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چکیده
 در دانشهدده کشهاورزی1939  منهدا و ررت آزمایشهی در سها،به منظور مطالعه دگرآسیبی عصاره آبی برگ گردوی ایرانی بر مولفههههای جوانههزنهی گیاههان جهو
 بهر خصوصهیات144  و22 ،24 ،22 ،) تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ گهردو شهامغ غلظهتههای صهفر (آ مرطهر.دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان انجام شد
 در بررسهی کارمهاتوگرافی بیشهتری میهنان گوگلهون موجهود در بهرگ گهردو در.جوانه زنی سه گونه گیاهی در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تدرار مطالعه گردید
 طو ریشهچه و ساقهچهه و وزن خشهگ گیاه هه در ههر سهه، درصد و سرعت جوانهزنی، نتایج زیست سنجی بذرها نین نشان داد با افنایش غلظت عصاره.مرداد ماه بود
 کمتری درصد جوانهزنهی در جهو و در تیمهار. درصد جوانهزنی بذور ررت و مندا تا اندازه زیادی به دگرآسیبی گردو متحمغ بود.نوع بذر روند نسبتاً کاهشی داشت
 اگرچهه وزن خشهگ، مؤلفههای رشدی گیاه ه در ررت و منهدا نسهبت بهه جهو حسهاستهر بهود. کاهش نسبت به شاهد مشاهده شد%20/40  غلظت عصاره با%144
 بهه طهوری کهه، ررت و منهدا نداشهت، عصاره آبی گردو تاثیر بسنایی بر مولفههای جوانهزنی بذور جهو.ریشهچه و ساقهچه جو بی تیمارها تفاوت معنیداری نداشت
 عهدم حساسهیت گونههههای مهورد بررسهی نشهان داد کهه.ررت و مندا در مراحغ اولیه جوانهزنی و جو در مولفههای رشد گیاه ه مراومت باالیی از خود نشان دادنهد
.عصاره آبی برگ گردو ایرانی به عنوان ترکیبی قوی در کنتر علفهای هرز ای گونهها در راستای کشاورزی پایدار حائن اهمیت است
 گردو، کارماتوگرافی، گوگلون، زیست سنجی، دگرآسیبی:کلمات کلیدی
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Abstract
In order to investigation the effects of different concentrations of leaf aqueous extracts of walnut on seed
germination and seedling growth of barley, arugula and corn, a laboratory experiment were conducted in the
Faculty of Agronomy, Islamic Azad University of Isfahan, in 2013. In this experiment, walnut leaf extract
including control (distilled water), 25, 50, 75 and 100% were studied to determine juglone sensitivity in three
species based on completely randomized design (CRD) with four replications. Chromatography analysis showed
that a highest rate of juglone was observed on walnut leaves in August. Increasing concentration of leaf extract
lead to continuously decrease in germination percentage and germination rate, root and shoot length and seedling
dry weight. Germination percentage of corn and arugula seeds on primary growth stage showed resistant to walnut
allelopathy. The lowest germination percentage was observed on barley in %100 leaf aqueous extracts of walnut.
Corn and arugula were more sensitive to walnut extracts than barley seeds, however, root and shoot dry weight in
barley had no significantly different between treatments. The aqueous extract of walnut did not have a significant
effect on germination components of barley, corn and arugula, so that corn and arugula in the early stages of
germination and barley in seedling growth showed strong resistance. The insensitivity of the studied species
showed that the aqueous extract of Iranian walnut leaves is a strong substance in controlling weeds of these species
towards sustainable agriculture.
Keywords: Allelopathy, Bioassays, Chromatography, Juglans, Walnut
* Email:

javanmard@khuisf.ac.ir

DOI: 10.22034/ijsst.2018.110368.1085

92

جوانمرد و همداران

ارگانیگ بوده ،بلده نتایج به دست آمهده راهنمهای مفیهدی

مقدمه
دگرآسیبی عنوان تاثیرات مفید یا مضهر یهگ گیهاه بهه
طور مستریم و یا غیهر مسهتریم بهر گیاههان دیگهر از طریه
تولید ترکیبات شیمیایی تعریهف شهده اسهت .ایه تعریهف
بیانگر افنایش قدرت رقابت در گیاههان بهرای برهای نسهغ
خود از راه مهار جوانهزنی و اثرات تحریگ کنندگی رشد
بههر گیاهههان مههیباشههد ( .)Ahmed et al., 2007مههواد
دگرآسیب به عنوان علفکشهای طبیعی تنوع پذیر بهوده
و به مرور زمان تغییر میکنند و گهرایش کمهی بهه محلهو
شدن دارند .زیرا بیشتر آنها ترکیباتی غیر هالوگنهه و نیمهه
عمههر کوتههاه دارنههد ( .)Kadioglu et al., 2006امههروزه
دگرآسههیبی از مباحهها اصههلی مطههرح در علههوم کشههاورزی،
مههدیریت و اصههالح مراتهها در راسههتای اهههدا کشههاورزی
ارگانیههگ و اگرواکولههوگی اسههت .نندیههگ بههه  044هههنار
متابولیهت ثانویهه توسه گیاههان و میدروارگهانینمهها تولیهد
میشود که فر  %9از آنها جداسازی و شناسایی شده اند و
از ای تعداد ،تعداد بسیار اندکی از نظر فعالیت علفدشی مورد
ارزیابی قرار گرفتهاند .برای مثا میتوان به ترکیهب گوگلهون
از گهههردوی سهههیاه و گهههردوی ایرانهههی (،)Juglans regia
آرتمیههههنی موجههههود در گیههههاه ( )Artemisia albaو
هیدروکسی بننوئیهگ اسهید و دئهوری در گیهاه سهورگوم
اشهاره نمهود (

