت    ینـد عبارت اسـت از فرآ  یبیدگرآس

 یولـوژیکی هاي ب ها که روي رشد و نمو سیستم ها و قارچ ها، ویروس میکروارگانیسم یاهان،گ

باشد که رقابت بـر سـر منـابع     یدقدر شد ممکن است آن یبیاثرات دگرآس. گذارد می یرتاث

هـاي   در واقـع در تمـام بافـت    یآللوپات یتبا خاص ییمیایمواد ش. دهد یحنتواند آن را توض

. هـا و بـذرها وجـود دارنـد     هـا، میـوه   ها، گـل یزومها، ر ها، ریشه ها، ساقه ، شامل برگیاهیگ

به مقداري  یاهانتوسط گ یباتترک یناست که ا ینا یبیدر مطالعات دگرآس یاتیمسئله ح

ممکن است از  یبمواد دگرآس. دشون اورمج یاهمالحظه در گ رها شوند که باعث پاسخ قابل

آزاد شوند کـه شـامل بخـار شـدن، ترشـحات       یهاي مختلف به روش یاهیهاي زنده گ بافت

 یگـر د یفـی در تعر .)Kobayashi, 2004(اسـت   یـاهی گ یـاي بقا یـه و تجز ییآبشـو  یشـه، ر

بـر   یـاهی گ یرمسـتقیم غ یمیاکننـده مسـتق   تحریـک  یـا بازدارنده  یربه هر نوع تاث یآللوپات

. شـود  گفتـه مـی   یطوارد شـده بـه محـ    یمیاییشـ  یبـات ترک یـد تول یقاز طر یگرهان دیاگ

بـه نفـع رشـد     یطـی مح یطشـرا  ییـر توانند با تغ می یدهپد ینهاي هرز در استفاده از ا علف

 یاهـان ، گیهاي زراع در اکوسیستم یاهانگ یگرعملکرد د یفیو ک یخود، سبب کاهش کم

ـ   . هستند کدیگریتداخل با  یشتردرزیستی، ب هم يبه جا رشـد   یچنانچـه در مراحـل بحران

بـاال باشـد معمـوال سـبب کـاهش رشـد و        یهاي هرز به اندازه کاف ، تراکم علفیزراع یاهگ

بـا   یاهـان تـداخل گ  يبـرا  یسـم حداقل دو مکان. )Kohli et al. 2001(شود  عملکرد آن می

بــه  یورود مــواد ســم یگــريجــذب منــابع و د يرقابــت بــرا یکــی: وجــود دارد یکــدیگر

 .)Duck et al. 2001(شـود   مـی  یـده نام یاست کـه در اصـطالح آللوپـات    گیاهتوسط یطمح

هـا را بـر ضـد     شود که آن در نظر گرفته می یاهاندر گ یعیرفتار طب یکبه عنوان  یآللوپات

بنـا بـر نظـر انجمـن      .)Razavi, 2011(کند  محافظت می یبرق یاهانو گ یعیدشمنان طب

شوند و  یدتول یاهتوسط گ یههاي ثانو آن متابولیت یکه ط یندير فرآ، هیآللوپات المللی بین

مثبـت   ییـا گذار باشند، خواه اثرات آن منف یرها تاث آن یولوژیکهاي ب بر رشد و نمو سیستم

ـ    یاناز سال). Reigosa et al. 1999(شود می یدهنام یباشد، آللوپات  ینقبل اثـرات متقابـل ب



  

 یاهـان گ ينخود را بر رو یاهگ یرتاث ١که تئوفراست يطور به. ن مورد توجه بوده استیاهاگ

 یشناس آلمـان  گیاه یکبار  یناول يبرا یز،ن یالديم 1973در سال . گزارش کرده بود یگرد

و  یاهـان گ ینبـ  یمنفـ  یـا مثبت  یوشیمیاییترشح اثر ب يرا برا ی، واژه آللوپاتیچبه نام مول

 یمعروف به مواد آللوپـات  یوشیمیاییبا ترشح مواد ب یاهاندر اصل گ. ها مطرح کرد میکروب

  ).Vayvan, 2002(کنند  می یجاداي ا گونه بین یوشیمیاییرقابت ب ینوع
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و از  یـد تول یاهـان کـه توسـط گ   یـه هـاي ثانو  ها به طور عمده بـه متابولیـت   آللوکمیکال

 یاهـان رشـد و نمـو گ   يبر رو یبیهستند و اثر دگرآس یههاي اول متابولیت یمحصوالت فرع

هـا شـامل    آللوکمیکـال ). Rice, 1984(گـردد   مجـاور دارنـد، اطـالق مـی     یاهانگ یامشابه 

زنـی   هـاي جوانـه   و بازدارنده )یکروبیهاي م بازدارنده(ها یتوالکسینف یستی،هاي ز کش علف

از  یگـر د يو تعداد یمهم دفاع تیباها از ترک از آللوکمیکال یاديتعداد ز ینهمچن. هستند

 یمهـاي هـرز، رقابـت و تنظـ     در تهـاجم علـف   یمهستند که به طور مستق يمضر یباتترک

بر فتوسـنتز، تـنفس،    یمختلف یزیولوژیکیها اثرات ف آللوکمیکال. نقش دارند یاهانتراکم گ

 .)Peng et al. 2004(گذارنـد   مـی  يبر جـا  ینها و سنتز پروتئ آنزیم یتسلول، فعال یمتقس

 یسـتی هـاي ز  هستند که رشد و نمو سیستم یاهیگ یههاي ثانو از متابولیت یمواد جزئ ینا

  ).Razavi, 2011(کنند  را سرکوب می

ــت  آللوکمیکــال  ــوان متابولی ــه عن ــا ب ــههــاي ثانو ه ــقاز طر ی ــاث ی ــر فرآ یرت ــدهايب  ین

