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هچکید
قرارتأثیرتحتبازدارندهيهاترکیببهموسومشیمیاییيهاترکیبترشحطریقازرامجاورگیاهاننموورشدگیاهانازبعضی

Heliotropium(پرستآفتابگیاهمختلفيهاقسمتآللوپاتیاثراتمطالعهایندر.دهندمی europaeum L. (وزنیجوانهرويبر
Raphanus sativus(تربچهيهاگیاهچهرشد L. (آبومیوهگل،برگ،ساقه،،ریشهعصارهشاملآزمایشتیمارهاي.گردیدبررسی
خاكبامخلوطگیاهکلومالچصورتبهگیاهکل،ساقهپودردرصدیکمقادیرهمچنینوتربچهبذرزنیجوانهرويبر)شاهد(مقطر

درصدشاملگیاهمختلفيهاقسمتآللوپاتیکاثرارزیابیبرايشدهگیرياندازهصفات.شدمطالعهتربچهيهاگیاهچهرويبر
اثرشاهدبامقایسهدرگیاهيهاقسمتتمامکهدادنشاننتایج.بودتربچهگیاهچهخشکوتروزنوساقهطولبذر،زنیجوانه
بیشتریندارايساقهوگلعصارهوبودهمتفاوتآنهاتأثیرمیزانحالاینباولیداردتربچهبذرهايزنیجوانهرويبريدارمعنی
گیاهمختلفرهايتیماوشاهديهانمونهدرتربچهيهاگیاهچهخشکوتروزن،ساقهطولسهیمقا.بودندبازدارندگیمیزان
ساقهعصارهمختلفتیمارهايبیندروداردوجوددارمعنیاختالفشاهدنمونهبامختلفتیمارهايبینکهدادنشانپرستآفتاب
پرستآفتابگیاههعصارکهشودمیاستنباطآمدهبدستنتایجاز.استريتبیشبازدارندگیخاصیتدارايهاعصارهبقیهبهنسبت

تولیددردتوانمیوندکمیممانعتتربچهبذرزنیجوانهازوبودهقويآللوپاتیکیاثراتدارايساقهوگليهاقسمتویژههب
د.شواستفادهطبیعیهايشکعلف

Heliotropium(پرستآفتابآللوپاتی،:ديکلیهايواژه europaeum L.(،تربچه)Raphanus sativus L.(،هاکشعلف،زنیجوانه.

مقدمه
ابداعمولیشهانسوسیلهبهبارنخستینآللوپاتیواژه

)بازدارندهیاتحریکی(بیوشیمیاییهايکنشبرهمبهوشد
گردیداطالقهامیکروارگانیسموآنهابینوگیاهانبین

)Nelson, مستقیممتقابلواکنشصورتبهآللوپاتی.)1996

،شودمیتعریفموجودیاگیاهدوبینمغیرمستقییا
تولیدموجودیکتوسطخاصشیمیاییموادکهیصورتبه

هستند،معروفآللوپاتیکدموابهکهمواداینوشده
تحترامجاوروداتموجیاگیاهانفیزیولوژیکیفرایندهاي 

تولیدگیاهیکتوسطکهوپاتیکآللمواد.دهدمیقرارتأثیر
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ازستشوشار،فرّموادتولیدصورتبهاستممکنگرددمی
برگیاهمردهيهااندامتخریبیاوریشهازترشح،هابرگ

ممکنگیاهيهااندامتمامبساچهبگذارد.اثررمجاوگیاهان
مهمترینازهابرگولیباشند،آللوپاتیکمواديحاواست
کهمواديهستند.آللوپاتیکيهاترکیبتولیدکنندهمنابع

صورتبهدتوانمیشده،آزادمحیطدرگیاهانتوسط
،دیگرگیاهان،هرزهايعلفبرکنندهتحریکیاوزدارندهبا