;Prataviera et al., 1983; Cutler, 1988

.)Ajali et al., 2010; Mokhtari et al, 2015
هیهدورکرب ههای هالوگنهه کهه بخهش قابهغ تهوجهی از
علفدشهای ثبت شده را تشدیغ میدهند از لحاظ زیست
محیطی بسیار خطرناك میباشند ،در حالی کهه ترکیبهات
طبیعی تهیه شده از گیاهان خطهرات انهدکی بهرای محهی
زیست و سالمتی انسانها دارند (.)Ajali et al., 2010
شناسایی مدانینمهای عمغ مواد دگرآسهیب در گیاههان
زراعی پیش از علفهای هرز ،نرش مهمی در معرفی ،تولید
و استفاده از ای مواد به صورت عملی دارد .مطالعه اثر مواد
آللوپاتیگ بر سایر گیاهان زراعی ،نه تنها در راستای کشت

در خصوص انتخها

گیاههان بهرای سهاخت علفدهشههای

زیستی خواهد بود .علفدش زیسهتی  Redoxیهگ محصهو
تجاری مبتنی بهر عصهاره درخهت گهردو سهیاه بهوده کهه بهه
صورت پیش و پس رویشی به مینان  99درصهد رشهد گیهاه
ههرز ،علهف اسهب ( )Conyza bonariensisرا کهاهش داد
( .)Shrestha, 2009هم نی روغ مانوکا استخراج شهده از
گیههاه ( )Leptospermum scopariumبههه صههورت تجههاری
عرضههه شههده و اثههرات سههرکو کننههدگی بههر علههف هههرز
دیجیتاریا ( )Digitaria sppدارد (.)Cai and Gu, 2016
گههههردوی ایرانههههی ( )Juglans regiaاز خههههانواده
 Juglandaceaeدرختههی مهههم بهها کههاربردی چنههد منظههوره
(میهوه ،چهو و دارو) اسهت (.)Ebrahimi et al., 2009
گوگلون ترکیبی نفتوکینهونی اسهت کهه در بهرگ تهازه و
پوسههت سههبن میههوه درخههت گههردو یافههت مههیشههود
( .)Weston and Duke, 2003گوگلهون بهارزتری مهاده
موجود در اندامهای مختلف گیاه گردو است ،ای ماده کهه
نرطه شروع ترکیب  11مرحلهای اکسی تترا سایدلی  ،یهگ
کینون (  -2هیدروکسی  0،1نفتوکینون) میباشد .پیش ماده
ترکیهب آن 0،1و  -2تهری هیدروکسهی نفتهالی گلیدوزیهد
است که به صورت پیوند شده در اندامهای ههوایی بهه ویه ه
برگها وجود داشته و در اثر آبشویی تحت عمغ هیهدرولین
و اکسیداسیون قهرار گرفتهه و بهه گوگلهون تبهدیغ مهیشهود
(جایمنهههد و همدهههاران .)1909 ،کوجاچالیشهههدان و تهههرزی
( )Kocacalishkan and Terzi, 2001گهنارش کهردهانهد
که عصاره برگ گردو باعا کاهش شهدید جوانههزنهی و
رشد گیاه هه گوجهه فرنگهی ،خیهار و یونجهه شهده ،ولهی
جوانهزنی گندم ،جو ،ررت ،هندوانه و لوبیا را تحت تهثثیر
قرار نگرفت .بررسیها نشان داد که عصاره برگ گردو بهه
طور قابغ توجهی تاثیر فنایندهای بر رشهد گیاه هه خربهنه
داشههت ( .)Kocacalishkan and Terzi, 2001محررههی
دریافتنههد کههه ررت کمتههری اثههر سههور رشههد را در مرابههغ
گوگلون داشته و نشانگر ای امهر اسهت کهه ررت بیشهتری
مراومههت را بههه مههواد آللوپاتیههگ دارد .در بسههیاری مههوارد
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حضور آللوکمیدا ههای عهالوه بهر تحریهگ هورمهونهها

استفاده قرار گرفت.

سبب تحریهگ رشهد ،ترسهیم سهلولی و افهنایش جهذ و

استخراج ژوگلون

تنفس توس ریشهه بها اسهتفاده از الرهار نیتهرات و افهنایش
می هنان فعالیههت آنههنیمهههای آنت هی اکسههیدانت مههیگههردد
(.)Cai and Gu, 2016
محرری بیان داشتند با توجه به آنده هر گونهه اخهتال در
فعالیت عادی گیاه سبب ایجاد تنش میشود و از سویی دیگر،
مههواد حاصههغ از گیاهههان دگههر آسههیب نیههن سههبب اخههتال در
فرایندهای طبیعی گیاهان مجاور میگردند .از ایه رو ،مرهدار
پروتئی  ،کربوهیدرات و کلروفیغ  IIنین باید تحت تهثثیر مهواد
دگر آسیب قرار گیرد (.)Jose and Gillespie, 1989
سههنایی و چیههدم ( )Sezai and Cidem, 2005در
بررسی اثر آللوپاتیگ گوگالن و عصهاره بهرگ گهردو بهر
توت فرنگی ،دریافتند که عملدرد ،تعهداد و میهانگی وزن
میوه در بوته ،تعداد برگها ،سطح بهرگ ،وزن تهر ریشهه،
کغ مواد جامد و اسیدیته آن کاهش می یابد .محررهی در
بررسی ترکیب گوگالن بر روی سرعت رشد نسبی ریشه و
ساقه ،تنفس و فتوسنتن برگ ،تعهر و تهنفس بهرگ در دو
گیاه ررت و سویا در کشت هیهدروپونیگ دریافتنهد سهویا
حساسیت بیشتری نسبت به گوگالن در مرایسهه بها ررت از
خود نشان داد ( .)Jose and Gillespie, 1989ای بررسهی
با هد

