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  دهيچك

 قبولي قابل بيولوژيكي روشهاي ،زراعي محصوالت تدريجي كاهش و ها كش علف مصرف از حاصل پيامدهاي دنبالب امروزه
 - ياقتصاد كنترل براي ارزشمندي پتانسيل تواند مي آللوپاتي زمينه اين در .است شده شناسايي هرز يها علف كنترل با رابطه در

 هدف با تحقيق اين لذا .دهد نشان تجزيه حال در گياهي مواد يا و زنده گياهان از آللوشيميايي مواد آزادسازي يقطر از بيولوژيكي
 هرزي ها علف رشد و زني جوانه بر ).Peganum harmala L (اسفند دارويي گياهي دروالكليه عصاره آللوپاتيك اثر بررسي
 صورت ، به)Avena fatua( و يوالف وحشي )Amaranthus retroflexus(خروس  ، تاج)Chenopodium album(تره  سلمه
 درصد 5  و5/2 ،1 ،5/0 ،25/0 ،1/0 غلظت 6 در اسفند گياه  عصاره شامل آزمايش تيمارهاي .شد انجامي ا گلخانه وي شگاهيآزما
 طول و زني جوانه درصد رب داري معني كاهش فنداس گياه عصاره مختلف يها غلظت كه داد نشان جينتا .دبو )شاهد( مقطر آب و

اين  مختلف يها غلظتكه  دهد يم نشان جنتاي همچنين .كند مي ايجاد آزمايشگاه در هرزي ها علف بذر چه ساقه و چه ريشه
 ارهعص %1 غلظت .كند مي ايجاد گلخانه در بوته ارتفاع و بوته خشك و تر وزن ،شدن سبز درصد رب داري معني كاهش ،عصاره
 درصد 40 و 50 ،60 ميزان ترتيب به را وحشي يوالف و خروس تاج تره، سلمه هايبذر شدن سبز درصد گلخانه در اسفند گياه

 نتايج .شود يم خروس تاج و تره سلمه هايبذر شدن سبز توقف باعث تقريباً عصاره %5 غلظت و دهد مي كاهش شاهد به نسبت
 كه نمايد مي جلوگيري هرزي ها علف بذر زني جوانه از و بوده قوي آللوپاتيكي ياهاثر يدارا اسفند گياه عصارهكه  دهد مي نشان
 .گيرد قرار استفاده مورد طبيعيأ منش با هايي كش علف توليد در تواند مي امر اين

 
 .هرز علف ،).Peganum harmala L (اسفند ،زني جوانه آللوپاتي، :كليدي هاي واژه

 
 مقدمه

 يهـا  علـف  شـيميايي  كنترل رهاكشو اكثر در اگرچه
 گياهـان  كيفيـت  كـاهش  ولـي  است، انجام حال در هرز

 خطـرات  هـرز،  يهـا  علـف  كنتـرل  باالي هزينه زراعي،
 يهـا  علـف  مقاومـت  افـزايش  طرفي از و محيطي زيست

 در نظـر  تجديـد  ضـرورت  بيـانگر  هـا  كـش  علف به هرز
 ).1379 حجـازي، ( است هرز يها علف كنترل يروشها
 بـه  گياهـان  كـنش  بـرهم  بـه  )دگرآسـيبي ( يآللوپات واژه

  ).1382 ميقاني،( دارد اشاره هايشان متابوليت وسيله
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 گياهچه رشد بر گندم ارقام آللوپاتي توانايي بررسي
 در يوالفكه  داد نشان اي خوشه گل ماشك و يوالف
 توليد آللوكميكال مواد تأثير تحت بيشتر شك،ما با مقايسه
 ديگر، سوي از .گرفت قرار گندم هاي گياهچه توسط شده

 حساسيت چه ساقه به نسبت هرزي ها علف چه يشهر
 ).1387 همكاران، و آبادي حسين لبافي( داد نشان بيشتري
 زني جوانه بر برسيم شبدر و ايراني شبدر آللوپاتي اثري بررس
 خردل و چاودار خروس، تاج پيچك، هرز يها علف بذر

 و آبي هاي صارهع غلظت افزايش با كه داد شانن وحشي
 و يافته كاهش هرزي ها علف بذر زني جوانه درصد ي،الكل

 بازدارندگي اثر آبي عصاره با مقايسه دري الكل عصاره
 شبدر ايه عصاره بازدارندگي اثر بيشترين .داشت بيشتري
 شد مشاهده وحشي خردل بذر زني جوانه بر برسيم و ايراني

 تأثير تحت هرز يها علف ساير از كمتر پيچيك زني جوانه و
 شبدر با سهمقاي در ايراني شبدر همچنين .گرفت قرار

 ).1385 همكاران، وي قانيم( بودي ترقوي بازدارنده برسيم،
 گياه رويبر  تحقيقي در )1387( همكاران و زاده يمك

 رشد و زني جوانه بر را آن آللوپاتيك اثر ،سدابيي دارو
 خرفه و خاكشير خروس، تاج هرزي ها علف گياهچه
 تحقيقي در )Cafiero )1999و  Aliotta .نمودند مشاهده

 و زني جوانه بر را آن آللوپاتيكي اثر سداب گياه رويبر 
 در همچنين .نمودند مشاهده تربچه هاي گياهچه رشد

 و زني جوانه بر سداب گياه آللوپاتيك اثر گردي تحقيقات
 Oliva( ترب و كلم كدو، فرنگي، گوجههاي  گياهچه رشد

et al., 2001 ؛Oliva et al., 2002( خيار و پياز كاهو، و 
)Hale et al., 2004( گياه برگ اسانس .است شده گزارش 