کـاهش   ایـ موجـب مهـار    یبـات ترک یـن ا. کننـد  را مختل می یاهرشد و نمو گیزیولوژیکی،ف

مـاده   یـد سـطح بـرگ، کـاهش تول    یـل تقل ي،ا یاهچـه کاهش رشد در مرحله گ ،زنی جوانه

توقـف رشـد و نمـو     یجـه هـا و در نت  هـا و پـروتئین   هـا، کربوهیـدرات  یزهرنگ یزانخشک، م

بـه   هـا  یکـال انتشـار آللوکم ). Turk & Tawaha, 2003; Pedrol et al. 2006(گـردد   مـی 

و  یشـه از شـاخ و بـرگ، ترشـح از ر    ییاز سطح برگ، آبشو یرمانند تبخ یهاي مختلف روش

 یـک آللوپات ددهـد کـه مقـدار مـوا     نشان می یقاتتحق. شود انجام می یاهیگ یاییبقا یهتجز

                                                                                                                        
1Theophraste



 ,Kobayashi(و مرحلـه رشـد و نمـو متفـاوت اسـت       یـاهی انـدام گ  یاهی،بسته به گونه گ

شـدن سـلول، مهـار     یلطوو  یممهار تقس یقاز طر یکالعمل مواد آللوکم یسممکان). 2004

 یـا تـنفس، مهـار    یـک تحر یـا عمـل فتوسـنتز، مهـار     ي، کندیبرلیکج یدو اس یناثر اکس

در  ییـرات و تغ یآلـ  یدهاياسـ  یسـم و متابول ینمهار سنتز پـروتئ  ،اي روزنه یتهدا یکتحر

  ).Wang et al. 2006(باشد  می یاختصاص يها آنزیم یتغشا و مهار فعال ییتراوا
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مضـر   یاو  یدبا اثرات مف یرمستقیمغ یاو  یممستق یراتشامل تاث یآللوپات یعیطب یدهپد

 یبـات آزاد کـردن ترک  یـق از طر یگـر د یـاه گ يهـا بـر رو   و میکروارگانیسم یاهگ یکتوسط 

 ینروشـن سـاختن ارتبـاط بـ     يبرا یدهايشود؛ و پد می یفاطراف تعر یطبه مح یمیاییش

 یسال است که آللوپـات  2000از  یشب .)Miller, 1996(باشد  می یاهیدر جامعه گ یاهانگ

گزارشـات در مـورد    یناولـ ). 1389یاري،اسـفند (شده اسـت   یرتعب یاهانگ ینبه تداخل ب

بود؛ کـه  ) یشناس پدر علم گیاه(هاي هرز توسط تئوفراست  و علف یاهانگ یآللوپات یتخاص

 ینبـ  یعـی تداخل طب یدهعق ینود بود؛ بنابرانخ یاهگ یآللوپات یتکار او بحث در مورد خاص

یایی اسـترال  یزیولوژیستف ییکول یافتدر جامعه گسترش  یعسر یاربس یعتدر طب یاهانگ

هـنس  کرد و از آن زمان به بعد  یانتداخل ب ینا يرا برا ینام آللوپات ٢به نام هنس مولیش

 یدتول يهاي ثانو متابولیت یباتاز ترک يمعدود. شناخته شد یبه عنوان پدر آللوپات مولیش

باشند کـه نقـش بـه     می یکالآللوکم ییتوانا يها دارا و میکروارگانیسم یاهانشده توسط گ

هـاي هـرز    به عالوه علف. دارند یعتدر طب یاهانگ یندهی انواع تداخالت ب در شکل ییسزا

اي هـ  در اکوسیسـتم  )Sinngh et al. 2001(دارنـد  یاهـان گ يبـر رو  یآللوپـات  یتخاصـ  یزن

تواننـد بـه صـورت     مهـاجم مـی   یاهـان شـده توسـط گ   یـد تول یکالآللوکم یباتجنگل ترک

ــتق ــتقیمغ یمیامس ــته گ   یرمس ــر رشــد دس ــانب ــش داشــته     یاه ــراف نق مجــاور و اط

توسـط   یکالیآللوکم یباتاز ترک یبه عالوه برخ .)Ridenour and Callaway, 2001(باشند

 یکشود و  می یدمهاجم تول یاهگ رر برابباشد که د می یاهبه خاطر مقاومت خاص گ یاهانگ

  .)Hariabal and Enwick,1998(کند  اعطا می یاهمثبت به گ یازامت
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بنـدي شـدند    طبقـه  یـر ها به صـورت ز  آللوکمیکال یبات،ترک ینبراساس تنوع در ساختار ا

)Taiz and Zeiger, 2006(  

  محلول در آب یآل یدهاياس -1

  یرهاي راست زنج الکل -2

  ٣یفاتیکآل یدهايآلدئ -3

  ٤هاکتون -4

  نشده ساده اشباع يهاالکتون -5

  یرچرب راست زنج یدهاياس -6

  ٥هایلناستیپل -7

  )هاینون، کمپلکس کوئ٨هاینون، آنتروکوئ٧هاینونبنزوکوئ(٦هاینونکوئ -8

  هایکفنول -9

  ها و مشتقات آن ٩یداس ینامیکس -10

  ١٠هاکومارین–11

  ١١یدهافالونوئ -12

  ١٢هانتان -13

                                                                                                                        
3Aliphatic allegations
4Ketones
5Polyacetylenes
6Quinones
7Benzoquinones
8Enteroquinones
9 Acid Cinematography
10Coumarins
11Flavonoids
12Tannins



  )هایترپنها، تریترپنها، دالکتون یترپنسزکوئ(١٤یدهاو ترپنوئ ١٣استروئید -14

هـاي   از انـدام  ییتوانند بـه شـکل گـاز، آبشـو     ترکیبات می همان طور که گفته شد این