99

در مرحلههه نخسههت اسههتخراج گوگلههون از بههرگهههای
جوان درخت گردو به کمگ کلروفهرم صهورت پهذیرفت
( .)Jaymand et al., 2004برای ای کار مرهدار  14گهرم
نمونه تازه از برگ گردو ،با حال استون توسه دسهتگاه
سوکسوله چربهی زدایهی شهده و سهسس اسهتخراج توسه
حال کلروفرم انجام شد .با حذ

حال در دستگاه ترطیر

در خالر و تهیه مهاده جامهد مرهداری آ مرطهر اضهافه و
سسس با افنودن اتیغ اسهتات محلهو بهه قیهف جداکننهده
منترغ گردید .در ادامه فاز اتیغ استات را جهدا کهرده و بها
متانو به حجم رسانده شد .نهایتا ،از محلو به دست آمده
جهت اندازهگیری ترکیب گوگلون استفاده گردید .از ای
روش برای اندازه گیری تمهامی نمونهههها توسه دسهتگاه
کارماتوگرافی مایا ( )HPLCاستفاده شد .دستگاه در 220
نانومتر تنظیم گردید ،ستون مورد استفاده  C18بهه طهو 22
سانتیمتر و قطر  0میلیمتهر و فهاز متحهرك متهانو  ،آ

و

اسید استیگ ( )2 :12 :94با شدت جریان یگ میلهی لیتهر
در دقیره و مردار نمونه تنری شده  24میدرومیلی لیتر بهه
مدت  24دقیره مورد استفاده قرار گرفت.

ارزیابی تعیی مینان مواد دگرآسیب برگ درخت

زیست سنجی آزمایشگاهی

گههردوی ایرانههی (گوگلههون) در فصههغ تابسههتان و سههنجش

به منظور ارزیابی سهطوح مختلهف عصهاره آبهی بهرگ

حساسیت بذر سه گونه گیاهی جو ،منهدا و ررت تحهت

درخت گردو ایرانی بر شاخصهای جوانهزنهی بهذر جهو،

تاثیر عصاره آبی برگ گردو (گوگلون) انجام شد.

مندا

و ررت به صورت سه آزمایش جداگانهه در قالهب

طرح کامالً تصادفی با تیمارهای گوگلون شهامغ 2 :سهطح،

مواد و روشها
آزمایش تعیین میزان ژوگلون برگ
در ایه تحریه بههه منظههور تهیههه بههرگ گههردو از نظهر
بیشتری مینان گوگلون موجود در برگ جهوان از درخهت
گردوی ایرانی در ماههای خهرداد ،تیهر ،مهرداد و شههریور
سا  1939استفاده شد .برگ ها از درختان گردوی ایرانهی
در منطره دهاقهان اصهفهان برداشهت و در آزمهایش مهورد

شاهد (صفر)  %22 ، % 24 ، % 22 ،و  %144و چههار تدهرار
در آزمایشگاه زراعت دانشهدده کشهاورزی دانشهگاه آزاد
اسالمی واحد اصفهان (خوراسهگان) در سها  1939انجهام
شد .به منظور تهیه عصاره آبی ،برگهای درخت گردوی
ایرانی در آون با حرارت  04درجه سانتی گراد بهه مهدت
 22ساعت خشگ و به قطعات یگ سانتیمتری تبدیغ شد.
سسس  14گرم از تدههای بهرگ را در  144سهی سهی آ
مرطر بهه مهدت  20سهاعت خیسهانده و از پارچهه تنظیهف

DOI: 10.22034/ijsst.2018.110368.1085

90
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شهده بهه
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استاندارد فشار اسمنی عصاره آبی بهرگ گهردو ایرانهی و

مدت  12دقیرهه بها  3444 rpmسهانتریفوگ گردیهد .پهس از

تفدیگ آن از خاصیت دگرآسیبی از پلی اتهیل گلیدهو

جداسازی ،از دو فاز ایجاد شهده در مهایا فوقهانی بهه عنهوان

استفاده نشد ،زیهرا غلظهت محلهو عصهاره هها از  24میلهی

عصاره  %14استفاده گردیهد (.)Narwal and Tauro, 1996

اسهههموز (حهههدود  – 4/11مگاپاسهههدا ) بیشهههتر نبهههود

سایر غلظتهای عصاره نین از ای محلو تهیه شد.

(

بذور جهو ،منهدا و ررت (قهوه نامیهه حهدود  %32در

Rezaeinodehi et al., 2006; Mahmoodi and

.)Hamidi, 2012

دمای اتا ) از ایستگاه تحریرات کشاورزی و منابا طبیعهی

تجنیهههه و تحلیهههغ آمهههاری دادههههها بههها اسهههتفاده از

اصفهان تهیه و با محلو هیسوکلرید سدیم  %2به مدت یگ

نرمافنار  SAS v 9.2و میهانگی تیمارهها از طریه آزمهون

دقیره ضدعفونی و سسس با آ مرطر کامال شستشهو داده

چند دامنهای داند پس از نرما سازی دادههها ،در سهطح

شدند .تعداد  22عدد بذر بر روی کاغهذ صهافی واتمه در

احتما  2درصد مورد بررسی قرار گرفت .نمودارهای سه

پتری دیشهای  3سانتی متری قرار گرفتند و سسس بهه ههر

بعدی با استفاده از نرم افهنار  STATISTICA v10ترسهیم

پتری دیش 1 ،میلی لیتر از عصاره گوگلون اضهافه گردیهد.