 گندم، گياهان بر بازدارندگي اثر مورخوش دارويي
 ،زني جوانه درصد و دارد سوروف و ترتيزك فرنگي، گوجه
 ميزان و كلروفيل ميزان خشك، و تر وزن ها، گياهچه رشد

 .دهد مي كاهش گياهان اين در را پراكسيداز آنزيم فعاليت
 در را ميتوز تقسيم ميزان گياه اين برگ اسانس همچنين
 و پور سلطاني( دهد مي كاهش پياز ريشه هاي سلول

 بر اسفند آللوپاتيكي اثر تحقيقي در .)1383 همكاران،
 و اصغري( است شده گزارش ارزن گياه رشد و زني جوانه

 بر شيرازي آويشن عصاره كآللوپاتي ثرا ).1378محمودي، 
 )Stipa Arabica( استپيهاي  نهال رشد و ظهورهاي  ويژگي

 كاهش دهنده نشان )Cymbopogon olivieri( ليمو علف و
 ساقه تر وزن ريشه، و ساقه طول شدن، سبز درصد دار معني

 و مطالعه مورد گونه دو ريشه و ساقه خشك وزن  وريشه و
 بود ليمو علف با مقايسه در استپي ونهگ كمتر پذيريتأثير

 نشان متعددي هاي گزارش .)1387 همكاران، و رزمجويي(
 ،A. absinthium مانند درمنه مختلف هاي گونه كه دهد مي

A. californica ،A. annua ،A. tridentateو  A. princeps 
 ,Groves & Anderson( هستند آللوپاتيك خاصيت داراي

 هاي گونه و )Rice, 1995 ؛Duke et al., 1987 ؛1981
 فعال يها تركيب از اي گسترده طيف درمنه جنس مختلف

 رسيده اثبات به گياهان روي بر آنها تسمي كه بيولوژيكي
 آرتميزينين، به توان مي ها تركيب اين از .كنند مي توليد است،

 نمود اشاره سينئول-1،8 و استات برونول كامفور، كومارين،
)Lydon et al., 1997؛ Macro & Barbera, 1990.( در 

 آنغوزه گياه كشي قارچ و آللوپاتيكي اثر مختلف تحقيقات
 ).Kohli et al., 2001( است شده گزارش

 منبع دارويي گياهان از برخي شد ذكر كه گونه همان
 توسعه در كه روند مي شمار به آللوكميكال مواد از مناسبي
 .بود خواهند فيدم طبيعي هاي كش آفت و ها كش علف

Narwalو  Tauro )1996( فالونوئيدها، دها،يآلكالوئ 
 يها تركيب عنوان به را ها گليكوزيد و ها تانن ها، فنل

 نكهيا به توجه با لذا .كنند مي معرفي زني جوانه بازدارنده
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 داراي ).Peganum harmala L( اسفند اهيگ وهيم
 هارمالول نينهمچ و هارمالين هارمين، نظير آلكالوئيدهايي

 رامونيپي قيتحق تاكنوني طرف از و )1376 زرگري،( است
 اين است، نشده انجام اهيگ نيا كيآللوپات هاياثري بررس

 بر اسفند دارويي گياه كيآللوپات اثر بررسي هدف با تحقيق
 تره سلمه هرز علف گونه سه رشد و زني جوانه

)Chenopodium album(، خروس تاج )Amaranthus 

retroflexus( وحشي يوالف و )Avena fatua( اجرا 
 .گرديد
 
 روشها و مواد

 دارويي اهيگ آللوپاتيك اثر بررسي هدف با قيقتح اين
 تره، سلمه هرز علف گونه سه رشد و زني جوانه بر اسفند
 و آزمايشگاهي صورت هب وحشي يوالف و خروس تاج

 دانشگاهي جهاد دارويي گياهان پژوهشكده دري ا گلخانه
 اجرا 1387 تابستان و بهار و 1386 زمستان و پاييز رد

 در كه بود آن ميوه اسفند گياه استفاده مورد قسمت .گرديد
 سمت به تفت شهرستان ،يزد استان از 1386 تيرماه

 بخش از هرزي ها علف بذر .شد آوري جمع شيركوه
 .گرديد تهيه نباتات حفظ سازمان هرز يها علف تحقيقات

 گونه هر روي بر مستقل آزمايش سه رتصو هب بررسي اين
 انجام تكرار سه با تصادفي كامالً طرح قالب در هرز علف
 ميوه هيدروالكلي هاي عصاره شامل آزمايش تيمارهاي .شد
 5  و5/2 ،1 ،5/0 ،25/0 ،1/0 غلظت 6 در اسفند گياه

 .بود )شاهد( مقطر آب و درصد
 

 گياهي هاي عصاره تهيه
 روش از اسفند گياه مؤثره مواد استخراج منظور هب

 براي استفاده مورد حالل .شد استفاده پركوالسيون

 خرد ياهگ .بود %70 اتانول هيدروالكلي حالل گيري عصاره
 رفظ در و هدش مرطوب حالل، كافي مقدار با ابتدا شده
 .شد نگهداشته ثابت ساعت 4 تا 2 مدت به سربسته كامالً
 مناسبي پركوالتور در فشرده كامالً صورت به حاصل هتود
 اضافه حالل قدر آن پركوالتور باالي از و شد داده قرار

 گذشت از پس .كند اشباع را مرطوب توده كامالً تا گرديد
 صورت به گياه ارهصع و شد  زاب روپركوالت شير ساعت 24

 عمل وازاتم به .شد  خارج پركوالتور انتهاي از قطره قطره
 و شد  اضافه پركوالتور باالي از تازه لالح گيري، عصاره

 از خروجي هعصار كه يافت ادامه گيري عصاره جايي تا
 پركوالسيون، روش يامزاي از .گرديد رنگ بي پركوالتور