 ,Connik(در محیط آزاد شـوند   یگیاه یايبقا یهبر اثر تجز یااي و  ترشحات ریشه یی،هوا

1987(.  
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شود که توسط  موجود در ماده زنده اطالق می یمیاییهاي ش به تمام واکنش یسممتابول

 یـد را تول یـه هاي اول متابولیت یه،اول یسمیهاي متابول راه. شوند و کنترل می یمها تنظ آنزیم

 يضـرور  یـات تمام اشـکال ح  يحضور دارند و برا یعتطب يکند که تقریباً در همه جا می

هـا،   هـا، کلروفیـل  یریمیـدین هـا، پ  پـورین  ینواسـید، آم ی،معمول يهستند که شامل قندها

 يهستند که واحـدها  یباتیو ترک یکنوکلئ یدهايها، اس ها، پروتئین ها، چربی کربوهیدرات

نقـش   یههاي اول متابولیت .) Tolonen, A., 2003(دهندیم یلرا تشک یسمارگان يساختار

کـه   یگـر د یمیاییشـ  یبـات ترک. نـد فتوسنتز، تنفس، رشد و نمو دار یندهايدر فرا یاساس

را  یسـتند ن يچنـدان ضـرور   یـات تـداوم ح  يهسـتند و بـرا   یاهگ یهثانو یسمحاصل متابول

 را بـه دو  یاهیگ یعیمواد طب یبه طور کل). Briskin, 2000(نامند  می یههاي ثانو متابولیت

 ضـروري و  یاساسـ  یـاه گ يبـرا  یـه مواد اول. کنند می یمتقس یهو مواد ثانو یهدسته مواد اول

حضـور مـواد    یآنـان دارد ولـ   یکرمواد در پ ینبه حضور ا یبستگ یاهگ یاتح یعنیهستند 

  .)1374،یدبیگیام(یستن يتداوم چندان به طور مطلق ضرور يبرا یهثانو
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کنند که  می یدتول یهاي متنوع با آرایش یادز یآل یباتترک یاهانگ یههاي ثانو متابولیت

مواد در اصـطالح   ینبه ا. ندارند یاهدر رشد و نمو گ یمیکارکرد مستق یچرسد ه به نظر می

 يدر کـل بـرا  . شـود  گفتـه مـی   یعـی طب یـدات تول یهیـا ثانو یـدات ، تولیههاي ثانو متابولیت

فتوسـنتز، تـنفس، انتقـال مـواد      ینـدهاي در فرا یمینقش مستق یچه هنویهاي ثا متابولیت

ــروتئ  ــاتما یی،غــذا یبــاتترک یمیالســیونآس ین،محلــول، نقــل و انتقــاالت، ســاخت پ  یزی

                                                                                                                        
13Steroids
14Terpenes



  

 ینهمچنـ . داده نشده اسـت  یصتشخ یپیدهاها و ل هاي کربن، پروتئین گیري هیدرات شکل

، )آزاد یپیـدهاي قنـدها، ل  لئوتیـدها، نوک ینـه، آم یدهاياسـ (یـه هـاي اول  برخالف متابولیـت 

آن اسـت   يبـه معنـا   ینا. دارند یاهاندر سلسله گ يگسترش محدود یههاي ثانو متابولیت

 یافـت گونـه   یشاوندهاي خو گروه یاهییاگونه گ یکخاص اغلب در  یهثانو یتمتابول یککه 

 یـن ا. نـد حضـور دار  یاهـان در سراسـر سلسـله گ   یـه اول یـت کـه متابول  یشود، در صورت می

خواران و آلوده شدن  در برابر خورده شدن توسط گیاه یاهانموجب محافظت از گ یباتترک

 یبـات به عنوان ترک یباتترک ینا ینشوند؛ و همچن می یکروبیزاي م ها به عوامل بیماري آن

پـراکنش دهنـده بـذور     یوانـات افشـان و ح  حشـرات گـرده  ) از نظر بو، رنگ و طعم(جاذب 

 یفـاي ا یاهگ -یاهبه عنوان عوامل رقابت گ یباتترک یناز ا یگروه کنند و عمل می یاهانگ

 Taiz and(شـوند   بنـدي مـی   گروه تقسـیم  ینجز ا یکالآللوکم یباتکند که ترک نقش می

Zeiger, 2006 .(باشـند   می یههاي ثانو از متابولیت یباتی،ترکیکالآللوکم یباتمنظور از ترک

از  یبـات ترک یـن ا. داشـته باشـند   هـا  یسمو ارگان یرگیاهانبر سا یکتوانند اثر آللوپات که می

 یناشـ  یکیماتشـ  یـا اسـتات   یراز مسـ  ینواسـیدها و آم یپیدهاها، ل کربوهیدرات یسممتابول

محسـوب   یـاهی گ يهـا  در سـلول  اي یـره و ذخ یوسـنتزي از مواد ب ها یکالآللوکم. شوند می

هـا از سـلول    آن ياز آزادسـاز  عدبندارند اما  یريتاث یچه یاهگ یسلول یتفعالبر شوند و  می

مـواد  ). هـا و آفـات   ، پـاتوژن یاهـان گ(کننـد   ها مـی  ارگانیسم یربر سا یرشروع به تاث یاهیگ

 یـزوم، ر یـوه، سـاقه، م  یشه،از جمله در برگ، ر یاهیهاي گ تقریباً در تمام بافت یکالآللوکم

ها بر حسب نـوع انـدام، متفـاوت     بذر، گل، دانه گرده و جوانه وجود دارند و البته غلظت آن

