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Abstract 

In order to evaluation of the allelopathic effects of apricot leaves on corn, bean, rye and 

pigweed an experiment was done with apricot aqueous leaf extract (75% w/v) and leaf 

powder (3% w/w) treatments and control (distilled water) during seedling stage. 

Experiment was carried out as a factorial experiment based on complete randomized 

design. In both treatments, the lowest and the highest loss percentage of shoot and root 

dry weight and stem and root length was observed in corn and pigweed respectively. 

Electrolytes leakage increased significantly in bean plants under extract and powder 

treatments and in rye only treated with leaf extract compared to control (P≤05). 

Aqueous leaf extract and leaf powder treatment decreased the chlorophyll content in 

bean and pigweed, while increased in corn and rye. Significant increase (P≤05) in 

concentration of soluble sugars in bean and corn after application of leaf aqueous 

extract and powder, and in rye and pigweed after application of leaf aqueous extract was 

observed. In bean and rye plants peroxides activity enzyme significantly increased 

under leaf extract and powder but in corn only on leaf powder treatment. Results 

showed that the leaves of apricot have an allelopathic potential and its application as 

aqueous extract or leaf powder has different inhibitory effects on the biochemical, 

physiological and developmental functions of plants. Due to the negative and significant 

effects of apricot leaf treatments (extract or powder) on weeds especially pigweed, it 

can be considered as a biological herbicide or a model for new herbicide. 
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برخی ر ب (.Prunus armeniaca L)تأثیر دگرآسیبی برگ گیاه زردآلو 

های هرز  گیاهان زراعی و علفو بیوشیمیایی  ختیشنا ریخت های ویژگی

 لپه و دولپه تک

 
 ، منیره چنیانی*علی گنجعلی  ،محترم اسماعیلی فریمان

 شناسی، دانشکدة علوم پايه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايران گروه زيست

 

 

 چکیده

خروس، آزمايشی در  و تاجبرای بررسی آثار دگرآسیب برگ گیاه زردآلو بر گیاهان ذرت، لوبیا، چاودار 

وزنی  -حجمی( و پودر سه درصد )وزنی  -درصد )وزنی  11ای با تیمارهای عصارة آبی  مرحلة گیاهچه

صورت فاکتوريل در قالب طرح کامالً  شده با آب مقطر( به نسبت به خاک باغچه( برگ و شاهد )آبیاری

هش وزن خشک بخش هوايی و ريشه، طول بیشترين درصد کا تصادفی انجام شد. براساس نتايج، کمترين و

خروس تیمارشده با عصارة آبی و پودر برگ زردآلو  ترتیب در گیاه ذرت و علف هرز تاج ساقه و ريشه به

مشاهده شدند. افزايش میزان نشت الکترولیت گیاه لوبیای تیمارشده با عصارة آبی و پودر و گیاه چاودار 

دار بود. هردو نوع تیمار برگ زردآلو کاهش  ت به شاهد معنیتیمارشده با عصارة آبی برگ زردآلو نسب

ها را در ذرت و چاودار باعث  خروس و افزايش اين رنگدانه ها را در گیاهان لوبیا و تاج محتوای کلروفیل

های محلول، در گیاهان زراعی  دهندة تیمارهای عصاره و پودر در محتوای کربوهیدرات شدند. تأثیر افزايش

شده بود. افزايش معنی دار فعالیت پراکسیداز در لوبیا و چاودار متأثر از هردو  های هرز بررسی لفبیشتر از ع

آمده بود. نتايج اين بررسی نشان دادند روش کاربرد برگ  دست تیمار عصارة آبی و پودر از ديگر نتايج به

دهای بیوشیمیای، صورت عصارة آبی يا پودر آثار بازدارندگی متفاوت در عملکر گیاه زردآلو به

خروس،  ويژه تاج های هرز و به دلیل تأثیر منفی و چشمگیر در علف فیزيولوژيک و نموی گیاهان دارد و به

 کش زيستی بايد انجام شوند. صورت علف های بیشتری برای کاربرد آن به بررسی

کش  علف خروس، زردآلو، عصارة آبی برگ، پتانسیل دگرآسیب، پودر برگ، تاج :یدیکل یها واژه

 زيستی
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 همقدم

های هرز برای  حاضر کنترل علف درحال

دستیابی به عملکردهای مناسب بخش مهمی از 

منظور، استفاده  اهداف کشاورزی نوين است. بدين

ها  ترين روش از کودهای شیمیايی هنوز هم از مهم

ها امکان  کش رود. بدون استفاده از علف به شمار می

رزی برای جمعیت تولید کافی محصوالت کشاو

ها  کش رشد کنونی وجود ندارد. کاربرد علف روبه

از عوامل مؤثر در توسعة کشاورزی فشرده در 

سال  10که در  طوری های گذشته بوده است؛ به دهه

شدت به کودها و  گذشته، تولیدات زراعی به

 ,.Ohno et al)اند  های سنتزی وابسته شده کش آفت

های هرز به  ت علفدلیل افزايش مقاوم . به(2000

ها و  ها، ضرورت کاهش هزينة نهاده کش علف

محیطی و خطرهای احتمالی  عوارض زيست

ها برای بشر،موضوع کاهش مصرف  کش آفت

سوخت در کشاورزی مطرح شده است. اين عوامل، 

بر  های هرز مبتنی های مديريت علف توسعة روش

های  های جايگزين برای کنترل علف کاربرد روش

ها  کش تر علف کاربرد محدودتر و معقوالنههرز و 

را موجب شده است. دگرآسیبی روشی طبیعی و 

های هرز با  ابزاری مناسب برای کنترل زيستی علف

 Cheema)هدف تولید محصوالت ايدئال است 

and Khaliq, 2000; Heidarzade et al., 2010) .