 گياه از يدزيا يها تركيب حاوي و كامل عصاره تهيه
 و شده صاف صافي كاغذ كمك به عصاره سپس .باشد مي
 روي بر تغليظ ملع خالء رد روتاويپور دستگاه كمك به

 حالل در موجود اتانول و تفپذير صورت عصاره
 حذف منظور به .گرديد تبخير روش اين به گيري عصاره

 استفاده دراير فريز دستگاه از ها عصاره در باقيمانده آب
 .شد

 
 آزمايشگاهي عمليات
 سه از تيمار هر براي آزمايش، اين اجراي منظور به
 بذر عدد 50 آنها از كدام هر داخل كه پتري ظرف
 ظرف هر كه گرديد استفاده بود شده داده قرار هرز علف
 در هابذر كشت .شد يم محسوب تكرار يك منزله به پتري

 انجام متر ميلي 15 ضخامت و 180 قطر با پتري ظروف
 پتري ظروف درب ،ها عصاره كردن اضافه از پس .شد

 شرايط با يرشد اتاقك درون ظروف و شد گذاشته
 %50رطوبت و گراد سانتي درجه 20-25 دماي ي،تاريك
 درصد شامل شده گيري اندازه صفات .شدند داده قرار



138 ...بررسي اثر آللوپاتيك گياه دارويي اسفند

 و چه ريشه طول و زني جوانه زمان ميانگين ،زني جوانه
 .بود هرز يها علف چه ساقه
 

 اي گلخانه عمليات
 با پالستيكي هاي گلدان در هرز يها علف بذر كشت

 دعد 20 گلدان هر در و شد انجام متر سانتي 30 دهانه قطر
 :شن تركيب با خاك حاوي كشت محيط .شد كاشته بذر

 هدايت و 7 اسيديته ،1: 1: 3 نسبت با رس :سيلت
 شرايط در آزمايش .بود متر بر زيمنس دسي 1 الكتريكي

 كه طوري هب گرفت، انجام نوري و حرارتي شده كنترل
 درجه 18 و 25 حد در ترتيب به روز و شب دماي
 16 صورت هب نيز نوري دوره و بود شده تنظيم گراد سانتي
 تيمار اولين .بود تاريكي ساعت 8 و ناييروش ساعت
 در هابذر كشت از پس بالفاصله گياهي هاي عصاره
هاي كاربرد غلظت(اعمال تيمارها  .گرديد اجرا ها گلدان

 كاشت زمان از بار يك اي هفته)  گياه اسفند مختلف عصاره
 مخلوط صورت هب سي سي 300 ميزان به و هفته 3 مدت به
 سبز درصد لشام شده گيري اندازه صفات .بود خاك در

 ارتفاع ،زني جوانه زمان ميانگين ،زهر يها علف بذر شدن
 مرحله تا هرز يها علف  بوته خشك و تر وزن و ها بوته

 .بود گلدهي
 از )MGT (زني جوانه زمان ميانگين محاسبه منظور به
 استفاده )1984( همكاران و Scotl توسط شده ارائه فرمول
 :گرديد

=∑(D×n)/∑n زني جوانه زمان ميانگين 

n وزر در زده جوانه هايبذر تعداد D و D تعداد 
 حاصلهاي  داده .است آزمايش شروع از شمارش وزهاير
 و تجزيه مورد MSTAT-C افزار نرم توسط زني جوانه از

 يمارهايت در ها ميانگين مقايسه .گرفتند قرار آماري تحليل
 .شد انجام دانكن اي دامنه چند آزمون از استفاده با مختلف

 
  جينتا

 خروس تاج هرز علف بر اسفند گياه آللوپاتيك اثر بررسي
 هايبذر شدن سبز و زني جوانه درصد داد نشان نتايج

 گياه عصاره مختلف يها غلظت تأثير تحت خروس تاج
 كاهش نهگلخا و آزمايشگاه در داري معني طور هب اسفند
 داد نشان ها ميانگين مقايسه ).2-1 و 1-1 جدول( يابد مي

 تحت شگاهيآزما در خروس تاج بذر زني جوانهكه 
 نتايج .شود مي متوقف باال به %5/2 غلظت با هايي عصاره
 سبز درصد اسفند گياه عصاره %1 غلظت  كهداد نشان
 %50 ميزان به گلدان در را خروس تاج هايبذر شدن
 به غلظت اين افزايش و دهد مي كاهش اهدش به نسبت
 سبز درصد كاهش باعث )درصد 5 به 1 از( %4 ميزان
 ).2-1 جدول( شود مي شاهد به نسبت %90 ميزان به شدن

 خروس تاج چه ساقه و چه ريشه طول  كهددا نشان نتايج
 طور هب اسفند گياه عصاره مختلف يها غلظت تأثير تحت
 .)2-1 و 1-1 لجدو( يابد مي كاهش داري معني

 اسفند گياه عصاره درصد 5/2 و 1 ،5/0 ،1/0ي ها غلظت
 ،5/5 ،33/5 ميزان به ترتيب به را خروس تاج چه ريشه طول

 را خروس تاج چه ساقه طول و متر ميلي 66/7 و 0/7
 نسبت متر ميلي 0/10 و 0/8 ،16/5 ،0/4 ميزان به ترتيب به
ي ها لظتغ تأثير داد نشان جينتا .داد كاهش شاهد به

 چه ساقه از بيش خروس تاج چه ريشه بر عصاره مختلف
 ).2-1 جدول( است

 سبب عصاره مختلف يها غلظت داد نشان نتايج
  ارتفاع و بوته خشك و تر وزن در ي دار يمعن كاهش
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 هر ،شود يم شاهد به نسبت گلدان در خروس تاجي ها بوته
 نتايج .باشد ينم دار يمعن ها غلظتي برخ در هشكا نيا چند
 غلظت در )متر يسانت 0/3( ها بوته ارتفاع كمترينكه  داد نشان

