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عنوان  حامل به  یکفرموله شده با ) .Acroptilon repens L(تلخه  یاثر عصاره آب یبررس  :نام پدیدآور و عنوان

/ ).Triticum aestivum L(هرز گندم  يها از علف يدر کنترل تعداد یستیکش ز  علف

  زاده نیاريامیر حاج

  یبیینگجهحب یزعز دکتر/ یمابراهآل یدکتر محمدتق: راهنمااتیداست

  یانفرانک دا دکتر/ فرزانه یمدکتر سل:مشاور اتیداست

    19/10/97:دفاعتاریخ

    130: اتتعدادصفح

    51-2539:نامه شماره پایان

  :چکیده

و  یستیکش ز  عنوان علف حامل به یکتلخه بصورت فرموله شده با  یاین تحقیق به منظور بررسی اثر عصاره آب

 2یدر ط 1396چاودار و تاج خروس،در سال ل شامهرز مزارع گندم  يها از علف يفرموله نشده در کنترل تعداد

 یلیدانشگاه محقق اردب یعیو منابع طب رزيهرز و گلخانه دانشکده کشاو يها علف یشگاهجداگانه در آزما یشآزما

 2شامل یشآزما اول فاکتور.شدتکرار اجرا  3در  یتصادف در قالب طرح کامال یلبه صورت فاکتور یشآزما. اجرا شد

تلخه  یاهغلظت عصاره گ 7و فاکتور دوم  ،خالص تلخه یعصاره  آب -2و یتوزانعصاره فرموله شده با ک -1.سطح است

ي هانتایج تجزیه واریانس داده .باشدیم% 20، %10، 5% ، 5/2% ،25/1%، 625/0%، )شاهد(صفر  هايشامل غلظت

-، وزن تر کل گیاهچهریشه و چهوزن تر ساقه چه،ریشه و چهزنی، طول ساقهآزمایشگاهی نشان داد که درصد جوانه

عصاره تلخه در دو  چه و وزن خشک کل گیاهچه مورد بررسی تحت تاثیر غلظتریشهچه و ساقهچه ،وزن خشک 

اثرات و  ها قرار گرفتندهاي مختلف و اثرات متقابل آنحالت فرموله شده با کیتوزان و غیر فرموله شده، غلظت

کاهش صد  مورد مطالعه، صفات درصد20با افزایش غلظت عصاره تا . دار شدمعنی مواردمتقابل این صفاتدر همه 

. مشاهده شددرصد  20و  10، 5هاي در غلظت اغلبکه این بازدارندگی ند درصدي نسبت به تیمار شاهد نشان داد

پذیري بذور شده و باعث افزایش از عصاره تلخه به خصوص در حالت فرموله باعث تحریک 625/0همچنین غلظت 

، چاودار و تاج خروس واریانس دربررسی تجزیه.بت به تیمار شاهد گردیدفاکتورهاي رشدي نسزنی و افزایش جوانه

ریشه، وزن خشک و  ریشه، وزن تر کل،وزن خشک برگو کلروفیل، تعداد برگ، وزن تر برگ ،در گلخانهگندم 

بیشترین و در غلظت  درصد 20در غلظت به ترتیب تینوئید و کارو bو aریشه، ارتفاع کل،کلروفیل و کل،ارتفاع برگ

  .سبت به تیمار شاهد را نشان دادندکاهش نکمترین  625/0

مطلوبی  بازدارندههاي مختلف عصاره تلخه به خصوص در حالت فرموله شده با کیتوزان تاثیرات تاثیر غلظت:ها افتهی

  .ایجاد نمود چاودار و به ویژه تاج خروسهاي هرز زنی و رشدي علفبر خصوصیات جوانه

هاي فناوري نانو در کاربرد.اي در بخش کشاورزي استفناوري نانو داراي فواید و موارد استفاده گسترده:گیري نتیجه

استفاده از و  جهت رهاسازي آرام و موثر عناصر غذایی هاي مختلف زراعیوري عملیاتکشاورزي شامل ارتقاي بهره

بدون شک با . هاي هرز استها و مدیریت کارامد علفکشسازي کنترل شده علفها به منظور آزادنانو کپسول

توان به نتایج نو ظهور در بخش کشاورزي، میي نانو به عنوان یک فناوري پیشرفتهگیري از مزایاي فناوري بهره

زیست در کشورها و نواحی در  ر و سازگار با محیطي کشاورزي پایداجمله تضمین امنیت غذایی و توسعه مطلوبی از

