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 چکیده

گندم رقم هامون  زنیجوانه خصوصیات ( برMalva sylvestris) پنیرکعلف هرز  آبی عصاره دگرآسیبی تأثیر بررسیمنظور به

(Triticum aestivum)، کاملا   طرح صورتبه آزمایش این. شد انجام زابل دانشگاه فناورییستز پژوهشکده در 3189 سال در آزمایشی 

 لیتر در لیترمیلی 355و  52، 25، 52آب(،  شاهد )صرفا  شامل پنیرک آبی عصاره مختلف هایغلظت. گردید اجرا تکرار سه با تصادفی

داری داشته یمعنو فنل اثر  bکلروفیل ی، زنجوانهچه، درصد چه، ساقهیشهنتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی پنیرک بر طول ر .بودند

 اگرچهگیری بوده است. های متفاوت عصاره آبی پنیرک دارای روند متفاوت بر صفات مورد اندازهاست. نتایج حاکی از آن است که غلظت

چه کاسته شده است ولی سنتز کلروفیل و فنل در گندم ساقه چه وی، طول ریشهزنجوانهافزایش غلظت عصاره پنیرک، از درصد  موازاتبه

لیتر عصاره آبی پنیرک، طول یلیم 355لیتر عصاره آبی پنیرک به حداکثر میزان خود رسیده است. در غلظت یلیم 25 تیمار یافته با غلظت

ی آب. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره اندداشتهدرصد در مقایسه با شاهد، کاهش  92و  52ی، به ترتیب، زنجوانهچه و درصد یشهر

 یر منفی داشته است.تأثپنیرک بر خصوصیات رشدی گندم 

 Malva sylvestris، Triticum aestivum آللوپاتی، کلروفیل، فنل، کلیدي: هايواژه

 

 مقدمه

 هوایی و آب شرایط از وسیعی یمحدوده در معمولا  گندم،

 همچنین و غلات گونه ترینسازگار کند. جزءمی رشد جهان

 به جهان سرتاسر در زیادی هایاست. زمین انسان اصلی غذای

 کشت زیر سطح و تولید است. از نظر یافتهاختصاص  آن کشت

 گندم کشت زیر سطح و بوده ایران کشاورزی محصول ترینمهم

 تولید و هکتار میلیون 5/35 حدود در 5532 سال در ایران در

کیلوگرم در  3393و  1558ت آبی و دیم کش به ترتیب در آن

 ;Baghestani-Meibodi et al., 2004)است  بوده هکتار

Fazeli-Nasab et al., 2012) .همانند نیز گندم عملکرد و رشد 

هرز  های. علفاست محیطی عوامل به وابسته زراعی گیاهان سایر

و  منابع به را گیاهان دسترسی این و کرده رقابت گیاهان زراعی با

های گیاهان زراعی و علف بین نمایند. ضمنا  رقابتمی محدود آب

 دهد. درمی قرار تأثیر تحت را هاآن در خشک ماده تجمع هرز،

 هاینوع علف و زراعی گونه تراکم رقابت، در دخیل عوامل بین

 را مناسب تخصیص و جذب که هستند عواملی از جمله هرز

 ,.Baghestani-Meibodi et al) دهندمی قرار تأثیر تحت

2004). 

 یا مستقیم تحریک یا و بازدارندگی تأثیر از عبارت دگرآسیبی

 تولید طریق از که دیگر گیاه روی بر گیاه یک غیرمستقیم

 محیط در هاآن شدن آزاد و گیاهان توسط شیمیایی ترکیبات

 دگرآسیبی. (Pramanik and Sikder, 2020)شود می اعمال

 ها،ترپن ها،فنل) متعددی میاییشی ترکیبات صورتبه

 در...(  و استروئیدها چرب، اسیدهای استیلن، پلی فلاونوئیدها،

 هاییسممکان طریق از توانندمی گیاهان نمو و رشد دوره طول

 Mushtaq)کنند  ممانعت گیاهان رشد یا و زنیجوانه از مختلفی

et al., 2020b) .و تخریب را هورمونی توازن ترکیبات این 

 مصرف مسیرهای اینکه یا و متوقف را کلروفیل تولید مسیرهای

 شوند باعث را واکنش دو هر یا و نمایندمی تحریک را کلروفیل

 درنهایت و فتوسنتز کاهش کلروفیل، تجمع کاهش به منجر که

 ,.Yang et al)گردند می گیاه خشک وزن و رشد کاهش

2002). 
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 باشندمی کشاورزی در جدی مشکلات از هرز هایعلف