ازبعضیباشد.مؤثرهامیکروارگانیزمووحشیحیوانات
حساببهقويآللوپاتیکگیاهانجزءداروییگیاهان

Fujii(آیندمی et al., نزدیککهاستشدهبرآورد).2003
واهانگیتوسطثانویهمتابولیت400000به

جداسازيآنهازا%3فقطکهشودمیتولیدهامیکروارگانیزم
کمیبسیارتعدادفقطتعداداینازواندشدههویتتعیینو
؛اندگرفتهقرارارزیابیموردکشیعلففعالیتنظراز
وسیاهگردويازژوگلونترکیببهتوان میمثالعنوان به

Prataviera(ایرانیگردوي et al., کامفور،،)1983
Preston(جاسموناتمتیلسینئول،مرهاياپی et al.,

نموداشارهسورگومدراسیدبنزویکهیدروکسیو )2002
)Barkosky & Einhellig, 2003(.

وگیاهاینداروییاثراتوپرستآفتابگیاهمورددر
کارهايواستانجام نشدهزیاديهايپژوهشآنخواص

بهتوانمیازجمله.استشدهگزارشزمینهایندرمعدودي
گیاهبیوشیمیاییوفیزیولوژیکیآللوپاتیکی،اثراتمطالعه

توسطآنيهادانهخوابشکستنوپرستآفتابگل
Abdulghaderدرکهکرداشاره)2008(همکارانو

وشدهتأییدگیاهاینآللوپاتیکیخاصیتآنان مطالعات
اولیهخوابدارايگیاهاینيهادانهکهشدمشخصهمچنین

اتانول،خشک،سرمايازجملهمختلفتیمارهايوباشندمی
آبپتاسیم،نیتراتهیدروژن،پراکسیداستون،متانول،
برايکهغلیظسولفوریکاسیدوپوستهخراشاندنجوش،

گازهاوآببهآنکردننفوذقابلودانهپوستهکردننرم
گليهادانهخوابشکستندراثريروند،میبکار

استفادهبا)،Tamer)2004وTosun.نداشتندپرستآفتاب
گیاههايدانهآلکالوئیديهايترکیبGC-MSاز

هايترکیبمیانایندرکهکردندشناساییراپرستآفتاب
والزیوکارپینهلئورین،ساپینین،هلیوترین،یوروپین،

کهکردند گزارشوداشتندحضورهلیوترینآنژلیل- 7
پیرولیزیدینلکالوئیدهايآويحاهلیوتروپیسمهايگونه
با)،2008(همکارانوAbdulghader.باشندمی

کهکردندمشخصبیوشیمیاییویفیزیولوژیکهايبررسی
فعالیتکاهشسببپرستآفتابگلبرگآبیعصاره

،شودمیمحلولقندهايمیزانافزایشوآمیالز- آلفا
تفعالیافزایشسببپرستآفتابگلبرگعصارههمچنین

کاتاالزوسیدازپراکگایاکولاکسیداز،فنلپلیهايآنزیم
آللوشیمیاییموادکهدهندمینشانهادادهاینگردید،
بهنیزآنونمودهایجادشیمیاییتنشعصاره،درموجود

که،شودمیاکسیژنفعالهايگونهتولیدسببخودنوبه
بینازراناکسیژفعالهايگونهوشدهفعالفوقهايآنزیم

بررسیبا)Morteza-Semnani)2009وSaeediبرند.می
اسانسضدمیکروبیفعالیتوشیمیاییهايترکیب

ائوژنول،اکسید،لینالولشیمیاییهايترکیبهلیوتروپیوم،
اسیدلینولئیکفیتول،الکل،کونیفریلدکانول،استون،ژرانیل

پرستآفتابگیاهدررادیگرترکیبچندواستاتفیتولو
Heliotropiumعلمینامباپرستآفتابگیاهکردند.معرفی

250- 300کهاستگاوزبانیانیاهاگاوزبانخانوادهاز
حاويوبودهیسمگیاهاینازگونه20حدودکهداردگونه