.ي جهان دست یافتتوسعهحال 

  علف کش زیستی، عصاره آبی تلخه، کیتوزان، آللوپاتی:هاي کلیدي واژه





  مقدمه - 1-1

هاي کشاورزي و جزئی هاي هرز به عنوان یکی از اجزاي مکمل بوم نظامعلف

به دلیل آثار مخرب ناشی از . شوندکشاورزي محسوب می هايسیستمناپذیر در جدایی

هاي هرز از دیرباز به عنوان جزئی نامطلوب از بوم رقابت بر عملکرد محصوالت زراعی،علف

هاي کشاورزي شناخته شده و یکی ازمهمترین عوامل کاهش دهنده میزان محصول نظام

ساالنه مقادیر ).a2006، وچکی وهمکاران؛ ک2006دالفونت و همکاران، (روند شمار میهب

هاي هرز در جهان مورد استفاده قرار کش شیمیایی براي کنترل علفبسیار زیادي علف

تر هایی مناسبها سبب جستجوي راهکشمشکالت ناشی ازاستفاده از این علف. گیردمی

  .هاي هرز گردیده استبراي مدیریت علف

کاهش عملکرد، کاهش کیفیت محصوالت  هاي هرز مشکالت بسیاري مانندعلف

هاي هرز یکی از مدیریت و کنترل علف.هاي تولیدرا ایجاد میکنندزراعی و افزایش هزینه

تلفات عملکرد ناشی از حضور .باشدهاي کشاورزي میهاي تولید در نظاممهمترین جنبه

اصلی محصوالت زراعی اقتصادي و درصد از عملکرد قابل حصول15- 10هاي هرز، علف

باشد که این خسارت در کشورهاي در حال توسعه بیشتر ازکشورهاي توسعه یافته می

b،کارانکوچکی و هم(باشد می مشخصشد که )2011(هاتچینسون هاي در آزمایش2006).

درصد 70تا 30هاي هرز بسته به میزان آلودگی مزرعه، عملکرد سیبزمینی را از علف

 یولوژیکی،ب یکی،مکان یزیکی،شامل کنترل ف یهرزها لفکنترل ع هاي روش. می دهد کاهش

 هاي هرزکنترل علف یسنت هايروش). 1383زند و همکاران، (است  یمیاییشو  یزراع

ها نقش  کش از نقاط، علف یاريدر بس. زمانبر، وابسته به آب و هوا و پرزحمت هستند

,Heap & LeBaron(هایهرزبرعهدهگرفتندعلف یریترا در مد یاصل 2001 .(

هاي مهم و ضروري هستند که براي مقابله با هاي شیمیایی یکی از نهادهکشعلف

امروزه بهدلیل تمایلبیشتر .شوندهاي کشاورزي استفاده میهاي هرز دراکوسیستمعلف

ورزي حداقلو همچنین عدم امکان شخم به موقع هاي خاكکشاورزان به استفاده از روش

هابراي کشالت انتخابی براي کشت و کار، کاربرد علفنسبت به گذشته و تنوعمحصو

هاي اخیر، در واقع در دهه. هاي هرز بهطور روزافزونی بیشتر شدهاستمبارزه با علف

هاي شیمیایی کشبخش قابل توجهی از افزایش عملکردمحصوالت زراعی، مرهون علف



کشاورزي براي جمعیت  امکان تولید کافیمحصوالت ،هاکشبدون استفاده از علف. باشدمی

ها از جملهعوامل مهم در توسعه کشعلف دکاربر. کنونی و روند افزایشی آن وجود ندارد

سال گذشته تولیداتزراعی 50طی. آیدشمار میهکشاورزي فشرده در طی دهه گذشته ب

آل ابراهیم و همکاران، (هاي شیمیایی وابسته شده است کششدت به کودها و آفتهب

و این وابستگی منجر به آلودگی منابع شده است ) 2008د وهمکاران، ؛ زن2012

با وجود مزایاي بسیار ).2003؛ایندرجیت و نیلسون،2002ایندرجیت و اولوسفسدوتر، (

هاي شیمیایی، استفاده نادرست و بیرویهاز آنها باعث ایجاد اثرات مضر بر کشزیاد علف

ست که از نتایج مهم آنآسیب زدن به روي محیط، انسان و تولیدات کشاورزي شده ا

هاي زیرزمینی و بروز مقاومت در سالمت انسان، آلودگی محیط زیست و آب

هایهرز در حال حاضر کنترل شیمیایی علف). 2012زند و همکاران، (باشد هایهرزمیعلف

ها کشآنچه کهموجب رواج علف، باشدهاي موجود دارا میروشبیشترین کارایی را در بین

هاي شخم جویی در وقت، نیرویانسانی و امکان استفاده از سیستمشده کارآیی، صرفه

). 2005اندرسون، (حداقل است، اما اعتماد بیش از حد به این روش، خطرناك بوده است

باعث  ینبوده که ا یادهازکشاد دفعات استفاده از کودها و آفتتعد ،متداول يدر کاربردها