 مواد آب، برای کشاورزی محصولات با رقابت دلیل به که

 و فضا، تولید مواد آللوشیمیایی نور، کربن، اکسیددی غذایی،

 محصولات عملکرد کاهش باعث هرساله عوامل دیگر،

 Oerke and)شوند می درصد 15 تا 35 بین کشاورزی

Dehne, 1997). اثر دگرآسیبی، شدهشناخته موارد از یکی 

، ارتفاع که است وحشی خروستاج هرز علف بازدارندگی

 کاهش رشد مراحل همه در را ذرت خشک وزن و برگ سطح

 موجود دگرآسیبی مواد. (Cheema et al., 2013)دهد می

 روی بر توانندمی شدن آزاد از پس گیاهی هایاندام در

 ،(Yang et al., 2002)فتوسنتز  نظیر حیاتی هایپدیده

 سلولی تقسیم ،(Maver et al., 2020) یسلول تنفس

(Mushtaq et al., 2020c) تأثیرگذار باشند. 

 کاهش سبب تیره کلم گیاهان آسیب دگر ترکیبات

شده  خروستاج و بو بذرهای شب زنیجوانه درصد دارمعنی

 کردند مشاهده همچنین. (Monaco et al., 2002)است 

 زنیجوانه بر یانچلیپائ تیره گیاهان عصاره منفی تأثیر که

 ماهیت از ناشی که بود خروستاج بذر از بارزتر بو شب بذر

 بذر بیشتر حساسیت و چلیپائیان تیره آسیب دگر مواد

 سیاه نخود بقایای نمودن اضافه. بود ترکیبات این به بوشب

 سرعت و درصد چه، گیاه رشد کاهش سبب خاک به

 حتی کاهش شده و آفتابگردان و سویا سورگوم، زنیجوانه

شده  نیز گزارش گندم آبی عصاره تأثیر تحت چچم رشد

 چه گیاه رشد. (Chaichi and Edalati-Fard, 2005)است 

کاهش یافته  جو آبی عصاره تأثیر تحت وحشی خردل

(Rawat et al., 2017)  وحشی خردل رشد کاهشحتی و 

 غشا تخریب از ناشی را آفتابگردان آبی عصاره تأثیر تحت

 شده است عنوان وحشی خردل چه گیاه رد سلولی

(Monaco et al., 2002; Norsworthy, 2003). 

 هرز هایعلف از پنیرک، یکی با عنایت به این نکته که گیاه

 از لذا هدف است ایران غرب جنوب و جنوب گندم مزارع مهم

بررسی تأثیر آللوپاتیکی علف هرز پنیرک، بر  تحقیق این انجام

ی در گیاه گندم رقم هامون تعیین شد تا زنجوانههای شاخص

ی مشخص و در زنجوانههای میزان و نوع خسارت بر شاخص

های مختلف کنترل مورد بررسی ها و روشتحقیقات بعدی راه

 قرار گیرد.