تـابع غلظـت، سـن و مرحلــه     یکـال آللوکم یبـات ترک یتسـم  .)Maighany, 2003(اسـت  

ها نه تنها در  آن یدتول ین،عالوه بر ا. است یطیمح یطو شرا یمفصل، اقل یاه،گ یسمیمتابول

 يانتشـار (است  یرمتغ یفیو ک یسن، رقم و نوع اندام از نظر کمطول سال، بلکه بر حسب 

 یرزیسـتی و غ یسـتی هـاي ز  بـر اثـر تـنش    یکـال آللوکم یبـات غلظت ترک) 1390بی،و اهرا

در خاك اغلب وابسته بـه   یکحضور مواد آللوپات).Taiz and Zeiger, 2006(یابد می یشافزا

و  یاهـان گ یگرمواد، فاصله از د ینا یهشده، مقدار تجز یختههاي ر مانند تراکم برگ یعوامل

  .)Jefferson and et al. 2003(باشد  می یبارندگ یزانم
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تـر و   یافتـه  هاي تخصص در سلول یه،هاي اول با متابولیت یسهدر مقا یههاي ثانو متابولیت

تـر از   هـا مشـکل   سـازي آن  شـوند و اسـتخراج و خـالص    مـی  یوسنتزب یزمراحل مختلف تما

بـه   یـه هـاي ثانو  متابولیـت ) Waksundzaka-Hajnos,M.,2008(است  یههاي اول متابولیت

ها، داروها و  دهنده ها، طعم ها، موم ها، روغن چسب یاف،ها، ال رنگ لیدعلت کاربردشان در تو

، یـد جد يداروهـا  يبـرا  یمنـابع  هیـ هـاي ثانو  امـروزه متابولیـت  .عطرها مورد توجه هستند

هـاي   متابولیت .)Crozier et al,. 2000(ها هستند  کش ها و علف کش ها، حشره بیوتیک آنتی

  :کنند بندي می را به چهار گروه تقسیم یهثانو

 یبـات ترک یگـر از د. هسـتند  یدهاها آلکالوئ ترین آن که عمده: یتروژنن يحاو یباتترک.1

و  یانوژنسـ  یکوزیـدهاي هـا، گل ینـون بنزوگزاز یـدهایا توان بـه بنزوگزانوئ  می یتروژنن يحاو

  .ها اشاره کردینوالتگلوکوز

 ینآالنـ  یـل فن یدآمینههستند که عمدتاً از اسـ  یباتیترک: یديپروپانوئ یلفن یباتترک.2

  .اند ترکیبات ینها جزو اینو کومار یدهاها، فالونوئفنول. یرندگیمنشا م

و  Aیمکـوآنز  یلاسـت  یدو کربنـ  يهسـتند کـه از واحـدها    ییسـاختارها  :یدهاکتیپل.3

  .شوند مشتق می Aیمکوآنز یلمالون ینهمچن

 يشوند و از واحـدها  ها هم شناخته میو ترپن یزوپرونوئیدهاتحت عنوان ا: یدهاترپنوئ.4

  )(Waksundzaka-Hajnos,M.,2008. اند شده یلتشک یزوپرنیا

  یههاي ثانو و کاربرد متابولیت یتاهم - 6-2- 2

  هـا،  یشـامل چاشـن   ییاز عناصـر غـذا   یاريمنابع مهم بسـ  یاهیگ یههاي ثانو متابولیت

 یغنـ  یـاهی گ يهایمرژ. هستند ها یداناکسیها و آنت کننده ها و شیریندهنده، اسانسرنگ

 یبعضـ  کندیو سرطان کمک م یهاي عروق بوده و به درمان بیماري یههاي ثانو از متابولیت

 يو سـنتز داروهـا   یطراحـ  يبـرا  یمیاییمـدل شـ   یاصورت دارو  به یههاي ثانو از متابولیت

گونـه   یـا هـر خـانواده، جـنس    . دارند یاديز یگوناگون یباتترک ینا. روند به کار می یدجد



  

توانند بـه   اوقات می یها گاه کنند و آن می یدرا تول یههاي ثانو دسته از متابولیت یاهییکگ

. )Buchanan,2000(اسـتفاده شـوند    یاهـان بنـدي گ  در طبقـه  یکصفات تاکسونومعنوان 

ها  آن یعنداشته و توز یسمدر متابول یهستند که نقش اساس یباتیترک یههاي ثانو متابولیت

وقـوع   یـه هـاي اول  متفـاوت اسـت و نسـبت بـه متابولیـت      یگرد یسمبه ارگان یسمیاز ارگان

کـه   یدر حـال  یسمندارندعملکرد ثابت شده در ارگان یکها  از آن یبعض. دارند يمحدودتر

 یطیمواد با شـرا  ینا یدکنند تول می يباز یسمارگان يرا برا یاتیح یارنقش بس یگرد یبعض

 Crozier et؛ Tolonen, 2003(تواند متفاوت باشد  می ییمواد غذا یسمیاارگان یطمانند مح

al,. 2000 .(هـاي  یکوزیدها،روغنگل یدها،آلکالوئ یرظن یباتیشامل ترک یههاي ثانو متابولیت 

  ).1374یدبیگی، ام(باشند  مواد موثره می یروسا) اسانس(فرار

  کاهو یشناس مشخصات گیاه - 2-7

ــام علمــ Lactuca sativa. کــاهو ین L  ــه ت ــق ب ــرهاســت کــه متعل ــرك ی ــا و کالپ ه

 یوحشـ  ينـوع کـاهو   یـک است کـه از   ساله ییکسبز یککاهو . باشد می Compositeaeیا

باشـند، گرفتـه شـده     مـی  یاآس یکه هر دو بوم L.serriolaیاو  L. scariolaخاردار به نام 