کشور  در.(Shaviv, 2001)شودیمهاینههز یشو افزا ينرژا ،یهدر رفتن مواد مصرف

مسموم  حداقلیکبار... هاوکشها،علفکشکنندگان آفت مصرف 88%کامبوج 

  ).Shanahan et al., 2003(اندشده

ساالنه موجب حداقل  ی،اختالل در رشد محصوالت مختلف زراع یجادهرز با ا هايعلف

 يدارا یاهاندسته از گ ینا). Beres & Kazinczi, 2000(شوندیکاهش عملکرد م% 15

، یبه مدت طوالن یهنام يبذر فراوان، دوره خواب باال،حفظ قوه یدتول یلاز قب ییهایژگیو

بروز  یگر،مشکل د).Zimdahl, 2007(باشندیانتشار م رايب يو سازگار یطبا مح يسازگار

که باعث ناکارآمد شدن  باشدهامیکشنسبت به علف هرزهايمقاومت در علف

انجمن طبق گزارش  ).1382ی،زند و باغستان(از نقاط شده است  هادربسیاريکشعلف

 بیوتیپ257حدود2002هاتاسالکشدر مورد مقاومت به علف یکاهرز آمرهايعلوم علف

عدد در  اندکهاینهامقاومشدهکشگونه مختلف در سراسر جهان به علف 156هرز از علف

 یزراع یداتتول در حال حاضر.است یدهگونه رس 188از  یوتیپب 324به  2009سال 

 ینو ا) Ohno et al., 2000(است  گشتهوابسته  یمیاییش يها کش بشدت به کودها و آفت

االرض شده است و تحت یسطح يها منابع آب یمنجر به آلودگ یوابستگ
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)Inderjit & Nilson, 2003; Inderjit & Callaway, 2003 .( ،با توجه به این مشکالت

هرز که نه تنها براي انسان ومحیطزیست ایمن باشد، بلکه هايیافتنراهی براي کنترل علف

  .از نظر هزینه نیز مقرونبهصرفه باشد ضروریست

شیمیایی استفاده از  منظورکاهشمصرفسمومه هایپیشنهادیبیکی از روش امروزه

در این میان، استفاده از خاصیت .باشدگیاهیمیهایخاصیت آللوپاتی موجود در برخی گونه

هاي هرز از اهمیت خاصی برخوردار دگرآسیبی برخی گیاهان درکنترل علف

 یکبه عنوان ) یآللوپات(یبیاست که از دگرآس تالشدانشمندانعلوممختلفبرایناست

 هايیکالو سنتز آللوکم ییشناسا ي،جداساز یقاز طر یاآفات،  یریتدر مد ياستراتژ

 یاهگ هاياز اندام یممستق گیريو با بهره یعیطب هايکشبه عنوان علف ینیمع

 يبرا یرا به عنوان ابزار مهم یعیطب یسممکان ینو درصدد هستند که ا یندنما يبرداربهره

و  يموسو(به کار برند  یزراع هايیستمدر اکوس هاي هرزعلف یریتمد ياستراتژ

عمل  تریاختصاصموجود  یمصنوع هايکشت به علفنسبیباتترک ینا). 1384همکاران، 

لذا ).Kobayashi, 2004(دارند  یزن يکمتر محیطی یستکرده ، عوارض نامطلوب ز

ها شود کشاستفاده از این نوع گیاهان و یا بقایاي آنها میتواندموجب کاهش مصرف علف

علوم مختلف بر تالشدانشمندان ). 2013، ؛ آزادبخت و همکاران2006بوگاتک و یانکو، (

این است که از دگرآسیبی به عنوان یک استراتژي در مدیریت آفات، یا از طریقجداسازي، 

گیري هاي طبیعی و با بهرهکشهاي معینی به عنوان علفشناسایی و سنتز آللوکمیکال

برداري نمایند و درصدد هستند که این مکانیسم طبیعی را هاي گیاه بهرهمستقیم ازاندام

هاي زراعی به کار هایهرز در اکوسیستموان ابزار مهمی برایاستراتژي مدیریت علفبه عن

تعدادي از ). 2012؛ موسوي و همکاران، 2011؛ کاتو،2010ویک و همکاران، (برند 

توانند برایکنترل علفهاي هاي شیمیایی ثانویه هستند که میگیاهان قادر بهتولید ترکیب

در هر  مطالعه، امکان سنجی استفاده از عصاره آبی گیاه تلخههدف از این .هرز بکار روند