ها،  ای است که در آن، قارچ دگرآسیبی پديده

های  ها و گیاهان متابولیت یکروارگانیسمها، م ويروس

کننده يا مهاری  سازند که اثر تحريک ثانويه می

. دگرآسیبی با (Farooq et al., 2011)داشته باشند 

کاهش در ظهور گیاه يا کاهش در رشد و عملکرد 

Sά)شود  اجتماع گیاهی مشخص می nchez-

Moreiras, 2004) وجود پتانسیل دگرآسیب هم .

رشد و هم در بقايای گیاهی  درحالدر گیاهان 

پوسیدة حاصل از آنها گزارش شده است 

(Kocacaliskan and Teriz, 2001) نتايج بررسی .

Ramezani ( نشان دادند اسانس 5008و همکاران )

تأثیر  (.Rosemarinus officinalis L)رزماری 

هرز گیاهان تلخه  های زنی علف داری در جوانه معنی

(Acroptilon repens L.)خروس  ، تاج

(Amaranthus retroflexus L.)  و خرفه

(Portulaca oleracea L.) مواد دگرآسیب . دارد

 (Artemisia)های گیاه درمنه  موجود در گونه

زنی و رشد گیاهچة يوالف وحشی  کاهش جوانه

(Avena ludoviciana L.)  را باعث شدند

(Samedani and Baghestani Meybodi, 2005). 

زنی و رشد ريشة اولیه و محور زيرلپة کاهو  نهجوا

(Lactuca sativa L.) زياد عصارة های  با غلظت

 (Chenopodiaceae)تیرة اسفناجیان های  گونه

 ,Jefferson and Pennacchio)ممانعت شدند 

های  ها در برخی واکنش . تأثیر آللوکیمیکال(2003

فیزيولوژيک گیاهی ازجمله تقسیم سلولی، جذب 

زنی، فتوسنتز، تنفس، نفوذپذيری  د غذايی، جوانهموا

ها و همچنین تأثیر  غشاء، توسعة ريشه، فعالیت آنزيم

 -های طبیعی   سامانه های بوم آنها بر برخی ويژگی

زراعی مانند توالی گیاهی، ساختار جامعة گیاهی، 

. (Malik, 2005)غالبیت و تنوع اثبات شده است 

اهد رشدنکردن که در شرايط طبیعی، ش ازآنجا

 Prunus)سار درختان زردآلو  گیاهان در سايه

armeniaca L.)  هستیم و تا کنون هیچ پژوهشی بر

ويژگی دگرآسیب اين گیاه انجام نشده است، 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دگرآسیب 
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عصارة آبی و پودر برگ زردآلو در برخی 

شناختی و بیوشیمیايی گیاهان  های ريخت ويژگی

عی لوبیا و ذرت و علف های هرز چاودار و زرا

خروس انجام شد تا توانايی عصارة آبی و پودر  تاج

کشی زيستی برای کنترل  گیاه زردآلو در علف

بررسی  خروس هرز چاودار و تاج های علفاحتمالی 

 شود.

 

 ها مواد و روش

صورت فاکتوريل و در قالب  آزمايش حاضر به

تکرار و در دانشکدة طرح پاية کامالً تصادفی در سه 

علوم پاية دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. هدف 

و پودر  پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عصارة آبی

 .Prunus armeniaca cv)برگ زردآلو 

Badami.) شاختی،  های ريخت در برخی ويژگی

فیزيولوژيک و بیوشیمیايی گیاهان زراعی ذرت 

(Zea mays L.)  و لوبیا(Phasaeolous vulgaris 

L.) های هرز چاودار  و علف(Secale cereal L.)  و

برای  بود. (Amaranthus retroflexus)خروس  تاج

 از P. armeniacaهای گیاه  تهیة عصارة آبی، برگ

 50درجه و  11با موقعیت جغرافیايی  اسفراينشهر 

دقیقة عرض شمالی  2درجه و  51دقیقة طول شرقی، 

 ماه خرداددر ريا متری از سطح د 5590و ارتفاع 

 ، شرکتZeissمدل) در آونآوری شدند و  جمع

Memmert، گراد سانتی ةدرج 10دمای با ( آلمان، 

و سپس آسیاب ساعت خشک  15مدت  به

شدند.  ، فرانسه(Moulinex، شرکت MC300)مدل

لیتر  میلی 500گرم پودر برگ،  50هر  ازاء به

 52مدت  مقطر اضافه شد و در دمای اتاق به آب

، Innova4300)مدلاعت روی دستگاه شیکر س

 ، آمريکا(New Brunswick Scientistشرکت 

یف آمده، از پارچة تنظ دست محلول به شد. قرار داده

 11شد و درنهايت، عصارة آبی  داده عبور چهاراليه

 -2( از آن تهیه و در دمای حجمی -وزنی درصد )

داری شد. برای بررسی اثر  گراد نگه درجة سانتی

های يک کیلوگرمی که حاوی  صاره، در گلدانع

بودند، ده عدد  1به  5ماسه و خاک رس با نسبت 

متری خاک کاشته شدند.  بذر در عمق پنج سانتی

 11ها با عصارة آبی  زنی، گیاهچه پس از جوانه

بار آبیاری  ( هر سه روز يکحجمی -وزنی درصد )