ـ . است  L.canadensisو  L.virosaيهـا  ن جـنس، گونـه  یـ هـاي هـرز ا   علـف  یرسـا  یندر ب

نمـوده   که انسان مصـرف مـی   یهاول يکاهو موثر بوده باشند کاهو یدتوانند در منشاء تول می

و  یچهاي آن از هم باز و حالـت پـ   است، همانند آنچه که امروز وجود دارد، نبوده بلکه برگ

 یـده عق ینبه دست آمده، مؤید ا یانشکل کاهو که از گورهاي مصر. نداشته است یفشردگ

ن کـامالً  هـاي آ  دادند که برگ کاشتند و مورد استفاده قرار می را می ییها کاهو رومی. است

نداشته و نسبت به زود گل کـردن   یچالتکس کم، حالت پ یرابهیاش يپهن، بدون خار، دارا

نماینـد   هایی مـی  دورگه یدبا نوع اصالح شده تول یانواع وحش یعتدر طب. مقاوم بوده است

اسـت کـه    یفراوان یشناس هاي گیاه واریته يکاهو دارا. گردد می یاهگ ینکه باعث تنوع در ا

هـا بـه    بنـدي  تقسیم یناز ا یکی. شوند بندي می هاي مشخص تقسیم ها در دسته یتهوار ینا

  .)1379دانشور،(باشد می یرشرح ز

  کاهو یاهعلت انتخاب گ - 2-8

کاهو بـه   یعنیباشد  کاهو می یاههدف و مدل گ یاه، گیهاي مربوط به آللوپات در پژوهش



مـورد اسـتفاده قـرار     یمربوط بـه آللوپـات   یشاتاستاندارد در پاسخ به آزما یاهگ یکعنوان 

فصل خنک است کـه   یهاي برگ از سبزي یکیمرکبان و  از خانواده ساله یاهییکگ. گیرد می

بالفاصـله پـس از    یاهگ ینا .به کشت آن معطوف شده است یخاص هتوج یرهاي اخ در سال

دهد کـه   را توسعه می یفرع يها کند و سپس ریشه می یدتول یقیعم يعمود یشهکاشت ر

  .را برعهده دارند ییجذب مواد غذا یفهوظ

فصـول سـال و قـدرت     یقابل کشت بودن تقریبـاً در تمـام   یلکاهو به دل یاهگ بذرهاي

 یـرون ب یطو مح یشگاهیمناسب آزما یطزنی خوب در طول مدت چند روز تحت شرا جوانه

 یسـتم بهبـود در س  یزشناسی قرار گرفته است؛ و ن مورد توجه محققان زیست یشگاهاز آزما

 یـن ا ینکاهو شـد؛ بنـابرا   یاهیافته در گ هاي انتقال ژن یانب یتوانائ یشمنجر به افزا یکژنت

عـامالن   یرکاهو در زمره سا یاهسبب شد گ یگرد يکاهو از سو یاهگ يرو یکیژنت یقاتتحق

به یخاص یامر ارزش غذائ ینقرار بگیرد که خود ا یداروئ يها پروتئین یدتول يبرا یستیز

  .کاهو داده است یاهگ

  کاهو یاهگ یخچهتار -2-9

کـاهو   یمـوطن اصـل  . یاستدن يهاي ساالد ترین سبزي ترین و قدیمی از مهم یکیکاهو 

سال است که کـاهو بـه    2500از  یشب. باشد و ترکمنستان می یرانا یاداحتمال ز و به یاآس

از  یبعضـ . گرفتـه اسـت   شده و مـورد اسـتفاده بشـر قـرار مـی      عنوان غذا و دارو کشت می

دسـتور بـه    یرانـی شـاهان ا  یحمسـ  یالدسال قبل از مـ  550دهد که در  ها نشان می نوشته

 16از  ١٥مک ماهون يآقا 1806در سال . کشت و پرورش آن دادند و آن را مصرف نمودند

بـرده   یکـا بار بـه آمر  یناول يکلمبوس برا یلهها به وس رقم ینا. کاهو نام برده استرقم  16

 1880در سـال  . اسـت  دیدهکشت گر یکااست که بعد از کشف آمر یاهانیشد و از جمله گ

 یقــاتیتحق یســتگاها 1885وجــود داشــت و در ســال  یکــارقــم کــاهو در آمر 20از  یشبــ

و  یهـا نـام مشخصـ    کرده کـه هـر کـدام از آن    یسترقم کاهو را ل 87یویوركن يکشاورز

 یو بـوم  سـاله  یـک آفتابگردان،  یرهت یاهاناز گ یکیکاهو ).1379دانشور، (اند  داشته ینیمع

                                                                                                                        
15Mr Mack Mahone



  

به شـمار رفتـه و در تمـام     یاپرمصرف دن یجاتجز سبز يسبز ینباشد ا ترانه مییمد یهناح

مـنظم،   یـاري جـام آب عـدم ان ). 1383زاده، یحسـن (گیرد فصول سال مورد استفاده قرار می

 یـت فیخاك در زمـان برداشـت موجـب از دسـت رفـتن ک      یبا خشک یغرقاب یطمح یجادا

 یسـتی هـاي ز  وجود تنش ی،به طور کل). 1388و همکاران، یوستپ(شود  محصول کاهو می

  .)1383زاده، یحسن(خواهد شد ییمحصول نها یتو کم یفیتسبب کاهش ک یرزیستیغ

  انواع کاهو - 2-10

  گرد یچپ يکاهو - 10-1- 2

Lactuca sativaنوع کاهو  ینا یشناس نام گیاه L.var.capitata ینهاي ا برگ. باشد می 

زرد  یـا و  یدآن سف یهاي داخل برگ. گیرند هم قرار می ينوع کاهو به طور نسبتاً فشرده رو