بهعنوان یک ماده دگرآسیب و یا به  یر فرموله شدهغدو حالت فرموله شده با کیتوزان و 

و  چاودارهاي هرز یا بازدارنده رشد علف هکش زیستی اثر گذار و کاهش دهندعبارتی علف

  .در محصوالت گندم بود تاج خروس

  

  



  

  

  





  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  

  هرزتعریف علف - 2-1

و این به وجود آمده، یعیطب یطمح در است که یاهیعلف هرز گ یکل یفتعر یکدر 

با محصوالت کاشته شده توسط  گربه صورت همراه مداخله تکامل به جایی رسیده است که

در آمده است و موجب کاهش عملکرد محصول اصلی و سایر مشکالت گردیده بشر 

  .)1384، یمآل ابراه(است

حضور  یاهیجامعه گ یبانسان در ترک یلهستند که برخالف م هایهرزگیاهانیعلف

و  آورندیم کشت شده به وجود یزراع یاهرشد و توسعه گ يرا برا ینامناسب یطداشته و شرا

را  یزراع یاتعمل یاو  شوندیم یمحصول زراع یفیتک یاباعث کاهش عملکرد و  یجهدر نت

) 1960(١مانند هارپر یريشه شناسانیاهگ). 1390حمددوست،م(کنندیبا مشکل مواجه م

ناخواسته  هايدر مکان ییدهرو یاهانهرز را مزاحمان گهای، علف)1961(٢یسبوريو سال

 کندیفرصت طلب قلمداد م هاییهرز را گونه هايعلف) 1960(٣پریچارد. اندکرده یفتعر

) 1997(٤طبقنظرکراولی. شوندیبه دست بشر ظاهر م یستز یطمح یبتخر یکه در پ

 یعتدر طب. شودیساز ماز حد مشکل یشب یاست که در صورت فراوان هرزگیاهیعلف

که  یاهانیآن دسته از گ. دارند یگوناگون هايیستگاهو ز کنندیرشد م یاريبس یاهانگ

                                                                                                                           
1Harper
2Salisbury
3Pritchard
4Crowley



هرز  لفع شوندیم يو یشبشر تداخل دارند و مانع آسا هايیتمختلف با فعال هايصورتبه

  .)1380راشد محصل و همکاران، . (آیندحسابمیبه

 يکارآمد جز اهداف کشاورز یریتبه مد یابیهرز جهت دست يها کنترل علف امروزه

  .است یننو

  هایهرزعلفمشکالت - 2-2

 یواناتو ح یاصل یاهانبه بشر، گ یکینزد یهرز در مدت رشد خود وابستگ هايعلف

در حال  يدر کشورها يکشاورز یداتهرز از جمله عوامل کاهش دهنده تول هايعلف.دارند

رو  یناز ا. دهندیم یشرا افزا يباشند که تلفات عملکردیتوسعه م

خسارت ). 1382ي،احمد(هستند  یتماعو اج هایهرزبهعنوانمشکالتاقتصاديعلف

 یشکاهش ارزش محصول و افزا یفییاکاهش وزن محصول، ک هایهرزبهصورتکمییاعلف

 باریانز یرتاث یزراع يهاهایهرزدراکوسیستماثر علف ینو بدتر شودیم یاننما یدتول ینههز

است  یآللوپات چنینکسب منابع محدود و هم يرقابت برا یقو از طر یزراع هابرگیاهانآن

زان رقابت آنها در یباشد،به همان م یشترهرز ب يهاتراکم علفچه هر). 1380ی،کوچک(

خاکزاد و (گذارندیم يرا از خود به جا یشده و کاهش عملکرد محسوس یدترمصرف آب شد

 یستمنمو خود از جمله س و رشد یاتخصوص یلبه دلعلف هاي هرز ). 1390ي،نظر

 یاهتر از گموفق ییجذب نور، آب و مواد غذا یط،به مح يتر، سازگاریعظهور سر ي،ایشهر

Liebman(دنکنیعمل م یزراع et al., 2004; Tulikov & Sytyagin, 2004Bazidrev &

Smirnov , 1986; .(دالر  یلیونم 100از  یشب یبیهرز بطور تقر هاياز علف یخسارت ناش

 یتسبب مسموم طورمستقیمبه یاهانگ ینا). Singh, 2006(محاسبه شده است 

آب  یسبب آلودگ کنند،یگوناگون م هايیتحساس صورتآلرژنایجادبه هاوانسانشدهویادام

مانع نفوذ نور به  شوندیم یزهکش هايهاوکانالو مخازن آب، انسداد آبراه هایاچهدر

شوندیم یزداخل آب ن یانو آبز هایشدن ماه یدهشده و مانع د یعیو منابع طبیاچهدر