اینازگونه15ازبیشاست.پیرولیزیدینآلکالوئیدهاي
عمومینامباآنهاهمهواستشدهشناساییایراندرگیاه

گیاهاینشوند.میشناخته)heliotropes(هلیوتروپیوم
مهمهايگونهازیکیحالعیندروی صنعتنباتاتازجمله

رود.یمشمارهبزراعیهايزمینازبسیاريدرهرزعلف
Raphanus(تربچه sativus(وبودهباغیگیاهیک

دارايآنبرگوریشهویژه هبگیاهاینمختلفيهاقسمت
درمانبرايوبودهویروسیضدوضدمیکروبیخواص
Beizaee(داردفراوانیکاربردتنفسیوکبديهايبیماري

et al., 2015.(
هگیاآللوپاتیکتوانبررسی،پژوهشاین انجامازهدف

زنیجوانهورشدازجلوگیريتوانشناسایی،پرستآفتاب
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زنیجوانهازجملهرشدهايشاخصبررسیوتربچهبذر
بهنسبتتربچهگیاهخشکوتروزنساقه،طول،بذر

عصارهدرموجودهايترکیبتوسطشدهایجادهايتنش
.باشدمیپرستآفتابگیاهمختلفيهاقسمت

هاروشومواد
مطالعهموردگیاهشناساییوآوريجمع

درواقعزاگرسهايکوهارتفاعاتدرپرستآفتابگیاه
آوريجمعمیوهتشکیلودادنگلمرحلهازبعدایالمشمال

آن،شناساییونمونهآوريجمعازپس.)1(شکلشد
خشکمجزاطوربهودهشجداآنمختلفيهاقسمت

براي)Brassicaceae(بوشبتیرهازتربچهگیاهگردیدند.
که،گردیدانتخابپرستآفتابگیاهیکآللوپاتاثربررسی

رشددورهسریع،رشدتوانمیراتربچهبذرانتخابعلت
نامیهقوه.کردذکرگیاهاینبودنتوقعکمونیازيکمکوتاه،

ازبعدروز7تا4آنبذرواستسال5حدودتربچهبذر
وبذرفروشمراکزازگیاهاینبذر.شودمیسبزکاشت

شد.خریداريهاعطاري

آزمایشگاهیعملیات
ساقه،(برگ،مطالعهموردگیاهمختلفيهاقسمتابتدا

خشکازپسودهکرجداهمازرامیوه)وگلریشه،

دریک هروکردهپودربرقیآسیابوسیلهبهنمودن
نگهآزمایشبرايآنهانامبرچسبباايشیشههايقوطی
کمکباگیريعصارهروشازپژوهشایندرشد.داشته

ازآزمایشانجامزماندرگردید.استفادهسوکسلهدستگاه
اجرايمنظوربهگردید.تهیه%5غلظتمختلفيهاعصاره

لیترمیلی7باتربچهبذر10دیشپتريهردرآزمایش،این
باهاییپتريدربذرهاکشتآنگاه شد.دادهکشتمقطرآب
شروعبرايوشدانجاممترمیلی15ضخامتو120قطر
،کردهضدعفونیالکلازاستفادهبارادیشپتري18کار

واتمنصافیکاغذعددیکدیشپتريهردرسپس
بذرعدد10یک هرداخلدروشددادهقرار1شماره
تکراریکمنزلهبهپتريظرفهرودادهقرارتربچه

انتخابشاهدعنوانبهرااولدیشپتري3شد.محسوب
هر(برايریختهمقطرآبلیترمیلی7یک هردروکرده
دومدیشپتري3درداشت)خواهیمتکرار3نمونه

ترتیببهبعديهايدیشپتريدروریشهعصارهلیترمیلی7
ازپسگردید.اضافهساقهوگلبرگ،میوه،يهاعصارهاز

وگذاشتهرا هادیشپتريدربها،محلولکردناضافه
20- 25دمايتاریکی،شرایطبارشداتاقکدرونظروف
ازبعدوشددادهقرار%50رطوبتوگرادسانتیدرجه

شمردهزدهجوانهبذرهايساعت72وساعت48گذشت
شدند.