شدند. برای بررسی اثر پودر برگ گیاه زردآلو، 

های خشک زردآلو با نسبت  شده از برگ ر تهیهپود

ازاء هر کیلوگرم خاک تا عمق پنج  گرم به 50

متری با خاک مخلوط شد. برای پوسیدگی  سانتی

های  پودر برگی موجود در خاک، گلدان

صورت روزانه  مدت ده روز و به نشده به کشت

آبیاری شدند؛ سپس در هر گلدان، ده عدد بذر 

 55 ± 5فیتوترون با دمای  اق شبهکاشته شدند و در ات

ساعت  59و دورة نوری با  گراد سانتیدرجة 

ساعت تاريکی قرار گرفتند و رژيم  8روشنايی و 

بار اعمال شد.  آبیاری معمول، هر سه روز يک

های تیمارنشده با عصاره و پودر برگ  گلدان

شده با آب مقطر( نمونة شاهد در نظر گرفته  )آبیاری

آرامی  به  ها ست و يک روز، گیاهچهپس از بیشدند. 

خارج شدند و پس از تفکیک بخش  از خاک

های  هوايی و ريشة گیاهان، برخی ويژگی

شناختی شامل طول ساقه و ريشه و وزن  ريخت

ذرت، لوبیا،  خشک بخش هوايی و ريشة گیاهان

شدند. متغیرهايی  گیری اندازهخروس  چاودار و تاج

ها،  محتوای رنگدانهمانند میزان نشت الکترولیت، 
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های محلول و فعالیت  کربوهیدراتپرولین، 

گاياکول پراکسیداز اکسیدانی  های آنتی آنزيم

(GPX)  و سوپراکسید ديسموتاز(SOD)  نیز در

میزان نشت  گیری شدند. تیمارهای مختلف اندازه

گرم بافت برگ دوم  5/0الکترولیت غشای سلولی 

 .(Valentovič et al., 2006)محاسبه شد  5با رابطة 

 = نشت الکترولیت (E1/E2)×  500               5رابطة 

، هدايت الکتريکی محلول E2و  E1، 5در رابطة 

 ترتیب قبل و پس از جوشاندن هستند. دارای برگ به

گرم بر گرم  برحسب میلی bو  aمقادير کلروفیل 

 شدند گیری با روش آرنون اندازه وزن تر نمونه

(Arnon, 1967). گیری  برای استخراج و اندازه

( 5615همکاران ) و Batesمحتوای پرولین از روش 

های  کربوهیدرات گیری محتوای ندازهو برای ا

( 5619و همکاران ) Duboisمحلول از روش 

فعالیت آنزيم گاياکول پراکسیداز با  استفاده شد.

گیری و میزان فعالیت  سوبسترای گاياکول اندازه

رومول هیدروژن پراکسید آنزيم بر حسب میک

(H2O2) گرم پروتئین  ازاء هر میلی در دقیقه به

موالر  بر میلی 9/59محاسبه شد )ضريب خاموشی=

سنجش  .(Plewa et al., 1991)متر(  ربر سانتی

فعالیت آنزيم سوپراکسید ديسموتاز برمبنای بررسی 

درصد بازدارندگی احیای نوری نیترو بلو  10

حضور ريبوفالوين و متیونین در  (NBT)تترازولیوم 

 فعالیت شد و انجام نانومتر 190موج  طول و در

گرم پروتئین  بر میلی آنزيم واحد حسب بر آنزيمی

 .(Beauchamp and Fridovich, 1971) شد بیان

های  گیری محتوای پروتئین کل برای بررسی اندازه

( انجام 5619) Bradfordآنزيمی براساس روش 

 شد.

 SPSSافزار  پايان آزمايش، با نرمدر  تحلیل آماری:

ها و مقايسة  ، تجزية واريانس داده(58)نسخة 

 (P≤01/0)ای دانکن  دامنه ها با آزمون چند میانگین

 ترسیم شدند. Excelافزار  انجام و نمودارها با نرم

 

 نتایج

ند در نشان داد ها نتايج مقايسة میانگین داده

ر با پودر برگ لپة چاودار و ذرت، تیما گیاهان تک

زردآلو نسبت به عصارة آبی آن تأثیر بیشتری در 

بخش هوايی نسبت به  خشک وزن درصد کاهش

شده ازلحاظ  شاهد داشت؛ هرچند تفاوت مشاهده

 خشک وزن دار نبود. درصد کاهش آماری معنی

گیاه لوبیای تیمارشده با  بخش هوايی نسبت به شاهد

برگ بود؛ عصارة آبی برگ زردآلو بیشتر از پودر 

 خشک دار نبود. مقدار وزن اما اين تفاوت، معنی

 عصارة تیمارهای در خروس تاج گیاه هوايی بخش

 500 و 1/55 ترتیب به زردآلو برگ پودر و آبی

دار  معنی کاهش شاهد گیاهان به نسبت درصد

(01/0≥P 5( داشت )جدول .) بیشتر تیمار پودر تأثیر

درصد  ردزردآلو برگ نسبت به عصارة آبی  برگ

لپة ذرت و  وزن خشک ريشة گیاهان تک کاهش

ازلحاظ آماری  چاودار نسبت به گیاهان شاهد

خروس،  دار نبود. در گیاهان دولپة لوبیا و تاج معنی

زردآلو نسبت به برگ  تیمار پودرتأثیر افزايش 

وزن خشک ريشه  درصد کاهش رعصارة آبی د

وت درصد بود؛ اما اين تفا 5/91و  5/56ترتیب  به

( P≤01/0دار بود ) خروس معنی تنها در گیاه تاج

 (.5)جدول 

ساقة گیاه  ند طولنشان داد ها میانگین مقايسة

 1/5ذرت در تیمار با عصارة آبی برگ زردآلو 

درصد نسبت به گیاه شاهد کاهش يافت؛ اما تیمار با 
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درصدی طول ساقة اين  51/2پودر برگ افزايش 