  .)1380راشد محصل و همکاران، (

 یدبا وجود کنترل شد یزراع هايبوم یست، در اکثر ز)1980(یمدالگزارش ز طبق

نسبت  هایهرزجهان به اثر رقابت علف يکشاورز یداتدرصد از کاهش تول 10هرز،  هايعلف



 يبرا یراز. شوند یمحسوب م يکشاورز يبرا يجد یديهرز تهد هاي علف.شودیداده م

و  یرقابت کرده و باعث کاهش کم یزراع یاهانبا گ ییبه آب، نور و مواد غذا یابیدست

 70به  یهرز گاه يها از علف یخسارت ناش طوریکهبه شوند، یم یمحصوالت زراع یفیک

انجام شده خسارت  هاياساس برآورد بر.)Steinsiek, 1982(رسدیدرصد م 80یال

  ). Dahli, 2006(گزارش شده است  یزدرصد ن95تا  یذرت حت يبراهاي هرز علف

و انواع آن ٥تداخل- 2-3

. جوار خودهم يهاتوسعه گونه یابر رشد  یاهگ یکحضور  یرتداخل عبارت است از تاث

 هايیتجمع یاهی،یاگ هايگونه ینتعامالت ب یانب ياست که برا یعموم ايتداخل واژه

 ییکهااندام یاو  یاهیمجاور جامعه گ یاهانمتقابل گ یرتاث. رودیگونه به کار م یکدرون 

 یراتشامل تاث یاهانگ ینتعامالت ممکن در روابط ب. یندگویتداخل م ار ییکدیگررو یاهگ

و  ياجبار یستیهمز ی،روابط خنث(و مثبت ) یانگل یستو ز یانبرییکجانبهرقابت، ز(یمنف

٦طبق نظر روبرت). 1383زند و همکاران، (باشد) ییکجانبهو سودبر یارياخت يهمکار

. شودآللوپاتی اعمال می هایگیاهیازدوطریقیعنیرقابتوتداخل منفی بین گونه، ) 1993(

ر جذب منابع و دیگري درموردمداخلهگیاهانبایکدیگرحداقلدومکانیسممطرحاستکهیکیرقابتد

خصصان بسیاري از مت. است یورود مواد سمی به محیط رشد گیاه یا آللوپات

رقابت استفاده  اشتباهازاصطالح هایهرزبرایتوصیفمداخلهدربینگیاهانبه علف

 هايتداخلعلف. اندیکازایندومکانیسمدخالتداشته مشخص نیست کدام که کننددرحالیمی

  .افتدیاتفاق م یبه شکل رقابت و آللوپات یشترب یاهیهرز در جامعه گ

  

  رقابت-1- 2-3

عبارت است از اثرات  یاهیروابط موجود در اجتماع گ تریناز مهم یکیرقابت به عنوان 

کنند، رقابت یم يبردارمنبع محدود بهره یککه از ) یاهانگ(ی متقابل مضر موجودات
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با  یاز عوامل مانند منبع بحران یدر مورد برخ یاهاناز گ یکاست که در آن هر  یتیوضع

 به گونه علف هاي هرزشدت رقابت علف). 1382و همکاران،  دباغ(نمایندیرقابت م یکدیگر

 یزراع هرزوگیاه بر رشد علف یرگذارتاثیمی اقل یطدوره تداخل و شرا هرز،شدتآلودگی،

اثر دگر  يارقام مختلف نخود دارابه عنوان مثال ).Erman et al., 2004(وابسته است 

و  یاپو یديسع(باشندیو رشد آفتابگردان و ذرت م یزنبر جوانه یبیآس

و ماش موجب کاهش درصد و سرعت  یاکاربرد عصاره تلخه بر لوب).2013همکاران،

؛ 1384همکاران، یم وابراهآل(د چه شیشهو رشد ر یپوکوتیلو کوتاه شدن طول ه یزنجوانه

  .)1384و همکاران، يجان محمد

 یديکل يهاینداز فرا یکیرشد  يمنابع ضرور یربه منظور تسخ یاهانگ ینب رقابت

آن رشد و نمو  یجهشود که در نتیمحسوب م یزراع يهایستماکوس ییکننده کارا نییتع

به طور  یکدیگررشد  يرو یاهانگ. یابدیعملکرد آن کاهش م یجهو در نت یزراع یاهگ

از راه  یرمستقیمبه طور غ یاو  یطیمنابع مح وردنبه دست آ ياز راه رقابت برا یممستق

که با خاك  هاییو پسماند یشیرو يحاصل از پسماندها هايعصاره اي،یشهتراوشات ر

 یقاز طر هایهرزعلف). Klingman & Ashton, 1982(گذارندیاثر م شوندیم یختهآم

 یقطر ینو از ا ساندهر یبآس یزراع یاهانآب و نور به گ یی،جذب عناصر غذا يرقابت برا

  ). 1388و همکاران،  یرستم(شوندهامیمنجر به کاهش عملکرد آن

  