پرستآفتابگیاه-1شکل
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ايگلخانهعملیات
رشدرويآناثروپرستآفتابباگلدانیکاربراي
همهدروکردهتهیهکوچکگلدان12تربچه،يهاگیاهچه

گروه4وشدریختهمزرعهخشکخاكمیزانیکبهآنها
وگیاهکل% 1خاك،رويگیاهکل%1(شاهد،آزمایشی

هردروگلدان3گروههردرکهشد،دادهتشکیلساقه)1%
.شدکاشتهتربچهبذر5گلدان

رشدياتاقکدرها،گلدانهمهدربذرهاکاشتازبعد
دادهقراربود،شدهکنترلرطوبتودماتاریکی،نظرازکه

ازبعد.انجام شدآبیاريمساويمیزانبهروزهروشدند
انجام زنیجوانهدیگرچونهابذرکاشتازروز16گذشت

دومرحلهدرهاگیاهچهالبتهکهشد،یادداشتایجنت،شدنمی
ازرسیدندبرگیچهارمرحلهبهاینکهازبعدوبودندیبرگ

ساقهطولبعد وآنهاترنوزابتداوشدهخارجگلدان
باآونبهراهاگیاهچهآنازبعدشد.گیرياندازههاگیاهچه

گذشتازپسوکردهمنتقلگرادسانتیدرجه60دماي
د.آمبدستآنهاخشکوزنساعت،48

اهدادهآماريوتحلیلتجزیه
شد.گرفتهنظردرتکرارسههاآزمایشهمهبراي

سویهتکواریانسروشبهآزمایشازحاصلهايداده
)ANOVA(آزمایش وDuncan5ي آمارسطحدر%
)05/0<P(افزارنرمازنمودارهارسمي برادند.یگردزیآنال

SPSSد.یگرداستفاده

نتایج
دیشپتريدرهابذرزنیجوانهدرصدبهمربوطایجنت

عصارهکهدادنشانواریانستجزیهازحاصلنتایج
دريدارمعنیتأثیرپرستآفتابگیاهمختلفيهاقسمت
استداشتهبذرهازنیجوانهدرصدرويبر%1احتمالسطح

گیاهيهاقسمتهمهگفتتوانمیکلیطوربهو
دارندزنیجوانهازرا بازدارندگیخاصیتپرستآفتاب

کهدادنشانهامیانگینمقایسهبهمربوطنتایج).1(جدول
روييدارمعنیاثردارايشاهدبهنسبتهاعصارهتمامی
تأثیرمیزانحالاینباولیبودهتربچهبذرهايزنیجوانه

متفاوتتربچهبذرهايزنیجوانهرويهاعصارهاین
.)2(جدولباشدمی

هايبذرزنیجوانهازهاعصارههمهشاهدبامقایسهدر
همهشاهدبهتنسببنابراین،آوردهبعملممانعتتربچه
اینبااند.بوده%5احتمالسطحدردارمعنیاختالفداراي
يرومتفاوتیتأثیراتدارايمختلفيهاعصارهحال

نشانهامیانگینمقایسهکهطوريبهبوده،بذرهازنیجوانه
تأثیربیشتریندارايگلعصارهتیماربعدساعت48درداد

زنیجوانهرويتأثیرکمترینوبودبذرهازنیجوانهروي
نتایجهمچنین.باشدمیمیوهوریشهعصارهبهمربوطبذرها
وگليهاعصارهتیمارازبعدساعت72درکهدادنشان
کهحالیدر،شدهبذرهازنیجوانهازمانعکاملطوربهساقه