دو  يدارا یشناس گیاه یتهیوار ینا. باشد آن سبزرنگ می یرونیهاي ب برگ یرنگ است، ول

 يدارا ،گوینـد  مـی  ١٧لتـوس  یـت ب یـا و  ١٦نوع آن که باتر هد یک. است خصنوع کامالً مش

آن  یگـر نـوع د . بیننـد  می یبزود آس یلیاند و خ هم قرار گرفته يهاي نرم بوده که رو برگ

نـوع کـاهو    یـن هـا در ا  بـرگ . شود بورگ هم گفته می یسباشد که به آن آ هد می یسپکر

 یـز ن یچیـدگی دار و حالـت پ  هـا دندانـه   که ممکن است لبه برگشکننده و ترد بوده  یاربس

اشکال مربوط بـه انـواع   . کنند فشرده و سخت می یارکره بس یدیکها تول برگ. داشته باشد

  .)1379دانشور، (باشد  گرد می یچپ يکاهو

  یمعمول یچپ يکاهو - 10-2- 2

اسـت و   یستادهنوع کاهو ا ینا. باشد Lactuca sativa.v.longifoliaکاهو  ینا ینام علم

آن سبز و نرم هستند،  یرونیهاي ب برگ. متر برسد سانتی 40تا  30ارتفاع بوته آن به  یدشا

. باشـند  تـرد و شـکننده مـی    یاربـوده کـه بسـ    یدبه سف یلآن سبز ما یهاي داخل برگ یول

نـوع کـاهو در    یـن ا. است یشترنوع کاهو از نوع اول ب ینا یو شکنندگ رديتوان گفت ت می

باشـند   قسـم مـی   یـن کاهوهاي در حـال کشـت از ا   یشتردارد و ب یادموارد استفاده ز یرانا

  .)1379دانشور، (

                                                                                                                        
16Butterhead
17Bitavia lettuce



  پرك يکاهو - 10-3- 2

گیرنـد و از   قرار نمی یگرهمد يها رو نوع کاهو برگ ینبرگ در ا يکاهو یاپرك  يکاهو

. دار دارد ها حالت دندانه هاي آن ندارند و لبه یها حالت شکنندگ برگ. جدا هستند یگرهمد

. شـود  برگ نرم هم گفتـه مـی   يندارد و به آن کاهو یطرفدار چندان یراننوع کاهو در ا ینا

نـوع کـاهو    یـن از انـواع ا  یبعضـ . قرمز باشـد  یاها در آن ممکن است سبز روشن  رنگ برگ

  .)1379دانشور، (مخصوص کشت در گلدان در زمستان است 

  ساقه يکاهو - 10-4- 2

 Lactucaآن  ینام علمـ . گویند می یپسلتوس تا یانوع کاهو آسپاراگوس لتوس  ینبه ا

sativa L.var.asparagina هـاي   بـرگ  یگـاه  یتنها ساقه آن قابل استفاده است، ول. است

مورد استفاده ندارد و اصوالً  یراننوع کاهو در ا ینا. شود و کوچک آن هم مصرف می یفلط

 یکـا در اروپـا و آمر  یشـتر ب. دهنـد  نشان نمـی  یکاهو عالقه چندان ینبه ا یادن ياز کشورها

.)1379دانشور، (کنند  و مصرف می پزند ینوع کاهو را م ینساقه ا یندر چ. شود کشت می

  کاهو ییو دارو ییارزش غذا - 2-11

. اسـت  یمو سـد  یمفسفر، آهن، پتاسـ  یم،مانند کلس یمواد کان یاديمقدار ز يکاهو دارا

 يهـا  کـاهو از نظـر انـواع ویتـامین    . باشـد  و گوگرد می یزیممن یمقدار کم يدارا ینهمچن

کـاهو از نظـر دارا بـودن سـلولز در فعـال کـردن       . است یغن یاربس Cیتامینو و Bمختلف 

. دارد یمهـم و اساسـ   یارهـا نقـش بسـ    دفع مواد آن نتیجهروده و معده و در  ياعمال دود

کـه   یافراد مسن و کسـان  ينظر برا ینکند و از ا می یددر بدن توليکالر یکاهو مقدار کم

گرم کاهو مقـدار   100در . باشد می یدمف یارو فشار خون هستند، بس یمبتال به مرض چاق

ــدرات، کربوه%5/2آب، % 94 ــروتئ% 1/2ی ــ/% 3،ینپ ــرف% 5/0، یچرب ــاتترک% 2/1و یب  یب

 يدارو یـک رو  وجـود دارد کـه از ایـن    Lactucariumيدر کاهو مقـدار . وجود دارد یمعدن

در . شود می یزو آسم تجو یتهاي برونش شود و آن در درمان بیماري آور محسوب می خواب

هـاي آن   کنند و بـرگ  و زخم استفاده می یهاي کاهو در درمان سوختگ هندوستان از برگ

. هو تب بر استآب کا ینهمچن. یامیابدبندند تا زخم الت گذارند و آن را می زخم می يرا رو



  

بـه   ییدر خارج کـاهو را بـه تنهـا   . شود هاي مختلف استفاده می از کاهو به صورت یراندر ا

در . دهنـد  مورد استفاده قرار مـی  يهاي ساالد سبزي یرهمراه با سا یاصورت تازه در ساالد 

کننـد   ساقه کاهورا پخته، مصـرف مـی   ینو کشور چ یکاییآمر یی،اروپا ياز کشورها یبعض

. داشـته اسـت   یريچشمگ یشکـاهو افـزا یجهان یدتول یردو دهه اخ یط .)1379شور، دان(

ارزش  ،و غیرزیسـتی  یســتی هـاي ز  ارقام متحمل به انـواع تـنش   یدتول ی،توسعه منابع ژن