  یآللوپات-2- 2-3

 یکو تحر یهر دو اثر بازدارندگ یرندهکه در برگ یاهان،گ یندر ب یمیاییبه تمام اثرات ش

اثرات  یآللوپات یگربه عبارت د). Molish, 1937(شودیگفته م یباشد، آللوپاتیم گیکنند

و بازدارنده و  یمیاییمواد ش یدتول یقاز طر یگرد یاهگ يبر رو یآل یاهگ ییکمضر و سم

را بازداشتن  یآللوپات یگرد یفدر تعر). Muller, 1968(باشدیم یطدر مح هاآن يرهاساز

 یگرد یاهتوسط گ یآل یمیاییمواد ش يرهاساز یلبه دل یاهگ یسمیکرشد و متابول زنی،جوانه

  .)Del Moral, 1971(اندکرده یمعرف

 ینمتقابل ب یمیاییش يهااثر يرا برا یواژه آللوپات )1984(یسو را )1965(یگرودزنسک

 یمیاییرا مواد آللوش یندفرا ینا یردرگ یمیاییش یباتموجودات زنده به کار بردند و ترک

  .یدندنام

داده  یصتوسط تئوفراست تشخ یالدسال قبل از م 300حدود  یبیدگرآس یدهپد

 ی، آللوپات٧یآللوپات المللی ین، انجمن ب2005در سال ). 1385راشد محصل و همکاران،(شد

و  هاها،باکتريجلبک یاهان،توسط گ یطواردشده به مح یهثانو یبرا مطالعه هرگونه ترک

 دهند،یخود قرارم یررا تحت تأث یولوژیکیو ب يکشاورز هايهاکهرشدوتوسعهسیستمقارچ

. کرد یفتعر

باشطالعاتقابالعتمادمیشدهوتفسیرا رغمپیچیدگیاینپدیدهکهنیازمندتحقیقاتدقیقوحسابعلی

 ,Mallik(دگرآسیبی حاصل گردیده است  ي یاخیردرزمینههههایزیادیدرچهاردد،پیشرفت

2006.(  

  

  هایکالآللوکم-2-1- 2-3

و از محصوالت  یدتول یاهانکه توسط گ یهثانو هايیتبه طور عمده به متابول هایکالآللوکم

 یاهانبر رشد و نمو گ یکهستند و اثر آللوپات یهاول هايیتمتابول یندهايفرآ یفرع

                                                                                                                           
7IAS



شامل آن دسته از مواد  یمواد آللوپات. شودیمجاور دارند گفته م یاهانگ یامشابه 

 یاهانیاخود را بر گ یاهیگ یتسم یزیولوژیکف یتاست که فعال یاهیگ یمیاییش

کن مم یکمواد آللوپات). 1385راشدمحصل و همکاران، (کنندیاعمال م هایکربم

 یگرد یاهکننده رشد گ یکتحر یاو ) یمنف یآللوپات(یاهگ یکاست بازدارنده رشد 

 یمیاییاز مواد آللوش یاديامروزه تعداد ز.باشد) Rice, 1984) (مثبت یآللوپات(باشد 

ها  آن یولوژیکیب یتو فعال یتشده و مسموم مختلف شناخته یساختمان هايبا شکل

را با توجه به  یمیاییشده، مواد آللوش انجام بنديطبقه یناول. است یدهبه اثبات رس

 ینتر که مهم کندیم یمرده تقس 14به  یاهدر گ یوسنتزمحل ب

 یدها،ساده، فالونوئ هايهاشامالسیدفنولیکگروه

 ینا). Macias et al., 2007(باشندیم هاهاوکوئینونترپنها،سزکوئیمونوترپن

 ,.Singh et alو  2006و همکاران،  یمیرح(اندیدهنام یکالرا آللوکم یباتترک

حال  یاهاندرتوسط گ یولوژیکیفعال ب هايمولکول یدتول یجهنت یآللوپات). 2006

بر  یطشکل و ورود به مح ییرباشد که ممکن است پس از تغهامیآن یايبقا یارشد 

بگذارد  یرمستقیمغ یمیامستق یرتاث یگرد هايگونه گونهیارشد و توسعه افراد همان

)Vyvyan, 2002; Machedo, 2007.(  

با رقابت و  یدهپد ینا یانم یتوجه به تفاوت اساس ی،آللوپات یدهپد یمهم در بررس نکته

موجودات  یراز سا یناش یرمستقیماز اثرات غ یاز حالت آللوپات یناش یماثرات مستق یکتفک