).2(جدولباشدمیریشههعصاربهمربوطتأثیرکمترین

باتیمارازبعدساعت72و48تربچه،زدهجوانهبذرهايدرصدمربعاتمیانگین-1جدول
پرستآفتابمختلفيهاعصاره

درجهمنابع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
ساعت72ساعت48

04/7157**33/6813**5تیمار
2628/2602/36خطا

4132)%(تغییراتضریب
%1سطحدردارمعنی**:
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ايگلخانهعملیاتبهمربوطنتایج
شده کاشتهگلداندربذرهاکهآزمایش دوممرحلهدر

عصارهخاك،رويگیاهکلعصاره(شاهد،گروه4درو
تأثیرازبعد،شدندبنديطبقهساقه)عصارهوگیاهکل

خشکوتروزنوساقهطولمختلفيهاعصاره
نتایج.گردیدندگیرياندازهتیمارتحتتربچهيهاگیاهچه

گیاهيهاعصارهکهدادنشانواریانستجزیهازحاصل
بر%1احتمالسطحدريدارمعنیتأثیرپرستآفتاب
داشته،تربچهگیاهخشکوتروزنو ساقهطولروي

کاهشباعثپرستآفتابگیاهيهاعصارهکهطوريبه
اندشدهتربچهگیاهخشکوتروزنوساقهطولدارمعنی

).3(جدول

باتیمارازبعدساعت72و48زدهجوانهبذرهايدرصدمیانگینمقایسه-2جدول
پرستآفتابگیاهمختلفيهاقسمتهعصار

ساعت72ساعت48تیمار
00/94±44/2شاهد a00/0±00/100 a

00/10±65/3ریشه b01/4±66/31 b

00/10±00/0میوه b00/4±00/16 c

66/1±16/0برگ c10/2±33/13 c

00/0±00/0گل d00/0±00/0 d

00/2±0/0ساقه c00/0±00/0 d

.باشدانحراف معیار می±براساس میانگین هاهداد
هستند.دارمعنیتفاوتفاقدآمارينظراز%5احتمالسطحدرTukeyآزمونبراساسهستندمشتركحروفیکدارايحداقلکهییهامیانگینستونهردر

درتربچهيهاگیاهچهخشکوزنوتروزن،ساقهطولمربعاتمیانگین-3لجدو
پرستآفتابعصارهباتیماروشاهديهانمونه

درجهمنابع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات
وزن خشکوزن ترطول ساقه

94/17**29/12**18/145**3تیمار
20111/0022/0008/0خطا

9/52/55/13)%(تغییراتضریب
%1سطحدردارمعنی**:

تربچهيهاگیاهچهساقهطولبهمربوطنتایج
وشاهديهانمونهدرتربچهيهاگیاهچهساقهطولسهیمقا

شکلدرپرستآفتابگیاهمختلفيهاقسمتهعصارباتیمار
دامنهدرتربچهيهاگیاهچهساقهطولاست.شدهدادهنشان2
تاساقه)عصاره%1(تیمارمترسانتی95/2نیب

مختلفيهاعصارهانیمکهاستشاهد)(گیاهمترسانتی83/6

%5داري در سطح آماري معنیاختالفپرستآفتابگیاه
)05/0<P95/2که تأثیر عصاره ساقه (طوري) مشاهده شد، به

متر) و عصاره سانتی93/4متر) بیشتر از عصاره کل گیاه (سانتی
دهنده . نتایج نشانبودمتر) سانتی76/5کل گیاه روي خاك (

هاي آللوپات بوده پرست داراي ترکیبآفتابست که گیاهااین
ها شده است.که مانع رشد گیاهچه
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تپرسآفتابمختلفيهاعصارهباتیماروشاهديهانمونهدرتربچهيهاگیاهچهساقهطول-2شکل
هستند.معیارانحرافومیانگیننشانگرعموديهايستون