 هاروش و مواد

 هرز علف آبی عصاره دگرآسیبی تأثیر بررسیمنظور به

 سال دریشی آزما ی،زراع گندم زنیجوانه خصوصیات بر پنیرک

 پژوهشکده در تکرار 1 با تصادفی کاملا  طرح صورتبه 3189

 .شد انجام زابل دانشگاه کشاورزی فناوریزیست

 به برگ و ساقه ریشه، پنیرک نظیر گیاه مختلف هایاندام

های ینزم( در ماهبهمناواسط کامل ) گلدهی مرحله در تفکیک

 و آوریبل جمعزراعی واقع در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زا

 برای هانمونه آللوشیمیایی عمل در اختلال از جلوگیری جهت

 وشوشست گردوغبار برداشتن برای مقطر آب با کوتاهی مدت

 مدت برای غیرمستقیم نور در موردنظر هاینمونه سپس گردید،

 یکنواخت عصاره آوردن دست به برای و شدهخشک روز 5

 جهت. گردید تبدیل چککو بسیار قطعات به آسیاب وسیلهبه

 ارلن در پنیرک گیاه شدهخشک پودر گرم 35 عصاره، تهیه

 مخلوط. شد اضافه آن به مقطر آب لیترمیلی 355 و شده ریخته

 و گرفت قرار آزمایشگاه دمای در ساعت 55 و 52 مدت به حاصل

 ,Mutlu and Atici)گردید  فیلتر صافی کاغذ از استفاده با

2009). 

در لیتر  لیتریلیم 355 و 52 ،25 ،52 لظتها در غعصاره

ضدعفونی کردن بذر گندم رقم هامون )رقم  از پس. گردید تهیه

هامون از مرکز تحقیقات کشاورزی زابل تهیه گردید(  شدهاصلاح

دقیقه، بذور توسط آب مقطر  35 به مدتدرصد،  2با هیپوکلریت 

 ظرف بذر گندم در عدد 52 مجددا  شستشو داده شدند. تعداد

هر  شد. به داده قرار صافی کاغذ روی مترسانتی 33 قطر به پتری

 و جداگانه طوربه عصاره از یک هر از لیترمیلی 35پتری،  ظرف

های ظرف. گردید اضافه مقطر آب لیترمیلی 35 شاهد نمونه برای

گیری و اندازه شدهکنترل) گرادیسانتدرجه  52 دمای در پتری

 آزمایشگاه به محیط درآزمایشگاه(  ثابتی شده با دماسنج در دما

 گیاه زنیجوانه هایمؤلفه سپس و نگهداری روز 5 مدت

 .شدند گیریاندازه

 

 یریگاندازه موردی هاشاخص

 زنیجوانه درصد

 بذرهای تعداد در زدهبذرهای جوانه تعداد) زنیجوانه درصد

ه کطوریمحاسبه گردید به( صد ضربدر ظرف پتری هر در موجود

 این و گرفت قرار شمارش مورد زدهجوانه بذرهای تعداد هرروز در
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 پیاپی روز چهار در زدهجوانه بذرهای تعدادکه  یزمان تا روند

 .یافت ادامه باشد یکسان

 

 bو  aگیری كلروفیل اندازه

 مورد بررسی، بذرهای هایچهگیاه کلروفیل تعیینمنظور به

 ترازو توسط( چهساقه و برگ) چهگیاه سبز اندام از گرممیلی 355

 سرد استون لیترمیلی 35 توسط و توزین( هزارمیک) دیجیتال

. گردد شفاف محلول تا ساییده چینی هاون در( درصد 95)