 ).2-1 و 1-1 جدول( شود مي مشاهده اسفند عصاره 5%
 

 تره سلمه هرز علف بر اسفند گياه آللوپاتيك اثر بررسي
 بذور شدن سبز و زني جوانه درصدكه  داد نشان نتايج

 اسفند هگيا عصاره مختلف يها غلظت تأثير تحت تره سلمه
 يابد مي كاهش گلخانه و آزمايشگاه در داري معني طور هب
 عصاره% 1 غلظت داد نشان نتايج ).2-2 و 1-2 جدول(

 شگاهيآزما در را تره سلمه بذر زني جوانه درصد اسفند گياه
 زني جوانه و دهد مي كاهش شاهد به نسبت %60 ميزان به

 غلظت با هايي عصاره تحت شگاهيآزما در تره سلمه بذر
 %1 غلظتكه  داد نشان نتايج .شود مي متوقف باال به 5/2%

 در را تره سلمه بذر شدن سبز درصد اسفند گياه عصاره
 و دهد مي كاهش شاهد به نسبت %60 ميزان به گلدان
 باعث )%5 به %1 از( %4 ميزان به غلظت اين افزايش
 به نسبت %70 ميزان به هابذر شدن سبز درصد كاهش
 ).2-2 جدول( دگرد مي شاهد

 تره سلمه چه ساقه و چه ريشه طولكه  داد نشان نتايج
 طور هب اسفند گياه عصاره مختلف يها غلظت تأثير تحت
ي ها غلظت ).2-2 و 1-2 جدول( يابد مي كاهش داري معني

 چه ريشه طول اسفند گياه عصاره درصد 5/2 و 1 ،5/0 ،1/0
 70/5و 80/3 ،67/3 ،10/3 ميزان به ترتيب به را تره سلمه
 ميزان به ترتيب به را تره سلمه چه ساقه طول و متر ميلي
 كاهش شاهد به نسبت متر ميلي 20/2 و 54/2 ،41/1 ،67/0
 بر عصاره مختلفي ها غلظت تأثير داد نشان جينتا .داد

 .)2-2 جدول( است چه ساقه از بيش تره سلمه چه ريشه

 سبب عصاره مختلف يها غلظتكه  داد نشان نتايج
 تره سلمه هاي بوته خشك و تر وزن در ي دار يمعن كاهش

 در كاهش نيا هرچند ،شود يم شاهد به نسبت گلدان در
كه  داد نشان نتايج .باشد ينم دار يمعن ها غلظتي رخب

هاي  بوته خشك وزن ،اسفند گياه عصاره %5 غلظت
 شاهد به نسبت گرم 83/3 ميزان به گلدان در را تره سلمه
 ).2-2 و 1-2 جدول( دهد مي كاهش

 كاهش عصاره مختلف يها غلظتكه  داد نشان نتايج
 نسبت گلدان در تره سلمهي ها بوته ارتفاع در ي دار يمعن
 اهيگ عصاره% 5 غلظت چنانچه ،دينما يم جاديا شاهد هب

 زانيم به شاهد به نسبت را تره سلمههاي  بوته ارتفاع اسفند
 ).2-2 جدول( دهد مي كاهش متر يسانت 35

 
 والف يهرز علف بر اسفند گياه آللوپاتيك اثر بررسي
 يوحش

 بذر شدن سبز و زني جوانه درصدكه  داد نشان نتايج
 گياه عصاره مختلف يها غلظت تأثير تحت يوحش والفي

 كاهش گلخانه و آزمايشگاه در داري معني طور هب اسفند
 %5/2 غلظت طوري كه به ).2-3 و 1-3 جدول( يابد مي

 را يوحش والف يبذر زني جوانه درصد ،اسفند گياه عصاره
 كاهش شاهد به نسبت %66/26 ميزان به شگاهيآزما در
 شگاهيآزما در يوحش والف يبذر زني جوانه و دهد مي

 .شود مي متوقف باال به %5 غلظت با هايي عصاره تحت
 درصد اسفند گياه عصاره %1 غلظت  كهداد نشان نتايج
 %40 ميزان به گلدان در را يوحش والف يبذر شدن سبز

 به غلظت اين افزايش و دهد مي كاهش شاهد به نسبت
 به زني جوانه درصد كاهش باعث )%5 به %1 از( %4 ميزان
 ).2-3 جدول( شود مي شاهد به نسبت% 50 ميزان
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 چه ساقه و چه ريشه طول  كهداد نشان نتايجهمچنين 
 گياه عصاره مختلف يها غلظت تأثير تحت يوحش والفي

ي ها غلظت تأثير و يابد مي كاهش داري معني طور هب اسفند
 چه ساقه از بيش يوحش والف يچه ريشه بر عصاره مختلف
 ).2-3 و 1-3 جدول( است

 سبب عصاره مختلف يها غلظتكه  داد نشان نتايج
 والفي يها بوته خشك و تر وزن در ي دار يمعن كاهش
 نيا هرچند ،شود يم شاهد به نسبت گلدان در يوحش
 طوري كه به ،باشد ينم دار يمعن ها غلظتي برخ در كاهش

هاي  بوته خشك وزن ،اسفند گياه عصاره %1 غلظت
 به نسبت گرم 14 ميزان به گلدان در را يوحش والفي

 ).2-3 و 1-3 جدول( دهد مي كاهش شاهد
 مختلف يها غلظت ين است كها گرنبيا نتايجهمچنين 

 والفي يها بوته عارتفا در ي دار يمعن كاهش ،عصاره
طوري  به ،دينما يم جاديا شاهد به نسبت گلدان در يوحش
 والفهاي ي بوته ارتفاع ،اسفند اهيگ عصاره %1 غلظت كه