باشند.می%5احتمالسطحدرآماريتفاوتدارايهستندمتفاوتیحروفدارايکهییهامیانگین

تربچههايگیاهچهخشکوتروزنبهمربوطنتایج
يهانمونهدرتربچهيهاگیاهچهتروزنبهمربوطنتایج

ارائه3شکلدرپرستآفتابعصارهباتیماروشاهد
گیاهمختلفيهاعصارهکهدادندنشاننتایجاست.شده

)%5احتمالسطح(دردارمعنیکاهشباعثپرستآفتاب

دادنشانهامیانگینمقایسهاست.شدهتربچهگیاهتروزن
شاهدبهمربوطترتیببهتروزنکمترینوبیشترینکه
کهطوريبهبوده،گرم)72/0(ساقه%1تیماروگرم)2/1(

تروزندرصدي40کاهشباعث%1ساقهعصارهتیماره
است.شدهتربچهگیاه

تپرسآفتابمختلفيهاعصارهباتیماروشاهديهانمونهدرتربچهيهاگیاهچهتروزن-3شکل
هستند.معیارانحرافومیانگیننشانگرعموديهايستون

باشند.می%5احتمالسطحدرآماريتفاوتدارايهستندمتفاوتیحروفدارايکهییهامیانگین
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تپرسآفتابمختلفيهاعصارهباتیماروشاهديهانمونهدرتربچهيهاگیاهچهخشکوزن-4شکل
هستند.معیارانحرافومیانگیننشانگرعموديهايستون

اشند.بمی%5احتمالسطحدرآماريتفاوتدارايهستندمتفاوتیحروفدارايکهییهامیانگین

درتربچهيهاگیاهچهخشکوزنبهمربوطنتایج
4شکلدرپرستآفتابعصارهباتیماروشاهديهانمونه
%5احتمالسطحدريدارمعنیاختالفاست.شدهدادهنشان

گیاهمختلفيهاعصارهباشدهتیماريهانمونهوشاهدبین
کهدادندنشانهامیانگینمقایسهشد.مشاهدهپرستآفتاب

ساقه%1عصارهباتیماردرخشکوزنکاهشبیشترین
گیاهکل%1عصارهتیمارآنازبعدوبودهگرم)046/0(
خاكرويگیاهکلعصارهتیماروگرم)233/0(
دادند.نشانراوزنکاهشبیشترینگرم)261/0(

بحث
مختلفيهاقسمتعصارهکهدادنشاننتایجبررسی

ازوبودهقويآللوپاتیکیاثردارايپرستآفتابگیاه
درکهطورهماننماید.میجلوگیريتربچهبذرزنیجوانه
ومیوه،برگدرزنیجوانهمیزانبودهمشخص2جدول
اینازورسدمیصفربهگلوساقهدروکمخیلیریشه
بازدارندهوآللوپاتیکموادکهشودمیاستنباطاینطورنتیجه
دارند.وجودهاساقهوهاگلدربیشترپرستآفتابگیاه

Abdulghaderاثراتمطالعهبا)2008(همکارانو

گلگیاهبیوشیمیاییوفیزیولوژیکیآللوپاتیکی،
نتیجهاینبهآنهايدانهخوابشکستنوپرستآفتاب
سسبذرهايزنیجوانهازگیاهاینبرگعصارهکهندرسید

اثرریشههعصارکهحالیدر،کردهجلوگیريتربچهو
بررسیدرهممطالعهاین در.استهنداشتداريمعنی

عصارهکهشدمشخصپرستآفتابگیاهمختلفيهاقسمت
کمتريآللوپاتیکیاثراتهاعصارهسایربهنسبتریشه
.داردمطابقتقبلیهايسیبرربامطالعهاین نتایجوداشته
مشخص)2008(همکارانوAbdulghaderمطالعهدر