 در دور) 2555 سرعت با دقیقه 35 مدت به را شدهتهیه محلول

 جامد، فاز از محلول فاز کردن جدا از پس و یفیوژ( سانتردقیقه

ازآن پس و منتقل لیترمیلی 52 حجمی بالن به شفاف محلول

طول  دراسپکتروفتومتر  دستگاه توسط شده،تهیه محلول

 )محلول شاخص( بلنک) شد قرائت نانومتر 551 و 522 هایموج

 درصد 95 استون ،اسپکتروفتومتر دستگاه توسط قرائت برای

 .(Azad et al., 2017)(است

و  3روابط  زبه ترتیب ا a ،b کلروفیل میزان تخمین منظوربه

 گردید. استفاده 5

(3)       Chlorophyll a = (19.3*A663 – 0.86*A645) V/100W 

(5)        Chlorophyll b = (19.3*A645 – 3.6*A663) V/100W 

: Vمدنظر؛  موجطول در نوری جذب: A :5و  3 روابط در

 برحسب) برگ وزن: Wو  (لیترمیلی) کلروفیل لولمح حجم

 (گرم

 گیری فنلاستخراج و اندازه

 کیسه در و جدا بوته از تیمار، برگ گندم مورد آزمایش از هر

 و توزین گرم یک مقدار مخلوط این از و مخلوط با هم فریزر

 در هاییشیشه در و تقسیم مترسانتی 5 حدود قطعات به سپس

 55 دمای در و ریخته %95 متانول لیتریلیم 35 حاوی دارپیچ

 مورد در. شد دارینگه گیریاندازه زمان صفر تا زیر درجه

 .شد عمل ترتیب همین به نیز شاهد تیمارهای

 به را ظرف هر داخل مواد گیری،عصاره جهت انجام عمل

 ها،برگعمل کوبیدن  از پس و ریخته چینی هاون در تفکیک

 استریل بشر در و عبور دولایه فیدس پارچه از حاصل، عصاره

 بار هر و مرحله 5طی  پارچه در روی مواد ماندهشد )باقی ریخته

 داخل عصاره به و شستشو درصد 95 متانول لیترمیلی 1 توسط

سرعت  با دقیقه 2 مدت به شدهصاف عصاره .گردید( اضافه بشر

 حاصل رسوب سپس و سانتریفیوژ شد دقیقه در دور 3555

شد  استفاده فنل گیریاندازه برای رویی محلول زا و حذف

(Seevers and Daly, 1970; Taheri et al., 2018). 

 لیترمیلی 5 با راآمده دستبه عصاره از لیترمیلی 2/5مقدار 

. شد مخلوط کاملا  و ریخته لوله آزمایش یک در استریل مقطر آب

فنل یا فولین )واکنشگر فولین  معرف از لیترمیلی 2/5 سپس

نامند مخلوطی از ارزی گالیک اسید نیز میروش تعیین هم

فسفومولبیدات و فسفو تنگستات است که برای سنجش 

 3به روش رنگ سنجی یو پلی فنل یفنل هایاکسیدانیآنت

 لوله محتویات مجددا  کرده، اضافه لوله به را (شوداستفاده می

 کربنات حلولم لیترمیلی یک دقیقه 1 از پس. شد مخلوط باهم

 35 به مقطر آب با مخلوط حجم و اضافه لوله به اشباع سدیم

 در رنگ جذب مقدار ساعت یک از پس. شد رسانیده لیترمیلی

 اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با نانومتر 552 موجطول

بود  معرف و مقطر آب شامل شاهد هایلوله. شد خوانده

(Seevers and Daly, 1970; Taheri et al., 2018). 

 

 آماری وتحلیلتجزیه

 افزارهاینرم از استفاده با تحقیق این از حاصله هایداده

SAS (3/8 نسخه ) ارزیابی و همچنین نمودارها با استفاده از

 آزمون با استفاده از هامیانگین انجام شد. مقایسه Excelافزار نرم

 .شد انجام درصد 2 سطح احتمال در دانکن ایدامنه چند

 

 بحث و نتایج

 زنیجوانه درصد

-داری تحت تأثیر غلظتمعنی طوربهی گندم زنجوانهدرصد 

( قرار گرفت )جدول P<53/5های مختلف عصاره آبی پنیرک )

های (. نتایج مقایسه میانگین حاکی از آن بود که تمام غلظت3

زنی گندم گردیده عصاره آبی پنیرک سبب کاهش درصد جوانه

زنی در غلظت رندگی آبی پنیرک بر درصد جوانهبود. اثر بازدا

 یطوربهلیتر به بیشترین میزان خود رسیده بود. میلی 355

                                                           
1. colorimetric 
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درصد کاهش یافته  12زنی در گیاهان تیمار یافته به درصد جوانه

 .(5 جدول)بود 

 از حاکی توانددر گندم می زنیهای جوانهکاهش شاخص

 در .پنیرک باشد برگ در قوی بسیار هایآللوکیمیکال وجود

 یک 539/5 حدود درعلاوه به و شده یافت تانن پنیرک هایبرگ

 از بسیاری بذر رشد مانع که است لعاب زیادی مقدار و فعال ماده

 ایجاد با توانندمی آللوپاتیکی گردد. از طرفی موادمی گیاهان

 تقسیم از گیاه توسط غذایی مواد جذب و آب روابط در اختلال

 ,.Alipour et al)نمایند  جلوگیری سلول شدن طویل و سلولی

2019). 