).Maiqani, 2003(باشدیم یطیمح ییراتتغ یزو ن

تاخیر در یاو  یبازدارندگ یاهان،گ يرو هایکالآللوکم یکاثرات مورفولوژ ینبارزتر

Alam(باشدیم یشهنمو ر و تغییراتچهچهوریشهساقه کاهش رشدزنی،جوانه et al., 

آیدیبه شمار م یکآللوپات یباتترک یاز اثرات بازدارندگ یزن یتوازن هورمون یبتخر). 1990

)Colpas et al., 2003 .(هاياز گونه یاريبس هايو عصاره یادر بقا یثرات آللوپاتوجود ا 

 هايگونه یرو رشد سا زنیاز جوانه توانندیکه م یدهمحرز گرد یزراع یاهانگ هرزوبرخیعلف

و موجب کاهش عملکرد  یندمداخله نما یاهرشد و نمو گ هايینددر فرآ یانموده و  یريجلوگ

  ).1387و همکاران، جیاورو(گردند



  )یاهگ یزیولوژیکف یندهايرشد و فرآ زنی،موثر در جوانه(یکالمواد آللوکم-2-2- 2-3

 یلن،استیهمچون پل یباتیرا مربوط به وجود ترک یخانواده کاسن یاهانگ یآللوپات یتخاص

 یرنظ يحلقو یباتترک هایکالآللوکم یاندر م. دانندیو اسانس م یدلوسا یاتراکت

به عنوان  هاینونو کوئ یداس ها،مشتقاتسینامیکتانن یدها،فالونوئ ها،ها،کومارینفنل

را به  هاوگلیکوزیدهاها،تاننفنل ها،یدفالونوئ باشند،یمطرح م یکمواد آللوپات ترینمهم

).Kohli et al., 2001(کنندیم یمعرف زنیبازدارنده جوانه یباتعنوان ترک

یدهافالونوئ

 یمعرف یتوکندریاییم یژنبازدارنده جذب اکس هايیکالگروه از آللوکم یناول

 ,Maiqani(گذارند یمتوقف کرده و بر تنفس اثر م یتوکندريرا در م ATPاندکهتولیدشده

2003.(

کومارین

زاده  مکی(انداثبات کرده یالوب یلکوت یرا در اپ ینکند شدن سنتز سلولز توسط کومار

 هايیشهرا در ر یتوزم ینو اسکوپولت ینارمحققان نشان دادند که کوم). 1387و همکاران، 

).Barkosky & Einhellig, 2003(دهندیچمن کاهش م

ترکیبات فنولی

متفاوت  یساختمان هايبا اسکلت یمیاییمواد آللوش هايگروه تریناز گسترده یکی

Macias(باشدیم یدهاساده و فالونوئ هايفنول: گروه شامل  ینا. باشندیم et al., 2007.(  

 یلرا تشک یاهاناز گ یاريبس یمیاییش یباتاز ترک یبخش مهم: ساده  هايفنول

و  یهورمون ي،ساختار هايهمچون نقش یگريد هاينقش ی،آللوپات یتو جز خاص دهندیم

Macias(دارند ...  et al., 2007 .(یرنسبت به سا یشتريب یمیاییگروه شامل مواد آللوش ینا 

 یدهايعمدتا اس یبات،ترک یناز ا. دارند یعمل مشابه یسممکان ها هابودهواکثرآنگروه

 & Sidari(شوندیشناخته م عنوانموادآللوپاتیکبه ینامیکس یدهايو اس یکبنزوئ



Muscolo, 2004 .(٨یگلرس)ینامیکس یدو اس یکبنزوئ یدکرد که مشتقات اس یانب) 1998 

برعهده دارند  یمهم يرساختا ملکردهايوجود داشته و ع طورگستردهدرگیاهانبه

.دارند یاهیگ یزیولوژيف ینددر فرآ یبوده و نقش مهمموثر یگنینل یوسنتزب درکهطوريبه

یدهافالونوئ:

دارند که از آن  افشانیرنگ و اثر بر گرده یدمانند تول هایینقش یاهاندر گ یدهافالونوئ