هکردجلوگیريتربچهبذرزنیجوانهازبرگعصارهکهشد
دیگرسوي ازنداشت،يدارمعنیاثرآنریشهعصارهاما

آللوپاتیکغیرگیاهیککهموریشهوبرگعصاره
توانمیبنابراین. نداشتاثريغلظتهماندر،باشدمی

.باشدمیآللوپاتیکیاثردارايپرستآفتابگیاهکهگفت
Aziziسیاهزیرهاسانسکهدادندنشان)2006(همکارانو

کومینمانندییهاترکیببودندارادلیلبهسبززیرهو
سرعتودرصددارمعنیکاهشسبب،الکلکومینوآلدهید
گندمگلوپشمکیعلفهرزعلفگونهسهدرزنیجوانه
.اندشده
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Makkizadeh Taftiآللوپاتیکاثر)2009(همکارانو
راهرزعلفگونهسهبذرزنیجوانهبرسدابداروییگیاه

داروییگیاهآللوپاتیکیخاصیتکهنحويبهکردند،بررسی
فالوونوئیدهاوهافوروکومارینوجودبهمرتبطراسداب

ازتوانستاکالیپتوسآللوشیمیاییهايترکیب.دانستند
ازکهمرغیپنجهمی ئداهرزعلفرشدوزنیجوانه

شود،میمحسوبجهانهرزهايعلفخطرناکترین
Daneshmandi(نمایدجلوگیري & Azizi, 2009.(
سببکومارینفنلیترکیبکاربردکهدادنشانتحقیقات

يرودتوانمیوشدهکلزابذرهايزنیجوانهمیزانکاهش
بگذاردتأثیرکلزاشیمیاییوبیوفیزیولوژیکهايشاخص

)Enteshari & Ahrabi, 2011(.
Makkizadeh Taftiاثربررسیبا)2011(همکارانو

گونهسهرشدوزنیجوانهبراسفندداروییگیاهآللوپاتیک
داراياسفندمیوهکهکردندمشخصهرزعلف

هارمالولهمچنینوهارماملینهارمین،مانند آلکالوئیدهایی
بهرااسفندگیاهمیوهآللوپاتیکخواصواست

يهاترکیببررسیدرد.دادننسبتموجودآلکالوئیدهاي
مشخصآنغوزهگیاهاسانسآللوپاتیکخواصوشیمیایی

از%70حدودکهپینن- بتاوپینن- آلفاترکیبدوکهشد
يهاترکیبگروهبهمتعلقشدند،شاملراغوزهنآاسانس

ازممانعتباترکیبدواین،هستندآللوکمیکالیادگرآسیب
همچنینوتقسیمحالدرسلولیهايهستهتشکیل

باوشوندمیرشدتوقفباعثDNAتشکیلازجلوگیري
را رشدازممانعتمیزانشده،یاديهاترکیبغلظتافزایش

Delavar(دهند میافزایشنیز et al., 2014.(
NarwalوTauro)1996(يهاترکیبکهدادندنشان
وفیزیولوژیکییندهاي افربازدارندگیسببآللوکمیکال
رشدوتقسیم،زنیجوانهورشدمانند يمتعددبیوشیمیایی

تنفساکسین،یاجیبرلینتوسطشدهءالقارشدسلول،طولی
غشاءتراواییتغییرهموگلوبین،وپروتئینسنتزفتوسنتز،و
با)Tamer)2004وTosun.شوندمیهاآنزیمفعالیتو

گیاهيهادانهآلکالوئیديهايترکیبGC-MSازاستفاده
گیاهکهکردند مشخصوشناساییراپرستآفتاب

)PAs(پیرولیزیدینلکالوئیدهايآحاويپرستآفتاب
هايمتابولیتازگروهیپیرولیزیدینآلکالوئید.باشندمی