زنی در های بازدارنده جوانهرسد وجود ترکیببه نظر می

زنی( عصاره آبی پنیرک دلیلی بر این امر )کاهش درصد جوانه

 دگرآسیبی طور که پیش از این نیز در بررسی اثرباشد. همان

 هایعلف زنینهجوا بر شاهدانه دارویی گیاه الکلی هیدرو عصاره

 با که مشخص شد وحشی یولاف و خروستاج تره،سلمه هرز

 هایعلف زنیجوانه شاهدانه دارویی گیاه عصاره غلظت افزایش

وجود . (Makkizadeh Tafti et al., 2012)یابد می کاهش هرز

 و خروستاج چهگیاه رشد و زنیاثر آللوپاتی بنه زعفران بر جوانه

 Elahifard and Rashed)است  تره اثبات شدهسلمه

Mohassel, 2010) تعیین ای درگلخانه و آزمایشگاهی مطالعات 

 مزارع در متداول هرز علف گونه شش دگرآسیبی بالقوه اثرات

 Inulaاینولا ) (،Artemisia scoparia) سالهیک آرتمیزیای)

royleana،) ( تاجریزیSolanum nigrum،) ( طوقXanthium 

strumarium،) دارکنیزان کرک (Stachys lavandulifoliaو ) 

با نتایج ارایه شده در تحقیق  ((Rhaponticum repensتلخه )

 حاضر مشابهت داشت.

 

 چهساقه و چهریشه

 و چهریشه طول بر یدارمعنی تأثیر پنیرک آبی عصاره

نتایج مقایسه  (.3()جدول P<53/5)داشت  گندم گیاه چهساقه

ه با افزایش غلظت عصاره آبی پنیرک متقابلا  میانگین نشان داد ک

اما حساسیت ریشه ؛ کاهدچه گیاه میچه و ساقهیشهراز طول 

. با توجه به آنکه (5 جدول)نسبت به ساقه بیشتر بوده است 

ریشه در ارتباط مستقیم با عصاره آبی پنیرک بوده است این 

صدی در 82و  55رسید. اختلاف نتیجه دور از ذهن به نظر نمی

لیتر میلی 355چه در تیمار شاهد و غلظت چه و ریشهطول ساقه

این  (.5 جدول)است  آمدهدستبهید نتیجه مؤعصاره آبی پنیرک 

منفی علف هرز پنیرک بر مقدار  نقش یانگربواضح  طوربهنتیجه 

 .استچه گندم چه و ساقهریشه

 و جیبرلین عمل از ممانعت طریق از آللوشیمیایی، ترکیبات

یر قرار داده تأثها را تحت سلول اسید، طویل شدن استیک اندول

. در نتیجه (Qasem, 2018)شوند یمو باعث کاهش طول ریشه 

توان به چه را میچه و ساقهیشهردر تحقیق حاضر، کاهش طول 

واضح اثر منفی این عصاره بر  طوربهاین ترکیبات نسبت داد. 

یر قرار داده و منجر به ثتأچه را نیز تحت چه رشد ساقهریشه

 عصاره غلظت چه نیز گردیده است. افزایشکاهش رشد ساقه

 و خشک وزن شده، ترهسلمه بوته ارتفاع دارمعنی کاهش سبب

 هوایی اندام عصاره غلظت افزایش تأثیر تحت نیز ترهسلمه تروزن 

که  (Makkizadeh Tafti et al., 2011) یافت کاهش شاهدانه

 مختلف هایاندام عصاره مشابهت داشت. اثر با تحقیق حاضر

شده  گزارش و بررسی گندم بذر رشد بر کونیزا و تلخه طوق،

 شدهخشک هوایی هایاندام عصاره پایین هایغلظت که است

 در کهدرحالی داده افزایش را هاریشه خشک وزن کونیزا و تلخه

داده است  نشان داریمعنی کاهش صفت این بالاتر هایغلظت

(Bazrafshan et al., 2010a; Bazrafshan et al., 2010b) .