 یـر سـطح ز  یشافـزا  یـل ترین دال اکسیدانی کاهو از عمده آنتی یـتفعال یـتاي و اهم تغذیه

  ).1379دانشور،(رود  به شمار می یامحصول در دن یـنکشت ا

  ینماده تئوبروم - 2-12

  ینزانت یلهاي مت ترکیب - 12-1- 2

تـرین   هستند که از پرمصرف ینیپور یدهاياي از آلکالوئ دسته ینزانت یلهاي مت ترکیب

 ینزانتـ  یـل هـاي مت  شناخت ترکیـب  يبرا ینشوند؛ بنابرا محسوب می ییعوامل فعال دارو

در  یتـروژن اتـم ن  یککه حداقل  یهاي آل یبترک. پرداخت یدهاآلکالوئ یبه بررس یدابتدا با

خصـلت   یدهاآلکالوئ یبه طور کل. شوند می یدهنام یدآلکالوئ اشند،ناجور حلقه خود داشته ب

  .شود گفته می یزن یاها شبه قل دارند که به آن يباز

 یـب ترک یدهامتبلور و به صورت محلول بـوده کـه بـا اسـ     یهای ترکیب یدهاآلکالوئ اغلب

به حالـت آزاد و   یاهانها ممکن است در گ گروه از ترکیب ینا. کنند می یدشده و نمک تول

کـه فاقـد عنصـر     یدهاییاز آلکالوئ. شوند یدهایافتاکس -Nبه شکل  یابه صورت نمک و  یا

از  ینزانتــ یــلهــاي مت یــبترک.تنبــاکو را مثــال زد نیکــوتینتــوان  هســتند مــی یژناکســ

قهـوه در   يهـا  مثـال دانـه   ياند؛ بـرا  هاي مختلف به دست آمده در سرزمین یمختلفیاهانگ

 یـن ا یـت اهم. یـره و غ یجنوب یکايو کاکائو در آمر یشرق یايدر آس يهاي چا برگ یقا،آفر

 یـل دل ینکنند، بـه همـ   می یستیایفاز یندهاياست که در فرا ینقش مهم یلبه دل یبترک

 یـد جد يهاي آن به صـورت گسـترده در داروهـا    و مشتق ینزانت یلهاي مت زه ترکیبامرو

ین تـوان بـه کـافئ    می ینزانت یلهاي مت ترین ترکیب از معروف. اند مورد استفاده قرار گرفته

اشـاره کـرد کـه در    ) ینزانتـ  یلمت دي–3، 7(ین و تئوبروم) ینزانت یلمت يتر -7، 3، 1(



  .وجود دارند یاهانحاصل از گ یرالکلیهاي غ از نوشیدنی يقهوه، کاکائو و تعداد ي،چا

  

  ینزانت یلهاي مت وساز ترکیب سوخت -1-2شکل 

 یـه وسـاز ثانو  ، حاصل سـوخت یعیطب یدهاياس یکاور یلو مت ینزانت یلهاي مت ترکیب

سـنتز   یرمسـ  یو تـوال  یـب ترک. اند مشتق شده ینیپور یدهايهستند که از نوکلئوت یاهانگ

  :است ینها چن ترکیب ینا یاصل یستیز

نقـش   یرمسـ  یندهد که در ا را نشان می ینزانت یلمت هاي یبنحوه سنتز ترک یرز شکل

 یـل مت دي– 3، 7( یندر سـنتز تئـوبروم  ) ینزانتـ  یـل مت يتـر  -7، 3، 1( ینکـافئ  یاساس

  .آشکار است) ینزانت

  

  ینزانت یلهاي مت نحوه سنتز ترکیب -2-2شکل 

  ینتئوبروم یخچهتار - 12-2- 2

کاکائو  يها در دانه 1841بار در سال  یناول ینتئوبروم ینزانت یلهاي مت ترکیب یندر ب



  

توسـط هـرمن    یناز زانت 1882بار در سال  ینکشف شد و اول یروس یمیدانش یکتوسط 

هـاي بـدن    هسـتند کـه در بافـت    یدهااز آلکالوئ یها گروهینزانت. سنتز شده است ١٨یشرف

 یسـتم س ینیـک پور. ها هسـتند  پورین یبو تخر یهتجز یرانسان حضور دارند و محصول مس

  .شده است یلتشک یمیدازولو حلقه ا یریمیدینجوش خورده است که از پ يحلقو

  

  ینپور یساختار مولکول -3-2شکل 

نـام   ١٩ینـائوس به نام کاروالس ل یکاکائو گرفته شده است شخص یاهاز گ ینام تئوبرومن

هـاي   در زمـان  یـرا اسـت ز  یانخـدا  يغذا يداد که به معنا یاهگ ینرا به ا ٢٠تئوبرما یعلم

کـه در سـاختار    یـن رغـم ا  علی یل،دل ینآمد به هم به شمار می یانخدا يکاکائو غذا یمقد

 یـز ن یـد تئوبروم، ینبه تئـوبروم . گذاري شده است گونه نام ینبرم وجود ندارد ا یبترک ینا

.شود  گفته می

مغز درخت کـوال و   یاکاکائو است که در مغز قهوه و  یاهتلخ از گ یدآلکالوئ تئوبرومینیک

 یوجـود دارد امـا منبـع اصـل     یزدر شکالت ن ینعالوه بر ا. شود می ییافتچا یاههاي گ برگ

  کاکائو است يها دانه ینتئوبروم

  ینخواص تئوبروم - 12-3- 2

حـل   یار کـم مـزه اسـت و در آب بسـ    و تلـخ  یدرنگسـف  يرت پـودر بـه صـو   ینتئوبروم

لیتـر آب جـوش    میلـی  150 یالیتر آب و  میلی 2000تقریباً در  ینگرم تئوبروم 1(شود می