 كاهش متر يسانت 29 زانيم به شاهد به نسبت را يوحش
 ).2-3 و 1-3 جدول( دهد مي

 
  مختلف عصاره گياه اسفنديها روس تحت غلظتخ گيري شده در علف هرز تاج  ميانگين مربعات صفات اندازه-1-1 جدول

 ميانگين مربعات
 گيري شده در گلخانه صفات اندازه گيري شده در آزمايشگاه صفات اندازه

ات
يير
 تغ
ابع

من
دي 

آزا
جه 

در
 

 درصد
 زني جوانه

ميانگين 
 روزهاي

 زني جوانه

 طول 
 چه ريشه

 طول 
 چه ساقه

 درصد 
 زني جوانه

ميانگين 
 روزهاي 

 نيز جوانه

 وزن تر 
 بوته

وزن 
 خشك 
 بوته

 ارتفاع
  بوته

 444/206 ** 373/0 * 164/15 * 22/56 * 603/3715 ** 552/99 ** 417/38 ** 887/337 ** 159/3063 ** 6 تيمار
 000/24 122/0 778/3 905/17 048/80 774/0 369/1 015/2 857/19 14 خطا

 %1دار در سطح احتمال   معني:*
 %5طح احتمال دار در س  معني:**

 

  مختلف عصاره گياه اسفنديها خروس تحت غلظت گيري شده در علف هرز تاج  مقايسه ميانگين صفات اندازه-2 -1جدول 
 گيري شده در گلخانه صفات اندازه گيري شده در آزمايشگاه صفات اندازه

 درصد تيمار
 يزن جوانه

ميانگين 
 روزهاي

 زني جوانه

 طول
 چه ريشه

 طول
 چه  ساقه

 رصدد
 يزن جوانه

ميانگين 
 روزهاي

 زني جوانه

 وزن تر
 بوته

وزن 
 خشك
 بوته

 ارتفاع
 بوته

 a 67/72 b 78/20 a 33/10 a 33/15 a 33/93 a 00/18 ab 16/8 a 47/1 a 43/20 شاهد
 b 33/63 a 70/23 b 00/5 b 33/11 ab 00/80 a 00/17 ab 10/6 a 16/1 a 33/20 %1/0غلظت 
 b 00/58 b 94/20 bc 83/4 b 17/10 a 33/83 a 67/18 ab73/4 a 16/1 ab 67/18 %25/0غلظت 
 c 00/30 a 00/24 bc 33/3 c 33/7 b 67/66 a 33/18 bc 86/3 a 95/0 ab 10/18 %5/0غلظت 
 d 33/4 c 49/15 c 67/2 d 33/5 c 00/40 a 67/16 ab 86/4 a 067/1 ab00/20 %1غلظت 
 d 000/0 d 00/0 d 00/0 e00/0 d 67/16 a 00/17 bc 700/3 a 96/0 b 33/13 %5/2 غلظت

 d 00/0 d 00/0 d 00/0 e00/0 d 00/3 b 33/6 c 83/0 b 300/0 c 00/3 %5غلظت 
 .باشند مي% 1داري در سطح احتمال  هايي با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني ميانگين    
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  مختلف عصاره گياه اسفنديها تره تحت غلظت گيري شده در علف هرز سلمه  ميانگين مربعات صفات اندازه-1-2 جدول

 ميانگين مربعات
 گيري شده در گلخانه صفات اندازه گيري شده در آزمايشگاه صفات اندازه

ات
يير
 تغ
ابع

من
دي 

آزا
جه 

در
 

 درصد
 زني جوانه

ميانگين 
 روزهاي

 زني جوانه

 طول
 چه ريشه

 طول
 چه ساقه

 درصد
 زني جوانه

ميانگين 
 روزهاي

 زني جوانه

 وزن تر
 بوته

وزن 
 خشك

 وتهب

 ارتفاع
 بوته

 825/538 ** 318/7 ** 903/187 ** 556/89 ** 27/2060 ** 057/31 ** 002/33 ** 895/192 ** 873/28870 ** 6 تيمار
 810/30 902/0 169/22 667/18 952/26 195/2 510/2 701/2 571/17 14 خطا

 %1دار در سطح احتمال   معني:*
 %5دار در سطح احتمال   معني:**

 
  مختلف عصاره گياه اسفنديها تره تحت غلظت گيري شده در علف هرز سلمه  مقايسه ميانگين صفات اندازه-2 -2جدول 

 گيري شده در گلخانه صفات اندازه گيري شده در آزمايشگاه صفات اندازه
 درصد تيمار

 يزن جوانه
ميانگين روزهاي 

 زني جوانه
طول 
 چه ريشه

طول 
 چه  ساقه

درصد 
 يزن جوانه

ميانگين روزهاي 
 زني جوانه

وزن تر 
 بوته

وزن خشك 
 بوته

 ارتفاع بوته

 a 00/72 a 55/19 a 10/9 a 87/7 a 33/73 a 00/21 a 67/21 a 96/3 a 00/37 شاهد
 b 67/59 b 05/14 b 00/6 a 20/7 b 67/56 a 67/21 a 43/18 a 87/3 ab 67/33 %1/0غلظت 
 b 33/53 b 45/15 b 43/5 a 46/6 c 67/36 a 67/20 ab 20/14 ab 13/3 bc 00/26 %25/0غلظت

 b 67/58 b 01/16 b 30/5 a 33/5 d 33/17 a 67/20 ab 50/13 ab 16/3 cd 67/20 %5/0غلظت 
 c 00/14 b 25/15 b 33/3 a 67/5 d 00/15 a 33/20 bc 100/6 bc 44/1 de 67/11 %1غلظت 
 d 00/0 c 00/0 c 00/0 b 00/0 de 67/10 a 00/20 c 28/3 c 71/0 e 33/7 %5/2 غلظت

 d00/0 c 00/0 c 00/0 b 00/0 e 00/3 b 33/6 c 67/0 c 13/0 e 66/1 %5غلظت 
 .باشند مي% 1داري در سطح احتمال  مشترك داراي اختالف معنيهايي با حروف غير ميانگين    