شد.

نمونهها در دستگاه گرمیناتور بها دماههای تعیهی شهده و بها
رطوبت نسبی  %29و شرای تهاریدی قهرار داده شهدند .بهه
منظور جلوگیری از آلودگی و اتال

رطوبت پتریدیشها

با نوار پارافیلم پوشانده شهدند .شهمارش بهذور جوانههزده
بصورت روزانه انجام گردید .بعالوه ،بذوری با طو ریشه
چه دو میلیمتر یا بیشتر ،به عنوان بهذور جوانههزده در نظهر
گرفتهه شهدند ( .)ISTA, 2010در پایهان آزمهایش درصهد
جوانهزنی (معادله  ،)1-9سرعت جوانهزنی (معادلهه ،)2-9
طو ریشهچه ،طو ساقهچه ،وزن خشگ ریشهچه و سهاقه
چه محاسبه شد.

نتایج و بحث
تعیین میزان ژوگلون برگ گردو
به منظهور بررسهی میهنان گوگلهون از منحنهی اسهتاندارد
استفاده شد .بررسی نتایج مینان گوگلون برگ گردو ایرانهی
نشان داد که در بی مهاهههای مهورد بررسهی بیشهتری میهنان
گوگلون بهرگ گهردو ( 4/110میلهیگهرم در میلهیلیتهر) در
مرداد ماه مشاهده شد (شدغ .)1ای امر به دلیغ شهرای آ
و هوایی تاثیر گذار بر تولید متابولیتههای ثانویهه مهیباشهد.
محرری بیان داشتندکه شرای آ و ههوایی و خصوصهیات
گنتیدی یگ گیاه از مهمتری عوامغ مؤثر تولیهد و پهراکنش

()1-9

مواد آللوپاتیهگ مهی باشهد ( .)Pramanik et al., 2000در

بههرای محاسههبه سههرعت جوانهههزنههی از روش مههاگویر

مطالعه ای بیهان شهد محهدوده حرارتهی بهاال سهبب افهنایش

( )Kochaki and Sarmadnia, 2002و از معادلههه زیههر

سمیت برگی گیاه ( )Cistus ladanifeمیگهردد .محررهی

استفاده شد:

هم نهههی بههها اسهههتفاده از نتهههایج حاصهههغ از دسهههتگاه

()2-9

Si

n

D

i

i 1

کارماتوگرافی بیان داشتند که در ماه مارچ مینان ترکیهب

Rs 

گوگلون بهی  4/20تها  1/20گهرم در  144گهرم مهیباشهد
( .)Girzu et al., 1998در بررسیهای گنارش شد میهنان

در ای معادله  RSسهرعت جوانههزنهی (تعهداد بهذر در

ترکیهب گوگلهون در طهی دورة رشهد در بهرگ گیهاه ،از

روز) Si ،تعداد بذر جوانههزده در ههر شهمارش Di ،تعهداد

حداقغ  4/421تا  4/110میلی گرم در لیتر متغیر اسهت کهه

روز تا شمارش  nام بود .در ای آزمایش به منظهور تعیهی

در مرداد ماه دارای بیشهتری مرهدار اسهت .درحهالی کهه،

مطالعه غلظتهای دگرآسیبی گردوی ایرانی...
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آن در شهریور ماه است (.)Jaymand et al., 2004

 4/492تا  4/290میلیگرم در لیتر میرسد و بیشتری مردار

شدغ  -1مینان میلی گرم بر میلی لیتر گوگلون برگ گردو در ماههای مختلف فصغ تابستان
Figure 1- Joglone mg/ml concentration of walnut leaf in different months of summer