مانندگیاهیهايخانوادهازتعداديدرکهبودهگیاهیثانویه
دارايوشدهیافتگاوزبانگلوباقالئیانکاسنی،خرزهره،
.باشندمیکشیحشرهوقارچیضدمیکروبی،ضدخواص
اماندربرايدفاعیابزارعنوانبههاترکیباینازگیاهان
Siciliano(نمایندمیاستفادهحشراتآسیبازماندن et

al., مانند(هالآللوکمیکاکهدادندنشانتحقیقات.)2005
ها،فنلها،تاننونوئیدها،فالها،کومارینآلکالوئیدها،

یندهاي افر)اسیدبنزوئیکوسینامیکمشتقاتوهاکوئینون
داده،قرارتأثیرتحتگیاهاندرارمتعدديفیزیولوژیک

استرسیدهاثباتبهنیزاآنهچندگانهاثرهايکهايگونهبه
)Anaya, Kohli؛ 1999 et al., تحقیقاتبراساس.)2001

مشخص)2005(همکارانوNishidaتوسطانجام شده 
از%60حدودکههلئورینوساپیننترکیبدوکهگردید

بهمتعلقدهند،میتشکیلراپرستآفتاباسانس
توجهبابنابراین،هستندآللوکمیکالیادگرآسیبيهاترکیب

پرستآفتابگیاهکهاستشدهمشخصاخیرهايیافتهبه
ازبازدارندگیخاصیتوبودههاترکیباینحاوي
هاترکیباینبهراتربچهيهاگیاهچهرشدوزنیجوانه

داد.نسبتتوانمی
کاهشوزنیجوانهازبازدارندگیفوقنتایجبهتوجهبا
وجودبهتوانمیراتربچهگیاهخشکوتروزنساقه،طول

گیاهدرکومارینوفالوونوئیدآلکالوئیدي،هايآللوکمیکال
گیاهآللوپاتیخواصازناشیکهدادنسبتپرستآفتاب
ممانعتطریقازکومارینوفالوونوئیداست.پرستآفتاب

زنیجوانهمراحلدرسلولشدنطویلوسلولیتقسیماز
وتروزنساقه،طولکاهشوزنیجوانهبازدارندگیسبب

خواصبررسیهمچنینشوند.میتربچهگیاهخشک
مختلفيهاقسمتکهدادنشانپرستآفتابگلآللوپاتیکی

آللوشیمیاییموادازمتفاوتیمقادیردارايپرستآفتابگیاه
گل،گیاهمختلفيهاقسمتمیاندرکهطوريبه،باشندمی

فعالیتدارايریشهومیوهبرگ،ازبیشترساقهو
.باشندمیبازدارندگی
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Abstract
Some plants have negative effects on growth of the adjacent plants through excretion

chemical Some plants have negative effects on the growth of adjacent plants through excretion
chemical compounds known as allelopathy. In this study, the allelopathy effects of different
parts of Heliotropium europaeum L. on seed germination and seedling growth of Raphanus
sativus L. were investigated. The treatments included the extracts of root, stem, leaf, flower,
fruit and distilled water (control) on seed germination of R. sativus. Also, 1% of stem powder,
the whole plant as mulch and the whole plant mixed with soil were studied. To assess the
allelopathic effects of different parts of H. europaeum, a number of growth parameters such as
seed germination, stem length as well as dry and fresh weight were evaluated. The results
indicated that all parts of the plant had a significant effect on germination of radish seeds, but
their effects were different, so that the flower and stem extracts had the maximum inhibitory
effect. The comparison of stem length, fresh and dry weight of R. sativus seedling in control and
different treatments of H. europaeum showed that there was a significant difference between
different treatments and control samples. Among different treatments, the inhibitor effects of
stem extract was higher than other extracts. It was concluded that H. europaeum extract
especially flower and stem extracts had a strong allelopathic effect and inhibited seed
germination of R. sativus and could be recommended in production of natural herbicides.

Keywords: Allelopathy, Heliotropium europaeum L., Raphanus sativus L., germination,
herbicides.