. هر دو نوع تیمار گیاه را نسبت به شاهد موجب شد

دار  هرز چاودار کاهش معنی شده بر علف اعمال

طول ساقه را نسبت به شاهد موجب شدند 

(01/0≥P تأثیر تیمارهای پودر و عصارة آبی برگ .)

ساقة گیاهان دولپة لوبیا و  طول در درصد کاهش

(. 5خروس نسبت به شاهد مثبت بود )جدول  تاج

نشان ه شاهد نتايج درصد کاهش طول ريشه نسبت ب

ند تأثیر کاهشی تیمار پودر برگ زردآلو در همة داد

شده بیشتر از تیمار عصارة برگ  گیاهان بررسی

زردآلو بود. بیشترين درصد کاهش طول ريشه در 

خروس و سپس لوبیا در تیمار با پودر  گیاهان تاج

 (.5برگ زردآلو مشاهده شد )جدول 

 

خشک   وزن درصد در درصد کاهش 11و عصارة آبی آن با غلظت  (P. armeniaca)آلو تأثیر تیمارهای پودر برگ زرد -5جدول 

های  خشک ريشه نسبت به شاهد، طول ساقه نسبت به شاهد و طول ريشه نسبت به شاهد در گونه  وزنبخش هوايی نسبت به شاهد، 

با آزمون  P≤01/0 سطح در دار معنی تفاوت نندةک بیان متفاوت، هستند. حروف StD ±مقادير، میانگین سه تکرار  -شده گیاهی بررسی

 دانکن هستند.

 نوع تیمار گیاهی ةگون
درصد کاهش وزن خشک 

 بخش هوايی به شاهد

درصد کاهش وزن خشک 

 ريشه به شاهد

درصد کاهش طول 

 ساقه به شاهد

درصد کاهش طول 

 ريشه به شاهد

 ذرت

(Zea mays) 

آبااای بااارگ  ةعصاااار

 زردآلو
b 58/0 ± 15/0 bc 5/5 ± 85/58 c 55/0 ± 10/5 e 50/0 ± 66/0 

 پودر برگ زردآلو
b 8/5 ± 50/6 b 8/1 ± 09/59 

c 25/0 ± 15/2 
c 5/5 ± 59/50 

 لوبیا  

(Phasaeolous vulgaris) 

آبااای بااارگ  ةعصاااار

 زردآلو
b 5/5 ± 55/55 bc 5/5 ± 59/52 b 0/5 ± 95/51 b 5/5 ± 10/55 

 پودر برگ زردآلو
b 1/5 ± 99/5 b 9/1 ± 19/55 c 5/5 ± 55/5 b 0/5 ± 60/56 

 چاودار

 (Secale cereale) 

آبااای بااارگ  ةعصاااار

 زردآلو
b 9/5 ± 99/55 

bc 1/2 ± 91/59 
c 2/5 ± 29/5 

e 1/5 ± 60/5 

 پودر برگ زردآلو
b 8/5 ± 55/52 

bc 0/2 ± 21/56 
c 5/0 ± 51/2 

cd 5/5 ± 91/55 

 خروس تاج

 (Amaranthus retroflexus) 

بااارگ  آبااای ةعصاااار

 زردآلو
b 5/5 ± 1/55 

b 0/5 ± 15/51 
c 2/0 ± 05/5 

de 5/5 ± 15/9 

 پودر برگ زردآلو
a 0/0 ± 00/500 

a 0/0 ± 00/500 
a 0/0 ± 00/500 

a 0/0 ± 00/500 

 

آمده از بررسی نشت الکترولیت  دست نتايج به

ها حاکی از آن است که میزان نشت الکترولیت  يون

ه تحت تأثیر تیمارهای شد های گیاهی بررسی گونه

عصاره آبی و پودر برگ زردآلو نسبت به شاهد 

ها در  افزايش يافت. هرچند افزايش نشت الکترولیت

لپه ذرت متاثر از تیمارهای عصاره آبی و  گیاه تک

؛ اما اين بودندار  معنینسبت به شاهد  پودر برگ

لپه چاودار تحت تیمار با  افزايش در علف هرز تک

دار  شاهد( معنی به گ )نسبتعصاره آبی بر

 گیاه در ها الکترولیت نشت (. میزانP≤01/0بود)

 زردآلو برگ پودر و آبی عصاره با شده تیمار لوبیا

 دار معنی افزايش درصد، 58/11 و 69/26 ترتیب به

نشت میزان داشت. افزايش  شاهد گیاهان به نسبت

خروس در تیمار  الکترولیت در علف هرز تاج

نبود و با  معنی دارگ نسبت به شاهد عصاره آبی بر

توجه به اين که تیمار با پودر برگ زردآلو باعث 
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خروس شد،  های تاج توقف کامل رشد گیاهچه