در بررسهی پهنج گونهه درخهت

 %10/20کاهش در مرایسه با تیمار شاهد خهود مشهاهده شهد

عالوه بر ای محررهی

Germisara, Jupanesti, Franquette, Vina,

(جدو  .)2سهرعت جوانههزنهی بها افهنایش غلظهت عصهاره

 Valcorبهها اسههتفاده از گرامههاتوگرافی ( )HPLC-RPبیههان

گردو در هر سه گیاه کاهش معنیداری از خود نشان داد بهه

داشتند ،میانگی گوگلون در هر پنج گونه در پوسته سهبن و

طوری که در جو و ررت تفاوت معنیداری بی غلظتههای

برگ به ترتیب به میهنان  mg/100g 22/04 ، 91 /94بهوده

 22و  %24و در منههدا غلظههتهههای  24 ،22و  %22تفههاوت

است .به طوری که پوست سبن و بهرگ درخهت گهردو از

معنههیداری بایدههدیگر نداشههت و اثههر یدسههانی بههر سههرعت

مهمتری منابا گوگلهون در درخهت گهردو مهیباشهد ،کهه

جوانهزنهی داشهتند .بیشهتری بازدارنهدگی در غلظهت %144

مینان گوگلون در پوسته سبن بیشتر از برگ بوده اما به دلیغ

عصاره ،سرعت جوانهزنی جو و مندا را به ترتیب به عنوان

شرای نامناسب نگهداری پوسته سبن میوه قابغ اسهتفاده بهه

گیاهی حساس و مراوم در مراحغ اولیه رشد معرفهی کردنهد

Cosmulescu et al.,

(جدو  .)2محرری در بررسی اثر عصاره آبی بهرگ گهردو

 .)2011بررسههی تجنیههه واریههانس غلظههتهههای مختلههف

و گوگلون بر جوانه زنی برخی از بذور بیان داشتند که بهذور

گوگلون بر کلیه فصات مورد بررسی به استثنا وزن خشهگ

گوجه فرنگی ،خربنه و تره تینك به شدت سهرکو کهرد،

ریشهچه و ساقهچه جو ،در سه گیاه جو ،ررت و مندا در

با ای حا  ،جوانهزنی بذر گندم ،جو ،ررت ،هندوانه ،ترب ه

سطوح  2و  %1تفاوت معنیداری نشان داد (جدو .)1

و حبوبات تاثیر قرار نگرفت ،اما رشد گیاه ه را کمی مههار

گههردو

منظهور عصهاره گیهری مهیباشهد (

سرعت جوانه زنی
نتایج مرایسه میانگی دادهها نشهان داد ،کمتهری صهفت
سرعت جوانهزنی در هر کدام از بذور جهو ،ررت و منهدا
در تیمار  %144غلظت عصاره به ترتیهب بها  20/00 ،21/19و

تحت تاثیر قرار داد .در بذور خربنه رشد گیاه ه توس ههر
دو عصههاره بههرگ گههردو و گوگلههون افههنایش یافتههه بههود
(.)Kocacalishkan and Terzi, 2001
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 مندا و ررت، نموداری متوالی سه بعدی سرعت جوانهزنی سه گیاه زراعی جو-2 شدغ
Figure 2- 3D diagram germination rate of barley, arugula and corn

 تجنیه واریانس (میانگی مربعات) عصاره آبی برگ گردو بر شاخصهای جوانهزنی گیاهان زراعی-1 جدو
Table 1- Analysis of variance (mean of squares) for allelopathic effect of walnut leaf water extracts on
germination parameters on barley, arugula and corn

بذر
Seed

جو
Barley

سرعت

درصد

طو

طو

وزن خشگ

جوانهزنی

جوانهزنی

ریشهچه

ساقهچه

ریشهچه

GR

GP

RL

SL

RDW

4

9.2*

0.72*

0.06**

0.026**

0.0016 ns

0.005 ns

15

0.016

0.001

0.003

0.009

0.002

0.003

)%(  ضریب تغییراتC.V

7.78

7.7

3.19

3.72

3.07

3.27

4

2.06**

0.008**

0.033**

0.04**

0.008**

0.005**

15

0.001

0.0001

0.12

0.038

0.007

0.009

3.01

3.54

7.38

5.88

8.19

7.48

4

0.11**

0.026**

1.24**

1.95**

0.001**

0.01**

15

0.001

0.003

0.018

0.002

0.004

0.0015

3.06

7.9

7.72

3.40

12.83

3.75

منابا تغییرات

درجه

S.O.V

آزادی

)تیمار (عصاره
Treatment
 خطاError
)تیمار (عصاره
مندا
Arugula

Treatment
 خطاError

)%(  ضریب تغییراتC.V
)تیمار (عصاره
Treatment
ررت
Corn

 خطاError

)%(  ضریب تغییراتC.V

وزن خشگ ساقهچه
SDW

.%1 و2  بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتما:** * و،ns
Ns: Not significant, * and ** significant at 5 and 1% level of probability, respectively
Germination percentage: GP, germination rate: (GR), Shoot length: (SL), Root length: (RL), Shoot dry
weight (SDW), Root dry weight (RDW).
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جدو  -2مرایسه میانگی مربعات عصاره آبی برگ گردو بر شاخصهای جوانهزنی جو ،ررت و مندا
Table 2- Allelopathic effect of walnut leaf water extracts on germination parameters on barley, arugula and corn
وزن خشگ

وزن خشگ

طو ساقهچه

طو ریشهچه

ساقهچه (گرم)

ریشهچه (گرم)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

SDW

RDW

SL

RL

GP

0.03 a

0.032 a

5.43 a

4.7 a

0.98 a

3.67 a

0.02 a

0.028 a

5.18 a

4.15 a

0.96 a

3.45 a

%22

0.01 a

0.025 a

4.69 b

4.24 a

0.93a

3.33 a

%24

0.01 a

0.019 a

4.66 b

4.08 a

0.75 b

2.69 b

%22

0.01 a

0.017 a

4.60 b

3.82 b

0.45c

1.61 c

%144

0.019 a

0.07 a

3.7 a

5.67 a

0.95 a

2.1 a

شاهد

0.013 b

0.02 bc

2.48 b

3.34 b

0.82 b

1.03 b

%22

0.012 b

0.021 b

2.13 c

3.18 bc

0.83 b

1.04 b

%24

0.011 b

0.016 cd

1.95 c

2.82 c

0.80 b

0.98 b

%22

0.011 b

0.013 c

1.64 d

2.29 d

0.71 c

0.75 c

%144

1.2 a

1.03 a

3.20 a

3.82 a

0.98 a

1.8 a

شاهد

0.96 b

0.93 b

2.67 b

3.52 b

0.88 b

1.06 b

%22

0.89 b

0.73 b

2.13 c

3.26 b

0.84 b

1.00 b

%24

0.67 c

0.51 c

1.96 c

2.86 c

0.71 c

0.79 c

%22

0.38 d

0.23 c

1.29 d

1.42 d

0.70 c

0.46 d

%144

* میانگی هایی که در هر ستون دارای حداقغ یگ حر

درصد جوانهزنی

سرعت

عصاره آبی

جوانهزنی

Water
extract
شاهد

GR

گیاه زراعی
Crop seed

جو
Barley

مندا
Arugula

ررت
Corn

مشترك هستند ،بر اساس آزمون داند در سطح احتما پنج درصد تفاوت معنیداری ندارند.