 
  مختلف عصاره گياه اسفنديها  تحت غلظتيوحش والفيگيري شده در علف هرز   ميانگين مربعات اندازه-1-3 دولج

 ميانگين مربعات
 گيري شده در گلخانه صفات اندازه گيري شده در آزمايشگاه صفات اندازه

ات
يير
 تغ
ابع

من
دي 

آزا
جه 

در
 

 درصد
 زني جوانه

ميانگين 
 روزهاي

 زني وانهج

 طول
 چه هريش

 طول
 چه ساقه

 درصد
 زني جوانه

ميانگين 
 روزهاي

 زني وانهج

 وزن تر
 بوته

وزن 
 خشك
 بوته

 ارتفاع
 بوته

 159/387 ** 871/8 ** 857/92 ** /.857 ** 85/942 ** 222/205 ** 095/127 ** 347/248 ** 889/2388 ** 6 تيمار
 524/29 039/1 143/8 190/1 905/61 381/6 714/3 228/14 619/47 14 خطا

 %1دار در سطح احتمال   معني:*
 %5دار در سطح احتمال   معني:**
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 هاي مختلف عصاره گياه اسفند گيري شده در علف هرز يوالف وحشي تحت غلظت  مقايسه ميانگين صفات اندازه-2-3جدول 
 گيري شده در گلخانه صفات اندازه گيري شده در آزمايشگاه صفات اندازه

 درصد تيمار
 يزن جوانه

 ميانگين روزهاي
 زني جوانه

 طول
 چه ريشه

 طول
 چه  ساقه

 درصد
 يزن جوانه

 ميانگين روزهاي
 زني جوانه

 وزن تر
 بوته

 وزن خشك
 بوته

 ارتفاع
 بوته

 a 33/83 a 36/29 a 00/20 a 33/22 a 67/66 a 00/21 a 33/28 a 03/8 a 33/55 شاهد
 a 00/80 b 00/20 a 33/18 a 00/21 b 00/50 a 00/21 b 33/23 a 93/7 ab 00/46 %1/0غلظت 
 ab 33/73 b 67/19 b 00/12 a 67/20 bc 67/36 a 00/20 c 33/18 ab 26/6 bc 67/36 %25/0غلظت 
 bc 67/66 b 30/21 b 33/13 a 67/18 cd 00/30 a 33/21 c33/17 bc 04/5 cd 33/33 %5/0غلظت 
 c 00/60 b 33/22 b 33/11 b 67/10 cd 67/26 a 33/21 c 33/14 bc 80/4 d 33/26 %1غلظت 
 c 67/56 b 33/22 b 00/10 b 33/9 d 00/20 a 33/20 c 00/14 bc 66/4 cd 00/28 %5/2 غلظت

 d 00/0 c 00/0 c 00/0 c 00/0 d 67/16 a 33/20 c 33/13 c 53/3 d 33/24 %5غلظت 
 .باشند مي% 1 احتمال داري در سطح هايي با حروف غيرمشترك داراي اختالف معني     ميانگين

 
 بحث

 و زني جوانه از اسفند گياه عصارهكه  داد نشان نتايج
 والف يو تره سلمه خروس، تاج هرز يها علف رشد
 غلظت افزايش با نيهمچن .نمايد مي جلوگيريي وحش

 خروس، تاج هرز يها علف رشد و زني جوانه ،عصاره
 .دابي يم كاهش نمايي طور هبي وحش والفي و تره سلمه
ي ها غلظتكه  داد نشان شدهي ريگ اندازه صفاتي بررس

 بر را كيآللوپات اثر بيشترين اسفند اهيگ عصاره مختلف
 هرز علف بر را اثر كمترين و خروس تاج هرز علف

 .دادند نشاني وحش والفي
 بر را اي گربه نعنا گياه كيآللوپات اثر )1370( جعفري

 نمود مشاهده و كرد بررسي سسعلف هرز  ربذ زني جوانه
 زني جوانه ،گياه اين ساقه و برگ گل، هاي عصاره كه

 و دهد مي كاهش داري معني طور هب را سس بذرهاي
 آمده بدست عصاره از مؤثرتر گل و برگ آبي هاي عصاره

 .باشد مي ها قسمت ساير از
 آللوپاتيك اثر تحقيقي در )1387( همكاران و زاده يمك
 هرزي ها علف گياهچه رشد و زني جوانه بر را سداب گياه

 نشان جينتا .نمودند مشاهده خرفه و خاكشير خروس، تاج
 رشد و زني جوانه عصاره، غلظت افزايش باكه  داد

 نمايي طور هب خرفه و خاكشير خروس، تاج هرز يها علف
 داد نشان شدهي ريگ اندازه تصفاي بررس .ابدي يم كاهش

 اثر رينبيشت سداب اهيگ عصاره مختلفي ها غلظت كه
 بر را اثر كمترين و ريخاكش هرز علف بر را كيآللوپات
 .دادند نشان خروس تاج هرز علف

 گياهچه رشد بر زعفران بنه و برگ عصاره اثر بررسي
 عصاره كه داد نشان تره سلمه و خروس تاج هرزي ها علف
 وزن برگ، وزن برگ، سطح ارتفاع، زعفران بنه و برگ
 .داد كاهش را هرز علف گونه دو هر بوته تك وزن و ساقه