گیری میزان نشت الکترولیت آن میسر نشد  اندازه

 (.5)شکل
 

 
 (P. armeniaca)تأثیر تیمارهای پودر برگ زردآلو  -5شکل 

در میزان نشت درصد  11و عصارة آبی آن با غلظت 

مقادير، میانگین  -شده های گیاهی بررسی الکترولیت در گونه

 تفاوت کنندة بیان متفاوت، هستند. حروف StD ±سه تکرار 

 با آزمون دانکن هستند. P≤01/0 سطح در دار معنی

 

 ند هردو تیمارها نشان داد داده مقايسة میانگین

 کلروفیل محتوای زردآلو آبی و پودر برگ عصارة

a  وb لپة ذرت و چاودار افزايش  را در گیاهان تک

خروس کاهش دادند  و در گیاهان دولپة لوبیا و تاج

برگ ذرت  aکلروفیل  (. افزايش محتوای5)شکل

در تیمار با عصارة آبی برگ زردآلو نسبت به شاهد 

هرز چاودار  دار بود؛ ولی اين افزايش در علف معنی

گ زردآلو متأثر از تیمارهای عصاره و پودر بر

دار  معنی . کاهشبودن دار نسبت به شاهد معنی

 ةعصار هایتیماردر  لوبیا برگ a کلروفیل محتوای

آبی و پودر برگ زردآلو نسبت به شاهد، 

خروس  هرز تاج در علف چشمگیرتر از اين کاهش

در  bکلروفیل  (. افزايش محتوایA -5بود )شکل 

شده با عصارة آبی و در چاودار  تیمار ذرت

نسبت به شاهد یمارشده با پودر برگ زردآلو ت

داری بین کاهش  . اگرچه تفاوت معنیدار بود معنی

و  ة آبیعصارمتأثر از تیمارهای  bکلروفیل محتوای 

لوبیا نسبت به شاهد مشاهده شد،  در گیاه برگ پودر

خروس تیمارشده با  هرز تاج علفاين تغییرات در 

 (.B -5)شکل  (P≤01/0دار نبود ) هردو تیمار معنی

های  براساس نتايج، محتوای پرولین در گیاهچه

شده با عصارة آبی برگ زردآلو افزايش  ذرت تیمار

هرچند  پودر برگی کاهش يافت؛و در تیمار 

دار نبودند  شده نسبت به شاهد معنی تغییرات مشاهده

(01/0≥P.) 

 

 
و  a (A)درصد در محتوای کلروفیل  11صارة آبی آن با غلظت و ع (P. armeniaca)تأثیر تیمارهای پودر برگ زردآلو  -5شکل 

 در دار معنی تفاوت کنندة بیان متفاوت، هستند. حروف StD ±مقادير، میانگین سه تکرار  -شده های گیاهی بررسی گونه b (B)کلروفیل

 با آزمون دانکن هستند. P≤01/0 سطح
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در گیاه لوبیا پرولین  دار محتوای افزايش معنی

دار آن در  از هردو تیمار و افزايش غیرمعنیمتأثر

آمده در اين  دست گیاه چاودار از ديگر نتايج به

 بخش بودند.

شده با عصارة آبی  خروس تیمار هرز تاج درعلف

 پرولین دار در محتوای جزئی و غیرمعنیافزايش نیز 

(. بررسی A -5مشاهده شد )شکل  نسبت به شاهد

شان داد تأثیر های محلول ن محتوای کربوهیدرات

دهندة تیمارهای عصارة آبی و پودر برگی  افزايش

در محتوای اين دسته از ترکیبات، در گیاهان زراعی 

شده بود. برای نمونه  های هرز بررسی بیشتر از علف

پودر و آبی  ةعصارلپة ذرت کاربرد  در گیاه تک

و  11/5ترتیب  دار به زردآلو افزايش معنی برگ

های محلول را  کربوهیدراتدرصدی محتوای  55/5

نسبت به گیاهان شاهد سبب شد. اين افزايش محتوا 

درگیاه لوبیا متأثر از هردو تیمار نسبت به گیاهان 

دار بود. اگرچه اثر تیمار عصارة آبی  شاهد نیز معنی

های محلول  دار محتوای کربوهیدرات افزايش معنی

های هرز را نسبت به شاهد موجب شد، تأثیر  علف

ايشی تیمار پودر برگی درمحتوای اين دسته از افز

دار نبود  های هرز معنی قندهای محلول علف

(01/0≥P 5( )شکل- B.) 

 

 
و  (A)درصاد در محتاوای پارولین     11و عصاارة آبای آن باا غلظات      (P. armeniaca)تأثیر تیمارهاای پاودر بارگ زردآلاو      -5شکل 

 دار معنای  تفاوت کنندة بیان متفاوت، هستند. حروف StD ±ادير، میانگین سه تکرار مق -شده های گیاهی بررسی گونه (B)کربوهیدرات 

 با آزمون دانکن هستند. P≤01/0 سطح در

 