،  ١٠هاین، کاتک ٩به مانند فلونزها توانیجمله م

Macias(اشاره کرد   ١٣هایتولکسینبه فا هاودرموردمقاومتبهبیماري١٢هافلونل،١١هاکلوکون

et al., 2007 .(و همکاران  ١٤یل)با  یدفالونوئ ینوع گزارش کردند که کامفرول) 1993

جزو  ینگنین،و نار ینکامفرول، کوئرست ینهمچن باشدیباال م یآللوپات یتخاص

.باشندیم یادز یاربس یآللوپات ییبا توانا یدهايفالونوئ

هاینونکوئ :  

عمل  یسمساده دارند، اما مکان هايمشابه با فنول يساختار ینکهباوجود ا هاکوئینون

شناخته  یمیاییمواد آللوش ینبوده و جزو اول هاینوناز کوئ یکیژوگالن، . دارند یمتفاوت

Macias(باشدیشده م et al., 2007 .(یبوش)یداريپا گزارش کرد که ژوگالن،) 2002 

و از خاك خارج  طورکاملتجزیهرابهآن توانندیها هم نميباکتر یدر خاك دارد و حت یاديز

 هاینوناز کوئ ینوع هاینونکردند که آنتراکوئگزارش ) 1992(١٥و همکاران ینوا. کنند

  . دارند یاديز یمیاییآللوش یتهستند که خاص

ترپنوئیدها:  
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وجود داشته و  هایسماز ارگان یاريهستند که در بس ايیهثانو هايیتمتابول یدها،ترپنوئ 

Macias(دهندیرا نشان م یولوژیکیب هايیتو فعال ياز تنوع ساختار ايگسترده یفط et 

al., 2007 .(اند از  گروه عبارت ینموجود در ا یمیاییش هايیبترک ینتر مهم :  

 یاصل يفرار بوده و از اجزا یباتجزو ترک یدهامونوترپنوئ یتمام: مونوترپنوئیدها

از  یگزارش کردند که بعض) 2003(١٦وکوئو  و همکاران. باشدهامیاسانس دهندهیلتشک

، چه ١٩هاینولو س١٨ها-،پینیس١٧هاشاملکامفورمونوترپن

 یبازدارندگ یتدر اسانس، خاص وجودم یباتترک صورتمخلوطباسایرصورتخالصوچهبهبه
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Abstract:

This research was carried out to investigate the effect of aqueous extract of Russian 

knapweed formulated with a carrier as a biological herbicide and not formulated in 

controlling a number of weeds in wheat fields including rye and pigweed in 2017 

during two separate experiments at weed laboratory and greenhouse of the faculty of 

agriculture and natural resources of University of Mohaghegh Ardabili. The experiment 

was conducted in a randomized complete block (RCB) design with three replications. 

The test factors were the extract formulated with chitosan and pure aqueous extract of 

Russian knapweed and the second factor was the seven concentrations of Russian 

knapweed extract including zero (control), 0.625%, 1.25%, 2.5%, 5%, 10% %, and 

20% concentrations. The results of analysis of variance for laboratory data showed that 

the studied charachteristics plumule and radicle dry weight including germination level, 

plumule and, radicle length, plumule fresh weight, radicle fresh weight, total seedling 

fresh weight, and seedling total dry weight were affected by the concentration of the 

Russian knapweed extract in both cases of formulated with chitosan and not 

formulated, different concentrations and their interactions. The interactions of these 

traits were meaningful in all cases. By increasing the extract concentration to 20%, the 

germination level, plumule and radicle length and other studied factors decreased by 

100% compared with the control treatment, and this inhibition mostly was in 5, 10 and 

20% concentrations. Also, 0.625% concentration of the Russian knapweed extract, 

especially in the formulated case, stimulated the seeds and increased germination and 

growth factors compared with the control treatment. Results: The effect of various 

concentrations of Russian knapweed extract, especially chitosan-formulated case had a 

very favorable effect on the germination and growth characteristics of rye and 

especially pigweed.

Research Aim:Nanotechnology has many benefits and applications in the agricultural 
sector. Nanotechnology applications in agriculture include promoting the productivity 
of various agronomic activities for the smooth and effective release of nutrients and the 
use of nano-capsules for the controlled release of herbicides and effective weed 
management. Undoubtedly, taking the advantages of nanotechnology as an emerging 
advanced technology in the agricultural sector, good results could be achieved 
including the ensured food security and development of sustainable, environmentally-
friendly agriculture in the developing countries and regions of the world.

Keywords:Biological herbicide,Acroptilon repens extract, Chitosan, Allelopathy.
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