 كه شد مشخص هرز علف گونه دو مقايسه در همچنين
 عصاره بازدارندگي تأثير خروس، تاج هرز علف مورد در

 بيشتر بنه عصاره كاهندگي تأثير تره، سلمه مورد در و برگ
 .)1388 همكاران، و محصل راشد( بود

 درمنههاي  گونه برگ عصاره آللوپاتيك اثر بررسي
)Artemisia siebery(، شرقي درمنه )A. auchary( و 

 رشد و بذر زني جوانه بر )A. scoparia( كوهي درمنه
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 هاي گونه تأثير كه داد نشان خروس جتا هرز علف گياهچه
 چه ساقه و چه ريشه طول و زني جوانه بر درمنه مختلف

 ديگر از بيش شرقي درمنه ونهگ .است متفاوت خروس تاج
 با .داشت خروس تاج زني جوانه بر رندگيبازدا اثر ها گونه

 چه ساقه و چه ريشه طول عصاره مقادير افزايش
 شرقي درمنه گونه .يافت كاهش نمايي طور هب خروس، تاج

 اين روي را اثر كمترين كوهي درمنه گونه و اثر بيشترين
 روي درمنه مختلف هاي گونه عصاره تأثير .داشت متغيرها
 و صمداني( بود چه ساقه از بيش خروس تاج چه ريشه

 .)1384 ،ميبدي باغستاني
 بر سبز زيره و سياه زيره بذر اسانس اثر بررسي

 گل پشمكي، علف هرزعلف  گونه سه بذرهاي زني جوانه
 سياه زيره و سبز زيره اسانس  كهداد نشان خاكشير و گندم
 اين زني جوانه سرعت و درصد دار معني كاهش سبب
 ).1385 همكاران، و زيعزي( شود مي هرز يها علف
هاي  ويژگي بر شيرازي آويشن عصاره كآللوپاتي اثر
 مويل علف و Stipa Arabicaهاي  نهال رشد و ظهور

)Cymbopogon olivieri( دار معني كاهش دهنده نشان 
 ساقه، تر وزن ريشه، طول ساقه، طول شدن، سبز درصد
 دو ريشه خشك وزن و ساقه خشك وزن ريشه، تر وزن
 در ياستپ گونه كمتر پذيريتأثير و مطالعه وردم گونه

 .)1387 همكاران، و رزمجويي( بود مويل علف با مقايسه
 رشد بر اكاليپتوس دارويي گياه برگ عصاره ياهاثر
 سطوح اثر كه داد نشان تره هسلم هرز علف گياهچه
 طول بر اكاليپتوس زمستانه و بهاره برگ عصاره مختلف
 ،بذر بنيه ،زني جوانه سرعت ،زني جوانه درصد گياهچه،
 هرز علف اين ماني زنده زمان و ساقه به ريشه نسبت
 بيشتري تأثير بهاره برگ عصاره همچنين .است دار معني

 و آشتياني نجفي( دارد زمستانه برگ عصاره به نسبت
 ).1387 همكاران،

 و هستند اي چندگانه عملكردهاي داراي ها آللوكميكال
 ضد خواري، علف ضد فعاليت ارايد يها تركيب عنوان هب

 گياهي سموم ازجمله و باكتري ضد قارچي، ضد انگلي،
  آللوكميكال يها تركيب ).1382 ميقاني،( گردند مي معرفي

 نظير را متعددي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي فرآيندهاي
 رشد و تقسيم بازدارندگي ،زني جوانه و رشد بازدارندگي

 يا يبرلينج توسط شده ءالقا رشد بازدارندگي سلول، طولي
 روزنه، بازدارندگي فتوسنتز، و تنفس بازدارندگي اكسين،

 تراوايي تغيير هموگلوبين، و پروتئين سنتز بازدارندگي
 دارند عهده بر را ها آنزيم فعاليت بازدارندگي و ءغشا

)Narwal & Tauro, 1996.( نظير هايي آللوكميكال 
 ها، فنل ،ها تانن ئيدها،فالونو ها، كومارين دها،يآلكالوئ
 اسيد بنزوئيك و سيناميك مشتقات و ها كوئينون

 قرار تأثير تحت را متعددي فيزيولوژيك فرآيندهاي
 است رسيده اثبات به آنها چندگانه هاياثر و دهند مي

)Kohli et al., 2001 ؛Anaya, 1999.( Narwal و Tauro 
 و ها نتان ،ها فنل فالونوئيدها، دها،يآلكالوئ )1996(

 زني جوانه بازدارنده يها تركيب عنوان هب را ها گليكوزيد
 .كنند مي معرفي
 هارمالين هارمين، نظير يدهاييئآلكالو داراي اسفند وهيم

 توجه با لذا ).1376 زرگري،( است هارمالول همچنين و
 گياه وهيم آللوپاتيكي خواص توان مي ياد شده نتايج به

 هرز علف سه رشد و زني هجوان بازدارندگي در را اسفند
 ها يدئآلكالو برخي .داد نسبت موجودي  دهايآلكالوئ به

 كاهش سبب و دهند مي كاهش را سلولي تقسيم
  و ريشه هاي سلول طول كاهش و قطر افزايش ،زني جوانه
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 ).1382 ،ميقاني( گردند مي آنها در نامنظم هسته تشكيل
 داراي اسفند گياه عصارهكه  گفت توان يمي طوركل هب
ي ها علف رشد و زني جوانه از و بوده قوي آللوپاتيك اثر
 جلوگيريي وحش والف يو تره سلمه خروس، تاج هرز
 در اي اميدواركننده نتايج تواند مي امر اين كه نمايد مي

 داشته بدنبال كشاورزي محصوالت ارگانيك كشت راستاي
 مورد طبيعي منشأ با هايي كش علف توليد در و باشد
  .گيرد قرار ادهاستف