آمده از بررسی فعالیت آنزيم  دست نتايج به

 آنزيم ند فعالیتنشان دادها  پراکسیداز نمونه

شده با پودر  لپة ذرت تیمار در گیاه تک پراکسیداز

 شده با لپة چاودار تیمار هرز تکبرگ و در علف 

داری  طور معنی به زردآلو برگ پودر آبی و عصارة

نسبت به شاهد افزايش يافت. فعالیت آنزيم 

خروس نیز بر  پراکسیداز در گیاهان دولپة لوبیا و تاج

اثر تیمارهای عصاره و پودر برگ زردآلو افزايش 

نسبت به يافت که اين افزايش تنها در گیاه لوبیا 

(. A -2( بود )شکل P≤01/0) دار اهد معنیش

تغییرات میزان فعالیت آنزيم سوپراکسید ديسموتاز 

لپه دربرابر تیمارهای عصارة آبی  لپه و دو گیاهان تک

و پودر برگ زردآلو مخالف هم بودند. میزان 

لپة ذرت و  فعالیت آنزيم يادشده، در گیاهان تک

تیمار  چاودار تیمارشده با عصارة آبی کاهش و در

با پودر افزايش يافت؛ هرچند اين تغییرات نسبت به 

دار نبودند. میزان فعالیت آنزيم  گیاهان شاهد معنی

  از متأثر لوبیا گیاه در ديسموتاز سوپراکسید
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ی ها درصد در میزان فعالیت آنزيم 11و عصارة آبی آن با غلظت  (P. armeniaca)تأثیر تیمارهای پودر برگ زردآلو  -2شکل 

هستند.  StD ±مقادير، میانگین سه تکرار  -شده های گیاهی بررسی گونه (B)و سوپراکسید ديسموتاز  (A)اکسیدانی پراکسیداز  آنتی

 با آزمون دانکن هستند. P≤01/0 سطح در دار معنی تفاوت کنندة بیان متفاوت، حروف

 

تیمارهای عصارة آبی و پودر برگ زردآلو و در 

تیمار عصارة آبی نسبت به شاهد خروس متأثر از  تاج

افزايش يافت. اندازه گیری فعالیت آنزيم 

های  سوپراکسید ديسموتاز، با توقف رشد گیاهچه

خروس تیمارشده با پودر برگ زردآلو ممکن  تاج

 (.B -2نشد )شکل 

 

 بحث

آمده از پژوهش حاضر نشان دادند  دست نتايج به

 شده، کمترين درصد های گیاهی بررسی در گونه

خشک بخش هوايی نسبت به شاهد   کاهش وزن

 عصارة تیمار هردو در ذرت زراعی مربوط به گیاه

زردآلو و بیشترين آن مربوط به  برگ پودر آبی و

 برگ پودر تیمارشده با خروس هرز تاج علف

شده درصد  های گیاهی بررسی بود. در گونه زردآلو

کاهش وزن خشک ريشه نسبت به شاهد در تیمار 

برگ زردآلو بیشتر از عصارة آن بود؛  با پودر

که بیشترين و کمترين درصد کاهش وزن  طوری به

ترتیب مربوط به  خشک ريشه نسبت به شاهد به

خروس متأثر از تیمار پودر برگ  علف هرز تاج

زردآلو و گیاه زراعی لوبیا در تیمار با عصارة آن 

بود. همچنین کمترين درصد کاهش طول ساقه و 

لپة  ه زراعی تکه شاهد مربوط به گیاريشه نسبت ب

ذرت و بیشترين درصد کاهش مربوط به علف هرز 

خروس تیمارشده با پودر برگ زردآلو  دولپة تاج

بود. همچنین تأثیر منفی تیمار با پودر در طول ريشة 

شده، بیشتر از تیمار با عصارة آبی  گیاهان بررسی

برگ بود. نتايج پژوهش حاضر مربوط به بررسی 

 آبی عصارة اثر ممانعتیصفات رويشی، مطابق با 

 ريشة اولیه و شدن طويل در خروس تاج و تره سلمه

. (Bond et al., 2007)ذرت هستند  محور زيرلپة

همچنین بررسی اثر دگرآسیب عصارة آبی بخش 

ای ذرت نشان داد  هوايی نخود در دورة گیاهچه

عصارة آبی اين گیاه کاهش رشد ريشة اولیه و 

شد و با افزايش غلظت محور زيرلپة ذرت را باعث 

 و اولیه ريشة طول درصد، 51تا  1عصارة آبی از 

 داری کاهش يافتند معنی طور ذرت به محور زيرلپة

.(Semere and Froud, 2001)  يکی از عوامل

تأثیرگذار بر رشد طولی ريشه و ساقه، هورمون 

کنندة رشد طولی سلول و تقسیمات آن يعنی  تنظیم

گونه اختالل در عمل اين اکسین است؛ بنابراين هر

هورمون بازدارندگی يا کاهش رشد گیاه را موجب 
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ها، برخی از ترکیبات  شود. برمبنای نتايج بررسی می

دگرآسیب با ممانعت از انتقال اکسین، در مقادير 

کنند و به  طبیعی اين هورمون اختالل ايجاد می

توقف رشد و ايجاد ساختار غیرطبیعی در اندام 

 ,Turk and Tawaha)شوند  جر میرشد من درحال

. براساس نتايج پژوهش حاضر، میزان نشت (2003

الکترولیت در گیاهان ذرت، لوبیا، چاودار و 

شده با عصارة آبی و پودر برگ  خروس تیمار تاج

تازگی پیشنهاد شده  زردآلو روند افزايشی داشت. به

دهندة مقدار  ها عوامل افزايش است آللوکمیکال

ROS یدی و بروز تنش اکسیداتیو در های تول

نتیجة کاستی  (Weir et al., 2004).گیاهان هستند 

 نشانگرهای میزان افزايش های دفاعی، سازوکار در

 هیدروژن پراکسید، مانند تنش اکسیداتیو

است  ها الکترولیت نشت و میزان آلدهید دی مالون
(Esfandiari et al., 2008; Hoseini et al., 