 دارمعنی کاهش باعث بالا هایغلظت در تنها عصاره این طوق، در

 شده،خشک هوایی هایقسمت عصاره. شد ریشهخشک وزن

 مقایسه در خشک ریشه وزن و طولی رشد بیشتر کاهش موجب

 افزایش با که آزمایش این نتایج از بخشی با که شد ساقه رشد با

 مطابقت کرد پیدا کاهش چهساقه و چهریشه طول پنیرک عصاره

 .داشت

 

 b و a كلروفیل

دهد که اثر عصاره آبی پنیرک نتایج تجزیه واریانس نشان می

بود دار معنی bنداشته اما بر کلروفیل  aتأثیری بر کلروفیل 

(53/5>P نتایج مبنی بر آن است که 3()جدول .)های غلظت

وت عصاره آبی پنیرک از روند خاصی تبعیت ننموده است. متفا

در تیمارهای رشد  bو  a یلکلروفکمترین و بیشترین میزان 

لیتر عصاره آبی پنیرک یلیم 25و  52ی هاغلظتکرده در 

ها از نظر مشاهده گردید. شایان ذکر است که بین سایر غلظت

اما اثر  ؛مشاهده نشد a داری در کلروفیلآماری اختلاف معنی

تر بوده است. بارز bعصاره آبی پنیرک بر سنتز کلروفیل 
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لیتر عصاره آبی پنیرک به ترتیب یلیم 25و  52ی هاغلظت

را در گندم کاهش  bدرصد، کلروفیل  25و  aدرصد، کلروفیل  8

 (.5)جدول اند داده

از دیرباز مشخص گردیده است که ترکیبات مترشحه از 

بر هم زدن توازن هورمونی و توقف گیاهان آللوپاتیک سبب 

گردد. این عامل منجر به کاهش مسیرهای تولید کلروفیل می

 .(Yang et al., 2002) شودتجمع کلروفیل در گیاه می

 های انجام شده در گیاه سویا نشان داده که عصارهپژوهش

 (Amaranthus retroflexusخروس )تاج از شدهاستخراج 

داده  کاهش این گیاه در درصد 2/22 یزانم به را کلروفیل مقدار

یر تأثاز دلایل احتمالی دیگر  .(Fialho et al., 2020)است 

تواند ترکیبات مترشحه گیاهان بر کاهش رشد سایر گیاهان، می

 خصوصبهیر منفی این مواد بر جذب عناصر غذایی تأثبه دلیل 

ر چرا که ه؛ (Reigosa et al., 2002)نیتروژن در گیاه باشد 

گونه اثرگذاری منفی بر جذب نیتروژن سبب کاهش تجمع 

 ,.Togeiro de Alckmin et al)کلروفیل در گیاه گردیده است 

یر منفی بر جذب تأثآللوپاتیک،  با توجه به آنکه مواد .(2020

 ;Granéli and Hansen, 2006)گذارند عناصر غذایی می

Rashidi et al., 2020) . حقیق حاضر در در ت آمدهدستبهنتایج

 تواند ناشی از این امر باشد. ، میb و a مورد کاهش کلروفیل
 

 

 هاي مختلف عصاره پنیركچه گندم، ناشی از تاثیر غلظتچه و ساقه، طول ریشهb و a یلکلروفی، فنل، زنجوانهتجزیه واریانس درصد  -0جدول 
Table 1- Analysis of variance of germination percentage, phenol, chlorophyll a and b, root and stem length of wheat, due to the effect 