 ینتئـوبروم  يبـرا . و بازها به صـورت محلـول اسـت    یدهااز اس یارياما در بس) شود حل می
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-یدرجـه سـانت   357و  345_351مثال  يبرا. گزارش شده است یهاي متفاوت نقطه ذوب

در دسـتگاه فـرابنفش    ینو حـداکثر جـذب تئـوبروم    7تـا   5/5حدود  ینتئوبروم pH. گراد

 یفیضـع  یدکه دارد اس يخصلت توتومر یلبه دل ینتئوبروم. نانومتر است 272-273 یمرئ

  .شود محسوب می

  

  ینتئوبروم يتوتومر یتخاص -4-2شکل 

ـ   از حـالل  یاريدر بس يتر پایین یتحالل ینبا کافئ یسهدر مقا ینتئوبروم دارد  یهـاي آل

هاي مختلف مشـخص شـده    در دو دما و در حالل ینتئوبروم یتحالل یزانم یردر جدول ز

  .است
  هاي گوناگون در حالل ینتئوبروم یتحالل یزانم - 1- 2جدول 

  



  

  پژوهش یشینهپ - 2-13

ـ       علف یاگرچه در بیشتر کشورها کنترل شیمیای  یهـاي هـرز در حـال انجـام اسـت، ول

محیطی و  هاي هرز، خطرات زیست کنترل علف ي، هزینه باالیکاهش کیفیت گیاهان زراع

هـا بیـانگر ضـرورت تجدیـدنظر در      کـش  هاي هرز بـه علـف   افزایش مقاومت علف یاز طرف

از نی يهاي جدید کش بنابراین در حال حاضر به علف. هاي هرز است هاي کنترل علف روش

خطر  زیست بی گیري نمایند و براي محیط جدید را هدف یهاي متابولیسم داریم که جایگاه

 یهاي پایین فعال بوده و گستره فعالیت وسیع همچنین در غلظت. بوده و کاراتر هم باشند

 یتوانـد فرصـت مناسـب    مـی  یگیاهان دارویـ  یدر این راستا، مطالعات آللوپات. داشته باشند

حجـازي،  (هاي رشد باشـد   از بازدارنده يو نسل جدید یهاي طبیع کش پیدایش علف يبرا

1379(.  

هایشان اشـاره دارد   به برهمکنش گیاهان به وسیله متابولیت) دگرآسیبی(آللوپاتی  واژه

را یمتعـدد  یو بیوشیمیای یفیزیولوژیک يآللوکمیکال فرایندها يها ترکیب). 1382میقانی،(

 یسـلول، بازدارنـدگ   یتقسیم و رشـد طـول   یبازدارندگ ،زنی رشد و جوانه ینظیر بازدارندگ

روزنـه،   یتنفس و فتوسنتز، بازدارندگ یژیبرلین یا اکسین، بازدارندگ طرشد القاء شده توس

هـا   فعالیت آنـزیم  یسنتز پروتئین و هموگلوبین، تغییر تراوایی غشا و بازدارندگ یبازدارندگ

 یـر نظ یهـای آللوکمیکـال  .)Lee et al. 1997; Tauro & Narwal, 1996(را بر عهده دارند 

 يهـا و مشـتقات سـینامیک و بنزوئیـک اسـید فراینـدها      ننهـا، فالونوئیـدها، تـا   کومارین

هـا بـه اثبـات رسـیده      دهند و اثر چندگانـه آن  را تحت تأثیر قرار می يفیزیولوژیک متعدد

  .)1382میقانی، (است

 Ammiیـاي ، عصاره و بقا)Anthemis cotula(بابونه  يیااثر آللوپاتیک بقا )1995(٢١قاسم

majusبهار  ، ترشحات همیشه)Calendula officinalis ( و عصاره و بقایاي بارهنگ سرنیزه

 )1998(٢٢اینـام و حسـین   .را روي گندم گزارش کرده است) Plantago lanceolata(يا

  را بر سورگوم، ماش، ) Cannabis sativa(شاهدانه  يبخارات و بقایا یی،آبشو کاثر آللوپاتی
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Abstract
Research Aim: Regarding to the importance of obtaining natural herbicides to 
replace with artificial ones, the aim of the current study was conducted to evaluate 

allelopathic effects of theobrmine on lettuce plant (Lactuca Sativa cv. Siahoo) as a 
model plant.
Research method: The effect of different concentrations (0.001 to 1 mg/ml) of this 
compound on some of growth parameters, including seed germination, radicle 
and primule growth were investigated to determine the optimum concentration 
for the continuation of our experiment. (The values of 0.1 and 0.01 mg/ml were 
selected as the optimal concentrations) Then, the lettuce seedlings were cultured 
in in pots containing peat and were irrigated with Hoagland nutrient solution 
containing ،Theobromine (with the concentration of 0.1 and 0.01 mg/ml) and the 

effect of these treatments on physiological, biochemical aspects of the plant were 
examined following the plant growth.
Findings: The results showed that seed germination and radicle and primule 
growth of lettuce plant in different concentrations of the Theobromine are 
decreased. In the case of cultured seedlings in above concentrations, the wet 
weight and dry weight of shoots and rate chlorophyll, chlorophyll a and b in the 
treated group were decreased, total protein concentration, flavonoid and 
anthocyanin, proline content and the activity of polyphenol oxidase, ascorbate 
peroxidase and catalase, carotenoid, phenol, tannin, soluble sugar, free 
aminoacids, glycine betaine, MDA in treated plants were increased compared to 
the control group. However, there was no change in chlorophyll florescence.
Conclusion: This study showed that the theobromine allelechemistry causes some 
physiological and biochemical responses in the lettuce which are much similar to 
induced responses under abiotic stress.
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