 
 استفاده مورد منابع

 و مزارع مهم هرز يها علف .1378 ،.آ محمودي، و .ج اصغري، -
 .صفحه 157رشت،  گيالن، دانشگاه انتشارات .ايران مراتع

 .گربه پونه گياه آسيبيدگر اثرات بررسي .1370 ،.ا .ع جعفري، -
 .24-35 :2 دام، و كشاورزي

 ).يدگرمسموم وي خودمسموم(ي آللوپات .1379 ،.ا ،يحجاز -
 .هصفح 324 تهران، تهران، دانشگاه انتشارات

 اثرات .1388 ،.م ،راستگو و .ج ،قرخلو ،.ح.م ،محصل راشد -
 رشد بر )Crocus sativus( زعفران بنه و برگ عصاره للوپاتيكآ

 تره سلمه و )Amaranthus retroflexus( خروس تاج گياهچه
)Chenopodium album(. 7 ،ايران زراعي هاي پژوهش)61 ):1-

53. 
 و .ح.م ،عصاره ،.ع ،حنطه ،.م ،جعفري ،.ع ،طويلي ،.د ،رزمجويي -

 Zataria multiflora آللوپاتي تأثير مقايسه .1387 ،.ا.س ،جوادي
 و Cymbopogon olivieriهاي  نهال رشد و ظهورهاي  ويژگي بر

Stipa Arabica. ،421-435):4(2 مرتع.  
 دانشگاه انتشارات ،جلد اول. دارويي گياهان .1376 ،.ع زرگري، -

 .ه صفح947تهران،  تهران،
 بررسي .1383 ،.ع ،مرادشاهي و .ب.م ،رضايي ،.ا.م ،پور سلطاني -

 بر )Zhumeria majdae( مورخوش گياه اسانس آللوپاتيك اثرات
 .Echinochola crus- galli و Lepidium sativum هرزي ها علف

 .8-14 :65 ،يسازندگ و پژوهش

 آللوپاتي اثرات .1384 ،.ع.م ،ميبدي باغستاني و .ب ،صمداني -
 گياهچه رشد و بذر زني جوانه روي درمنه گونه سه )دگرآسيبي(

 .73-83 ):1(41 گياهي، بيماريهاي .وحشي خروس تاج
 بررسي .1385 ،.ح.م ،راشدمحصل و .ل ،عليمرادي ،.م ،عزيزي -

 Cuminum و Bunium persicum اسانس آللوپاتي اثرات

cyminum هرز يها علف از برخي بذرهاي زني جوانه بر. 
 .198-208 ):3(22 ، ايرانمعطر و دارويي گياهان تحقيقات

 و .ح ،خلج ،.ف ،ميقاني ،.ا ،حجازي ،.ر.م ،آبادي حسين لبافي -
 ارقام آللوپاتي توانايي بررسي .1387 ،.ع.م ،ميبدي باغستاني

 Avena( يوالف گياهچه رشد بر ).Triticum aestivum L( گندم

ludoviciana L.( اي خوشه گل ماشك و )Vicia villosa L.(. 
 .45-52 :79 ،سازندگي و پژوهش

 اثر بررسي .1387 ،.م سليمي، و .ر فرهودي، ،.م تفتي، زاده مكي -
 بر ).Ruta graveolens L (سداب دارويي گياه آللوپاتيك

 و دارويي گياهان تحقيقات .هرز علف گونه سه بذور زني جوانه
 .463-471 :)4(24  ايران،معطر

 .كاربرد تا مفهوم از )دگرآسيبي( آللوپاتي .1382 ،.ف ميقاني، -
 .صفحه 256 واقعه، پرتو انتشارات

 .1385 ،.م ، نواييپور نجف و .م ،قربانلي ،.ج ،خلقاني ،.ف ،ميقاني -
 )Trifolium resupinatum( ايراني شبدر آللوپاتي پتانسيل بررسي

 هرزي ها علف بذر زني جوانه بر )T. alexandium( برسيم و
 بيماريهاي و آفات .وحشي خردل و چاودار خروس، تاج پيچك،
 ..81-101 ):1(74،گياهي

 ،انگجي و .ع.م ،ميبدي باغستاني ،.ح.م ،عصاره ،.ا ،آشتياني نجفي -
 كاليپتوسا گياه هوايي اندام آللوپاتيك اثر بررسي .1387 ،.ج
)Eucalyptus camaldulensis( گياهچه رشد و زني جوانه بر 

 گياهان تحقيقات .)Chenopodium album L( سلمك هرز علف
 .293-303 :)41(18 ،ايران معطر و دارويي
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Abstract 
Nowadays, in response to the consequences of herbicide application and gradual reduction of 

farm crops, suitable biological methods have been identified to control the weeds. This research 
was conducted to evaluate the allelopathic effect of harmel (Peganum Harmala L.) on seed 
germination of oat (Avena fatua L.), fat hen (Chenopodium album L.) and pig weed 
(Amaranthus retroflexus L.) in laboratory and greenhouse conditions using hydroalcoholic 
extracts of harmel dried fruit powder. The treatments were 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5 and 5% extract 
of harmel and distilled water (control). Laboratory results indicated that germination percentage 
and radicle and plumule lengths of weed species were significantly reduced by different harmel 
extracts in comparison with control. According to the results of greenhouse experiments, 
germination percentage, fresh and dry weight and height of weed species were significantly 
reduced by using hydroalcoholic extracts. Greenhouse results also showed that seed germination 
percentage of Chenopodium album, Amaranthus retroflexus and Avena fatua at concentration of 
1% was reduced 60%, 50% and 40% respectively in comparison with control. Our results 
showed that harmel extract had strong allelopathic effects and inhibited seed germination of 
weeds recommended in production of natural herbicides.   
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