* Means with same letter in a column have not significant difference with each other, according to Duncan
multiple range tests (P≤0.05).
Germination percentage: GP, germination rate: (GR), Shoot length: (SL), Root length: (RL), Shoot dry
weight (SDW), Root dry weight (RDW).

روحی و همداران ( )Rohi et al., 2009در بررسهی تهاثیر

جوانهههزنههی بههذور ررت و منههدا تهها حههدی بسههیاری بههه

دگرآسیبی عصاره آبی برگ گردو بر وی یگیهای جوانهزنی

آللوپاتی گردو مراومت نشان داد .به طوری که بها افهنایش

و رشد گیاه هی گندم ،پیاز و کهاهو بیهان داشهتند بیشهتری و

غلظتهای عصاره گردو تفاوت معنیداری در ای صهفت

کمتری کاهش سرعت جوانهزنی به ترتیب بها  23/0و %22/2

بههی تیمارههها مشههاهده شههد .بیشههتری و کمتههری درصههد

کاهش مربوط به کاهو و پیاز بود .سرعت جوانهزنی با افنایش

جوانهزنی در تیمار  %144غلظت عصاره به ترتیب در بذور

غلظت عصاره گردو در هر سه بذر کاهش معنیداری از خود

مندا و جو مشاهده شهد .بهه طهور کلهی تیمارههای  22و

نشان داد ،اما در گنهدم ،کهاهو و پیهاز تفهاوت معنهیداری بهی

 %24غلظت عصهاره ،تهاثیر معنهیداری بهر کهاهش درصهد

غلظتهای  2/2و  %2گنارش نشد.

جوانهزنی هیچ کدام از بذور زراعی نداشت ،ولی با بیشهتر

درصد جوانهزنی
براساس نتایج آزمایش ،اثر سهطوح عصهاره گهردو بهر
درصههد جوانههه زنههی معنههی دارد بههود (جههدو  .)1درصههد

شدن غلظت عصهاره تفهاوت معنهی داری در بهی تیمارهها
مشاهده شد و درصد جوانه زنی در سه گیهاه جهو ،ررت و
منههدا بههه ترتیههب بههه میههنان  22/02 ،20/40و  %22/21در
تیمار  %144غلظهت عصهاره نسهبت بهه تیمهار شهاهد ترلیهغ
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یافت (جدو  .)2محرری نین اثر بازدارنهدگی دگرآسهیبی

بیشتری اثر بازدارندگی بر درصد جوانهه زنهی گیهاه کهاهو

را بر جوانهزنی بذر گیاههانی هم هون چغندرقنهد و کهاهو

مشههاهده شههد .در حههالی کههه بههذر گنههدم و پیههاز در بههی

گههنارش کردنههد ( .)Duke, 1987روحههی و همدههاران

غلظتهای  2/2و  %2بها آ مرطهر تفهاوت معنهیداری بهر

( )Rohi et al., 2009در بررسی اثر عصهاره بهرگ گهردو

درصد جوانه زنی نداشت در صورتی کهه غلظهت  %14بهه

بر درصهد جوانهه زنهی گنهدم ،کهاهو و پیهاز بیهان داشهتند،

طور معنیداری باعا کاهش درصد جوانهزنی گردید.

شدغ  -9نمودار متوالی سه بعدی درصد جوانهزنی بذور جو ،ررت و مندا
Figure 3- 3D diagram germination percentage of barley, arugula and corn

رابطهی بی درصد جوانهزنی بذور جو ،ررت و مندا ،

علفهرز یوال

وحشی گنارش شد .هم نی در بررسهی

نسب به بیشتری مراومت به سهطوح عصهاره آبهی گهردو بهه

تهاثیر عصهاره علهف طهال ( )Solidago canadensis L.بهر

ترتیههب در ررت ،منههدا و جههو مشههاهده شههد (شههدغ .)9

درصد ،سرعت جوانه زنی و رشد رویشی یوال

وحشی بیان

نمودار سه بعدی مینان همسوشانی نتهایج نشهان داد ،بیشهتری

شد با افنایش غلظت عصاره  4/2 ،4/22 ،4/1و  1به ترتیهب از

مراومت و کمتری رنهج تغییهرات در بهذور ررت و منهدا

بازدارنههدگی کاسههته شههد (.)Makkizadeh et al., 2011

مشاهده شد .عالوه برای عدم معنیداری درصد جوانههزنهی

محرری در بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره برگ گهردو،

بذور جو در تیمارهای  22و  %24غلظهت عصهاره بها  2/40و

درمنههه ،مههریم گلههی بههر وی گههیهههای جوانهههزنههی و رشههد

 %2/14کاهش در مرایسه با تیمار شاهد ،مراومت بهه عصهاره

گیاه ههههی کهههاهو ( )Lactuca sativaبیهههان داشهههتند،

گههردو را نشههان داد (جههدو  .)2در بررسههی صههفات انههدازه

عصارههای گیاهی درمنه ،گردو ،مریم گلی اثر کاهنده بهر

تحت غلظتهای مختلهف

جوانه زنی کاهو داشته و بیشتری تاثیر تحت عصاره بهرگ

گیری شده تاج خروس و یوال

عصاره گیاه اسفند ( ).Peganum Harmala Lبیشتری اثهر

گههردو گههنارش شههد ( .)Jafari et al., 2006هم نههی

آللوپاتیگ بر علف هرز تاج خروس و کمتهری اثهر را بهر

غلظتهای  24 ،22و  %22غلظت عصاره گردو بهر درصهد
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DOI: 10.22034/ijsst.2018.110368.1085