با اين نتايج در پژوهشی مشخص شد مطابق  .(2016

تیمارشده با عصارة و باقالی  جو نشت يونی دو گونة

طور درخورتوجهی افزايش يافت.  بهبومادران آبی 

 بومادراندهد عصارة آبی گیاه  اين مسئله نشان می

ممکن است تنش و درنتیجه اختالل را در تمامیت 

 ,Darier and Tammam). غشاء موجب شود

ژوهش حاضر اثر دگرآسیب برگ در پ (2012

لپه و  گیاهان تک b و aکلروفیل  زردآلو در محتوای

 که محتوای طوری دولپه متفاوت از يکديگر بود؛ به

در هردو تیمار عصارة آبی و پودر  b و a کلروفیل

 روند لپة ذرت و چاودار تک گیاهان برگ زدآلو در

 گیاهان که اين محتوا در درحالی افزايشی داشت؛

کاهشی نشان داد.  خروس روند لوبیا و تاج پةدول

ها،  آللوکیمیکال تنش بروز ثابت شده است هنگام

افزايش  اتیلن اسید و های آبسزيک غلظت هورمون

 کننده در تحريک اثر  ها اين هورمون و يابد می

 با آنزيم کلروفیالز دارند. کلروفیالز فعالیت

د تشکیل کلروفیلی و از کلروفیل فیتول جداکردن

 نقش مهمی در روند تجزية کلروفیل دارد

.(Mighani, 2003) های متعدد به  نتايج پژوهش

ها در محتوای  دهندة آللوکمیکال آثار کاهش

های کروفیل اشاره دارند. کاهش محتوای  رنگدانه

و کلروفیل کل در گیاه ذرت  a ،bکلروفیل

تیمارشده با عصارة آبی ساقة آفتابگردان مکزيکی 

(Oyerinde et al., 2009)  و همچنین کاهش تجمع

های ماش بر اثر استفاده از تیمار  کلروفیل در گیاهچه

 Siddiqui and)ای رخ داد  عصارة فلفل دلمه

Zaman, 2005) نتايج پژوهش .Kamal  وBano 

( نیز افزايش محتوای کلروفیل گیاه گندم را 5006)

 Kamal and)بر اثر تیمار عصارة برگ آفتابگردان 

Bano, 2009) .نشان دادند 

 پرولین گیاهان محتوایحاضر،  پژوهشدر 

 عصارة تیمار در خروس ذرت، لوبیا، چاودار و تاج

همچنین با . داشت یافزايش آبی برگ زردآلو روند

در پرولین  افزودن پودر برگ زردآلو محتوای

گیاهان ذرت و لوبیا روند کاهشی و در چاودار روند 

اين نتايج در پژوهشی افزايشی داشت. مطابق با 

شده است تأثیر مواد دگرآسیب موجود در  گزارش

 Heliotropium)پرست  برگ گیاه آفتاب

europaeum L.) پرولین محتوای دار معنی افزايش 

 ,.Kalantar et al)شد  تربچه را موجب گیاه

های  مانند بسیاری از تنش ها . آللوکمیکال(2008

سازگار ی ها اسمولیت تغییر در تجمع زيستی،

پرولین . شوند در گیاه باعث می پرولین را ازجمله

 ,.Mosleh et al)اسمزی  کنندة براينکه تنظیم عالوه
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ها دربرابر  است، در محافظت از آنزيم (2018