of different concentrations of Malva extract 

 یانگین مربعاتم
Mean of Sqaure درجه آزادي 

df 

 منبع تغییرات
S. O. V 

 یزندرصد جوانه
Germination 

Percentage 

 فنل
Phenol 

 bکلروفیل 

Chlorophyll a 

 aکلروفیل 

Chlorophyll a 

چه طول ساقه
Hypocotyl 

length 

 چهطول ریشه
Radicle 

Length 

2196.70** 44.91** 0.20 ** 0.01 ns 30.94** 64.84** 4 
 تیمار

Treatment 

12.55 0.1096439 0.15 0.008 0.72 0.22 10 
 خطا

Error 

 ضریب تغییرات - 8.74 13.53 4.34 19.46 5.07 5.47
C.V.(%) 

ns  درصد 3دار در سطح یمعندار، ** یمعنغیر 

ns non-significat, ** significant at 1% level. 

 

 فنل

 فنل مقدار در مختلف هایغلظت بین که داد نشان نتایج

نتایج مقایسه میانگین (. 3 جدول)شد  مشاهده داریمعنی تفاوت

 25ر غلظت دهد که میزان فنل در گندم رشد کرده دنشان می

لیتر از عصاره آبی پنیرک به بالاترین میزان خود در گیاه میلی

-میلی 52رسیده است. این سطح با گیاهان رشد کرده در غلظت 

 داری نداشتند.لیتر عصاره آبی پنیرک از نظر آماری اختلاف معنی

 فلاونوئیدها، ها،کومارین ،هافنل نظیر حلقوی هایترکیب

 ترینمهم عنوانبه هاکوئینون و اسید امیکسین مشتقات ها،تانن

 و هاتانن ها،فنل فلاونوئیدها، باشند،می مطرح دگرآسیبی مواد

 معرفی زنیجوانه بازدارنده هایترکیب عنوانبه را گلیکوزیدها

 از گروه اولین فلاونوئیدها. (Mushtaq et al., 2020d)کنند می

 یتوکندریاییم اکسیژن جذب بازدارنده هایآللوکمیکال

 و کرده متوقف میتوکندری در را ATP تولید که اندشدهمعرفی

 Bakhshayeshan-Agdam and) گذارندمی اثر تنفس بر

Salehi-Lisar, 2020) .کومارین توسط سلولز سنتز شدن کُند 

 ,.Makkizadeh et al) کردند اثبات لوبیا اپیکوتیل در را

 در را میتوز اسکوپولتین و کومارین دادند نشان محققان. (2009

 .(Mushtaq et al., 2020a)دهند می کاهش چمن هایریشه

 از سوسن و پیاز ریشه در کومارین شدهاشباع محلول تحقیقی در

 اثر و کرد جلوگیری ساعت 1 تا 5 حدود میتوز تقسیم انجام

 کومارین همچنین. بود سینکلشی عمل طرز به شبیه آن ابتدایی

-Bakhshayeshan) شد میتوز مرحله به سلول ورود مانع

Agdam and Salehi-Lisar, 2020). 

 از شده آزاد فنلی اسیدهای اندکرده گزارش پیشین مطالعات

 و رشد کاهش مسئول گیاه تجزیه حال در بقایای یا هاریشه

 جنس سورگوم است هایگونه توسط مختلف گیاهان عملکرد

(Dille et al., 2020) .ینلف اسید 2 مقدار (p-،کوماریک 
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-p و وانیلیک سیرینژیک، هیدروبنزوئیک، فرولیک،

 Mushtaq et)گیری شده اندازه سورگوم در را هیدروبنزوئیک

al., 2020c) و کوماریک اسید بنزالدئید، اسید و حتی وانیلیک 

 قیاق ازجمله سورگوم جنس گونه چهار از فرولیک اسید

 ,.Bhat et al., 2020; Cherney et al)شده است  جداسازی

 اسید و کوماریک اسید غلظت ترکیبات این بین در. (1991

 دیگر ترکیب دو. بود ترکیبات سایر از بیشتر قیاق در فرولیک

 خواص با ارتباط در نیز 5 سورگولئون و 5 دیورین شامل

 محققین از برخی. اندشدهگزارش سورگوم این دگرآسیبی

 جنس وحشی و زراعی یهاگونه) سورگوم جنس در را دگرآسیبی

 دهندمی نسبت بقایا در سورگولئون وجود به عمدتا ( سورگوم

(Vyvyan, 2002). 