93

جوانههزنههی بههذور منههدا تفهاوت معنههیداری بهها یدههدیگر

کاهش به طور معنیدار شهد .ایه کهاهش بها افهنایش غلظهت

نداشت و با  %12کاهش نسبت بهه تیمهار شهاهد نسهبت بهه

عصاره شدت یافت ،به طوری که بهی غلظهتههای  24 ،22و

عصاره برگ گردو مراومت نشان داد (شدغ .)2

 22تفاوت معنیداری نداشت اما سیر ننولی به حدی بود کهه،

طول ریشه چه و ساقه چه
اثر غلظتهای مختلهف عصهاره بهرگ گهردو بهر طهو
ریشهچه و ساقهچههی بهذور جهو ،ررت و منهدا در سهطح
احتما %1معنهی دار بهود (جهدو  .)1نتهایج حاصهغ از ایه
آزمایش نشان داد که در بذر جو غلظتههای  24 ،22و %22
اثر یدسانی بر طو ریشه چه داشتند و غلظت  %144عصهاره
بهها  %13/29کههاهش نسههبت بههه تیمههار شههاهد بیشههتری اثههر
بازدارندگی را نشان داد .طو ساقهچه جهو نیهن تحهت تهاثیر
غلظتهای مختلف عصاره گردو قرار گرفت .به طوری کهه
بههی تیمههار  %22و شههاهد تفههاوت معنههیداری مشههاهده نشههد.
هم نی بی تیمارهای  24و  %22غلظت عصاره اثر یدسهانی
مشاهده شد ،به طوری که تیمار  %144سبب کهاهش 12/29
درصدی نسبت به تیمار شاهد شد (جدو .)2
طو ریشهچه و ساقهچه ررت با افنایش غلظت عصاره
گردو در هر  0تیمار کاهش معنهیداری از خهود نشهان داد

کمتری مینان طو ریشهچه و ساقهچه در تیمار  %144عصهاره
با  23/11و  %22/12کاهش نسبت به تیمار شاهد مشهاهده شهد
(جههدو  .)2ایهه نتههایج بهها یافتههههههای لبههافی و همدههاران
( )Labbafy et al., 2009مطابرت دارد به طوری که ایه امهر
به دلیهغ بازدارنهدگی مهواد دگرآسهیب بهر ترسهیم سهلولی در
کالهههگ ریشههه ر مههیدهههد .سههلطانی پههور و همدههاران
( )Soltani et al., 2004در بررسی اثر اسهانس مورخهوش
) (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelboبهر جوانهه
زنی بذرهای گندم و گوجه فرنگی بیان داشتند جوانهزنهی
در تیمههار  %144اسههانس مورخههوش بههه ترتیههب بهها  144و
 %39/9کا هش نسبت به تیمار شاهد بود .به گفتهه محررهی
مواد آللوپاتیگ با تاثیر بر متابولیسم گیاهان بصورت اثر بر
ترسیم میتهوز ،کهاهش هورمهونههای الرهار کننهده رشهد و
نفورپههذیری غشههار سههلو از جوانههه زنههی و رشههد بههذور
جلوگیری میکنند (.)Rice, 1984

به طوری که غلظتههای عصهاره بهه ترتیهب باعها ،2/20

وزن خشک ریشهچه و ساقهچه

 22/19 ،10/12و  %12/02کاهش طو ریشهچه نسهبت بهه

اثر غلظتهای مختلهف عصهاره بهرگ گهردو بهر وزن

تیمار شاهد شد .طو ساقه چهه بهذرها در ررت نیهن تحهت

خشگ ریشهچه و ساقهچه تفاوت معنیداری با تیمار شاهد

تاثیر غلظتهای عصاره قهرار گرفهت ،بهه طهوری کهه بهی

نداشت (جدو  .)2بنابرای  ،جو با قرار گهرفت در شهرای

تیمارهای  24و  %22عصاره تفاوت معنیداری مشاهده نشد

تنش توانسته است راهدارهای فینولهوگیدی مناسهبی را در

و کمتری طو ساقه چه در تیمار  %144غلظت عصهاره بها

پاسههخ بههه تههنش بدههار گیههرد .مختههاری و حس هینی سیسههی

درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد مشهاهده شهد (جهدو

( )Mokhtari and Hosseini Cici, 2013بی هان داشههتند

 .)2هگد و میلر ( )Hegde and Miller, 1990بیان داشهتند

استفاده از غلظتهای مختلهف سهورگا بهر وزن خشهگ

که استفاده از عصاره آبی یونجه به عنهوان کهاهش دهنهده

سههاقهچههه و ریشهههچههه گنههدم تفههاوت معنهیداری نداشههت.