ها و ماهیت غشايی،  تخريب، حفظ انحالل پروتئین

های آزاد، تنظیم پتانسیل ردوکس و  حذف راديکال

رو افزايش  ؛ ازاين(Rhodes, 2004) نقش دارد غیره

های  ها ازجمله آسیب پرولین دربرابر تنش

 شود.  دگرآسیب، واکنشی مثبت در نظر گرفته می

 آثارتیمارهای عصاره و پودر برگ گیاه زردآلو 

 های محلول کربوهیدراتدر محتوای  دگرآسیب

داشتند؛  خروس تاج گیاهان ذرت، لوبیا، چاودار و

های  کربوهیدراتکه افزايش محتوای  طوری  به

شده را موجب شدند.  گیاهان بررسیهمة محلول 

Saraei ( 5055و همکاران)  گزارش کردند محتوای

های هوايی و ريشة گیاه جو  قندهای محلول در اندام

و خاکشیر در تیمار با عصارة دانه و برگ گیاه 

شده نسبت به  های استفاده اکالیپتوس، در همة غلظت

ايج بررسی ديگر نشان دادند شاهد افزايش يافت. نت

پیچ  های گیاه کلم های ريشه محتوای کربوهیدرات

شده با بنزوئیک اسید بیشتر از گیاهان شاهد  تیمار

میکروموالر  5000که در تیمار  طوری بود؛ به

 586بنزوئیک اسید محتوای کربوهیدرات حدود 

 ,.Chum et al).درصد نسبت به شاهد افزايش يافت 

محتوای قندهای محلول، نوعی افزايش  (2012

سازوکار سازگاری است که بهبود تحمل به تنش 

شود  های ديگر را موجب می اسمزی ناشی از تنش

(Bohnert and Jensen, 1996) ؛ زيرا تجمع قندها

ديده کمک  های تنش به حفظ تورژسانس بافت

. تجمع قندهای محلول (Morgan, 1984)کند  می

برای جبران کاهش ضمن کمک به تنظیم اسمزی، 

های رايج دربرابر تنش  انرژی که از پديده

هاست سوبسترای تنفسی الزم را فراهم  آللوکمیکال

کند تا با حفظ رشد گیاه به بقای آن در اين  می

 El-Khawas and)شرايط نیز کمک کند 

Shehata, 2005).  در پژوهش حاضر تیمار با

عصارة آبی برگ زردآلو میزان فعالیت آنزيم 

سوپراکسید ديسموتاز را در گیاهان ذرت و چاودار 

خروس افزايش داد؛  کاهش و در گیاهان لوبیا و تاج

دار نبودند؛  ولی اين تغییرات نسبت به شاهد معنی

که با افزودن پودر برگ، میزان فعالیت  درحالی

شده  های گیاهی بررسی آنزيم يادشده در همة گونه

سید ديسموتاز، روند افزايشی داشت. آنزيم سوپراک

های آزاد فعال را با روند تبديل  بسیاری از راديکال

برد؛ سپس  آنها به هیدروژن پراکسید از بین می

هیدروژن پراکسید با کاتاالز در پراکسیزوم، 

آسکوربات پراکسیداز در کلروپالست و سیتوسل و 

گلوتاتیون پراکسیداز در ديوارة سلولی کاهش 

. نتايج پژوهش (Blokhina et al., 2003)يابد  می

حاضر همبستگی مثبتی بین میزان فعالیت آنزيم 

سوپراکسید ديسموتاز و تحمل آنها دربرابر آثار 

که  دگرآسیب برگ زردآلو نشان ندادند؛ درحالی

فعالیت آنزيم پراکسیداز در تیمار عصاره و پودر 

 و لوبیا چاودار، برگ زردآلو در گیاهان ذرت،

داشت. مطابق با اين نتايج،  یافزايشروند  خروس تاج

افزايش فعالیت آنزيم پراکسیداز در گندم تیمارشده 

با عصارة آبی برگ اوکالیپتوس گزارش شد 

(Ziaebrahimi et al., 2007) فرايندهای. در همة 

مادة سمی  متابولیک گیاهان و فیزيولوژيک

 به پاسخ در ماده شود. اين می ايجاد اکسیژنه آب

 و فیزيولوژيک های ضعف زا، بیماری عوامل
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تولید  طبیعی مقدار از بیشتر محیطی، های تنش

 سمی مادة افزايش با مقابله برای گیاه .شود می

 نیاز پراکسیداز آنزيم به فعالیت بیشتر اکسیژنه آب

 دلیل همین . به(Castillo and Greppin, 1986)دارد 

 های تنش شاخص آنزيم ترين مهم پراکسیداز آنزيم

 Korori) شود شناخته می مله دگرآسیبمحیطی ازج

et al., 1992; Kenary et al., 2016) .نتايج 

تیمار با  آمده از پژوهش حاضر نشان دادند دست به

تنش دگرآسیب بروز برگ زردآلو  عصاره و پودر

؛ شود موجب می شده گیاهان بررسی را در

فعالیت  که يکی از پیامدهای آن، افزايش طوری به

داز است که سازوکاری دفاعی در برابر پراکسی آنزيم

 اين تنش است.

 

 بندی جمع

نتايج پژوهش حاضر برای نخستین بار نشان 

دادند برگ گیاه زردآلو توانايی دگرآسیب دارد و 

صورت عصارة آبی يا پودر برگ آثار  کاربرد آن به

بازدارندگی متفاوت بر عملکردهای بیوشیمیايی، 

رد. براساس نتايج فیزيولوژيک و نموی گیاهان دا

کنندگی  طورکلی آثار ممانعت پژوهش حاضر به

لپة  عصاره و پودر برگ زردآلو در گیاهان تک

زراعی و علف هرز کمتر از گیاهان دولپة زراعی و 

لپه، گیاه زراعی  علف هرز بودند. بین گیاهان تک

ذرت نسبت به علف هرز چاودار حساسیت کمتری 

شان داد. نکتة به آثار دگرآسیب برگ زردآلو ن

درخورتوجه آن بود که در گیاهان دولپه نیز قدرت 

بازدارندگی هردو نوع تیمار برگ زردآلو بر گیاه 

خروس کمتر  زراعی لوبیا نسبت به علف هرز تاج

های هرز، تأثیر بازدارندگی عصارة  بود. بین علف

لپة  آبی و پودر برگ زردآلو در علف هرز تک

اما اثر بازدارندة برگ چاودار چندان مشهود نبود؛ 

خروس بسیار شديد  زردآلو در علف هرز دولپة تاج

صورت پودر از  که کاربرد برگ به طوری بود؛ به

خروس  های تاج زنی بذر و ادامة رشد گیاهچه جوانه

ها  کامل جلوگیری کرد؛ بنابراين ادامة بررسی طور به

 شیمیايی ماهیت دقیق برای شناسايی تالشو 

 عوامل مؤثر بر وبرگ زردآلو یب دگرآس ترکیبات

 تر های کامل بررسی انجام گشای راه ترکیبات، اين

های هرز  و کنترل زيستی علف مديريت بر مبتنی

 .است
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