 هاي مختلف عصاره پنیركیر غلظتتأثچه گندم ناشی از چه و ساقه، طول ریشهb و a یلکلروفی، فنل، زنجوانهمقایسه میانگین درصد  -2جدول 
Table 2: Comparison of mean germination percentage, phenol, chlorophyll a and b, root and shoot length of wheat due to the effect 

of different concentrations of Malva extract 

 غلظت
Concentration 

(ml/L) 

 چهطول ریشه
Radicle Length 

(mm) 

 چهطول ساقه
|Hypocotyl length 

(mm) 

 aکلروفیل 

Chlorophyll 

a (µl/gFW) 

 bکلروفیل 

Chlorophyll 

a(µl/gFW) 

 فنل
Phenol 

(mg/gFW) 

 یزندرصد جوانه

Germination (%) 

0 11.971 a 10.09 a 2.044 a 2.0609 b 0.1933 d 100 a 

25 8.375 b 8.991 b 1.99 a 1.6754 c 9.5783 a 80.66 b 

50 3.14 c 5.996 c 2.187 a 2.389 a 9.600 a 66.66 c 

75 1.341 d 3.666 d 2.005 a 1.911 bc 5.9117 c 41 d 

100 0.703 d 2.75 e 2.018 a 1.942 bc 7.3367 b 35.33 d 

 .استدار یمعندهنده عدم اختلاف حروف مشابه نشان
The same letters indicate no significant difference. 

 گیرینتیجه

 هشنشان داد، افزایش غلظت عصاره پنیرک باعث کا نتایج

 این شد. و فنل زنیجوانه درصد چه،ساقه طول چه،ریشه طول

 باشد. عصاره دگرآسیبی مواد مقدار افزایش از ناشی تواندمی امر

 زراعی گیاه زنیجوانه بر بازدارندگی پتانسیل تنهانه پنیرک آبی

 است قادر چهریشه رشد بر آن تأثیر به توجه با بلکه دارد را گندم

. باشد داشته تأثیر نیز گندم زراعی گیاه کردن زسب از پس رشد بر

توان اذعان نمود که گیاه پنیرک و مواد گونه میینای طورکلبه

های آللوشیمیایی خارج شده از آن، نقش منفی بر شاخص

زنی و خصوصیات رشدی گیاه گندم داشته است، پس جوانه

گندم قبل از کاشت این  مزارعکه در  رسدیم به نظرضروری 

های مکانیکی، شیمیایی و کامل با یکی از روش طوربهحصول م

 یا مدیریتی با علف هرز پنیرک مبارزه شود.

 

 قدردانی

 زابل این تحقیق با حمایت مالی، معاونت پژوهشی دانشگاه

 .است شده انجام IR-UOZ-GR-2735شماره  پژوهانهدر قالب 
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Abstract  

An experiment was conducted in 2019 at the Biotechnology Research Institute, University of Zabol, 

to evaluate the allelopathic influence of aqueous extract of mallow (Malva sylvestris) weed on the 

germination characteristics of wheat (Triticum aestivum) Hamoon cultivar. With three replications, 

the experiment was carried out in a completely randomized design. The concentrations of mallow 

aqueous extracts were 0, 25, 50, 75, and 100 ml/L. The aqueous extract of mallow had a substantial 

effect on radicle length, hypocotyl length, germination percentage, chlorophyll b, and phenol, 

according to the data. The findings revealed that different concentrations of mallow aqueous extract 

have a distinct trend on the examined features. Although the percentage of germination, radicle, and 

hypocotyl length has dropped as the quantity of mallow extract has increased, the synthesis of 

chlorophyll and phenol in wheat treated with 50 ml of aqueous extract of mallow has achieved its 

peak. As 100 mL of mallow aqueous extract was used, root length and germination percentage 

dropped by 65 and 85 percent, respectively, when compared to the control. The findings of this 

investigation revealed that aqueous mallow extract had a negative impact on wheat growth 

characteristics. 
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