رشد ریشه و تارهای کشنده شناسایی شدهاند .اثرات مضهر

هم نی گهنارش کردنهد گنهدم بهه غلظهت ههای مختلهف

فیتویوکسهههی هههها از برایهههای گیاه هههه تیه ه ههههای غنیههها

سههورگا مرههاوم بههوده اسههت و اسههتفاده از غلظههتهههای

( )Chenopodium muraleو ترشههح ریشههه آن بههه وسههیله

سورگا

اثر بازدارندگی بر رشد و وزن خشگ ای گیهاه

آزاد کردن فنولیگ اسید سبب اثرات کاهش دهنده رشهد

نداشته است.

گندم شدند (.)Batish et al., 2007
نتایج آزمایش بر طو ریشه چه و ساقه چه منهدا سهبب

نتایج تاثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ گردو
بر وزن خشهگ سهاقهچهه و ریشههچهه ررت نشهان داد کهه
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غلظت  %144عصاره به ترتیب با  22/12و  %10/90کاهش

نداشت و ای امر نشان از مدانیسم مراومت در گیاه هه ی

کمتری وزن خشگ ریشهچه و ساقهچه را نسبت به شهاهد

ای گیاهان میباشد .بنابرای  ،میتوان بیان کرد که عصاره

داشت .ولی بی غلظت های  22و  24عصاره بهرگ گهردو

گوگلون بر دیواره سلولی ریشه چه و ساقه چهه تهاثیر سهور

تفاوت اثر گذار و معنی داری مشاهده نشد (جدو  .)2بها

نداشته است و باعا اختال در ترسهیم سهلولی و تغییهر در

افنایش سطوح غلظت عصاره از مینان وزن خشهگ ریشهه

ساختار هورمونی گیاه نشده است .افتخارحس و همداران

چه و ساقه چهه کاسهته شهد ،مرایسهه ایه نتهایج حهاکی از

( )Iftikhar Hussain et al., 2009بیان داشتند کهه برخهی

تخریب ساختارسلولی گیاه ه بها افهنایش غلظهت عصهاره

از آللوکمیدهها ماننههد اسههید بننوئیههگ و سههینامیگ اسههید

میباشد .دسترس و همداران ( )Dastress et al., 2004در

ضخامت و وزن ریشه را کاهش می دهند.

بررسی عصهاره آبهی پی هگ صهحرایی و تلهخ بیهان ،بیهان

نتایج کارمهاتوگرافی تحریه حاضهر نشهان داد ،میهنان

داشتند که با که افنایش غلظت عصهاره اثهرات کاهنهده ی

گوگلون در فصغ تابستان به خصوص مرداد ماه به باالتری

آللوکمیدا ها افنایش مییابد و بیشتری سرکوبی صهفات

مینان خود میرسد .عهالوه بهرای اسهتفاده از عصهاره آبهی

در تیمار  %144غلظت عصاره مشاهده میشود .محرری در

برگ گردو تاثیر بسنایی بر مولفههههای جوانهه زنهی بهذور

بررسی عصاره آبی برگ اکهالیستوس گهنارش کردنهد کهه

جو ،ررت و مندا نداشت به طهوری کهه ررت و منهدا

ایهه عصههاره اثههرات سههرکو کننههدگی بههر رشههد دانههه

در مراحغ آغازی با بیشتری درصد و سهرعت جوانههزنهی

رستهای ترتینك ،سورو  ،جو ،گوجه فرنگهی و ررت

مراومتری گونه گیاهی و جو با بیشتری طو ریشهه چهه و

دارد .بدی صهورت کهه ،افهنایش جهذ اکسهی ن توسه

سهاقه مرههاومتههری گونههه گیههاهی از نظههر مولفههههههای رشههد

قطعههات پارانشههیم هههویج ،کههاهش میههنان احیهها 2و  -1دی

گیاه های بود .در مجموع یدی از راهداریههای اسهتفاده

کلروفنغ ایندوفنغ در کلروپالستههای اسهفناج و کهاهش

از مواد دگرآسیب در سرکوبی گیاهان هرز عهدم حسهایت

وزنتهههر و خشهههگ ریشهههه و سهههاقه را بهههه همهههراه دارد

گیاهان زراعی به مواد آللوپاتیگ میباشهد .بها ایه وجهود

(.)et al., 2009 Ebrahimi

بررسی عصاره آبی برگ گردو بر برخی از علفهای هرز

نتایج مرایسه میانگی طو ریشه چه منهدا نشهان داد

مههنارع ،بههه عنههوان ترکیب هی قههوی بههرای سههرکوبی آنههها،

کههه اثههر سههطوح  24 ،22و  %22تفههاوت معنههی داری بهها

میتوانهد نتهایج امیهدوار کننهدهای در راسهتای کشهاورزی

یددیگر نداشت و کمتهری آن در تیمهار  %144عصهاره بها

ارگانیگ در پی داشته باشد .به عالوه ،در اینگونه ترکیبات

 % 01/02کاهش نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد (جهدو

بههه علههت عههدم وجههود پسههمان و کههاهش خطههرات زیسههت

 .) 2ای روند در طو ساقه مشهود نبود ،به طوری کهه بهی

محیطی میتوانند مصر

علفدشههای سهنتنی را کهاهش

کلیه سطوح عصاره آبی برگ گهردو تفهاوت معنهی داری

داده و در تولید علفدشههای زیسهتی مهورد اسهتفاده قهرار

مشاهده نشد .به طهور کلهی عصهاره آبهی بهرگ گهردو بهر

گیرد.

مولفههای رشهدی گیهاه جهو و منهدا تهاثیر معنهی داری
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