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، آتی آفتاتگرداى تر جَاًِ زًی  عصارُهمادیر ٍ سٌیي هختلف اثرات دگرآسیثی تررسی 

ٍحطی ل در گیاّچِ خردٍ غلظت هالَى دی آلذّیذ  گَایکَل پرکسیذازفعالیت آًسین 

(Sinapis arvensis ) لیاق ٍ(Sorghum halepenese) 

 
 2سعیذ سعیذی پَر ،2، رٍزتِ فرَّدی1ضیَا پَرافطار

ٞیات ػّٕی دا٘طىدٜ وطاٚزشی ٚ ػّْٛ آب دا٘طٍاٜ آشاد اسالٔی ٚاحد   -2دا٘طٍاٜ آشاد اسالٔی ٚاحد ضٛضتس  ٔثازشٜ تا ػّف ٞای ٞسش ضٙاسی ازضد ضٙاسایی ٚدا٘طدٛی واز -1

 ، ایساٖضٛضتس

liame: poorafshars@yahoo.com ، ضیٛا پٛزافطاز  

 

 چکیذُ

داى در دٍ هرحلِ رضذ رٍیطی ٍ ظَْر گل آریي تر جَاًِ زًی ٍ ایي تحمیك جْت تررسی تاثیر دگرآسیثی عصارُ آفتاتگر     

رضذ گیاّچِ ٍ فعالیت آًسین گَایکَل پراکسیذاز ٍ غلظت هالَى دی آلذّیذ در گیاّچِ ّای خردل ٍحطی ٍ لیاق تِ صَرت 

/ ٍزًی)درصذ  15ٍ  10،  5عصارُ فاکتَر اٍل ضاهل . آزهایص فاکتَریل تر هثٌای طرح کاهالً تصادفی در سِ تکرار اًجام ضذ

هرحلِ رضذ رٍیطی ٍ )ٍ فاکتَر دٍم سي ًوًَِ ترداری آفتاتگرداى ( آب همطر)اًذام ّای َّایی آفتاتگرداى ٍ ضاّذ ( حجوی

ًتایج ًطاى دادًذ کِ افسایص غلظت عصارُ آفتاتگرداى سثة کاّص درصذ جَاًِ زًی، ٍزى تر گیاّچِ، . تَدًذ( ظَْر گل آریي

عصارُ آفتاتگرداى . ِ، در خردل ٍحطی ٍ لیاق ضذ در حالیکِ غلظت هالَى دی آلذّیذ افسایص یافتطَل سالِ چِ ٍ ریطِ چ

ّوچٌیي افسایص سي عصارُ  .در گیاّچِ خردل ٍحطی ٍ لیاق ضذ گَایکَل پراکسیذازسثة کاّص هعٌی دار فعالیت آًسین 

 .آفتاتگرداى تاثیر تازدارًذگی تیطتری تر صفات هَرد تررسی ًطاى داد

  اتگرداى، خردل ٍحطی، لیاق، آًسین گَایکَل پراکسیذازآللَپاتی، آفت: وات کلیذیلک

 

 همذهِ

ٚ دٌسآسیثی تٝ ٔؼٙای تاثیس ضیٕیایی ٔستمیٓ یا غیس ٔستمیٓ ٌیاٞی زٚی خٛا٘ٝ ش٘ی، زضد یا ٕ٘ٛ ٌیاٞاٖ ٔداٚز است       

یىی اش زاٜ ٞای غّثٝ تس ػّف ٞای ٞسش (. 1387ٛز،ای ایُ ٘ایّ) ٔی تٛاٖ آٖ زا خصیی اش ٔدیسیت یثِٛٛضیىی تٝ حساب آٚزد

اش ایٗ زٚ ازلاْ شزاػی تسخٛزداز اش تٛا٘ایی . تحسیه ذات زلاتت وٙٙدٌی ٌیاٞاٖ شزاػی دز ٔساحُ آغاشیٗ زضد است

اٞداف  (.1388، سیًٙ)زلاتت تا ػّف ٞای ٞسش ٚ فسٚ٘طا٘ی آٟ٘ا دز تس٘أٝ ٔدیسیت تّفیمی ػّف ٞای ٞسش ازخحیت داز٘د 

تسزسی زاتطٝ ٔٛاد آِّٛپاتیه آفتاتٍسداٖ اش ِحاظ غّظت ػصازٜ آتی ٚ ٔسحّٝ تسداضت تا خٛا٘ٝ  -1: ٗ تحمیك ػثازتٙد اشای

تسزسی زاتطٝ ٔٛاد آِّٛپاتیه آفتاتٍسداٖ اش ِحاظ غّظت ػصازٜ آتی ٚ  -2ش٘ی ٚ زضد ٌیاٞچٝ دز خسدَ ٚحطی ٚ لیاق 

  .ش ٚ غّظت ٔاِٖٛ دی آِدٞید دز ٌیاٞچٝ ٞای خسدَ ٚحطی ٚ لیاقٔسحّٝ تسداضت تا فؼاِیت آ٘صیٓ ٌٛایىَٛ پساوسیدا
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 هَاد ٍ رٍش ّا

ٔسحّاٝ زضاد    دٌٚیاٜ آفتااتٍسداٖ دز  . ایٗ آشٔایص دز دا٘طىدٜ وطاٚزشی دا٘طٍاٜ آشاد اسالٔی ٚاحد ضٛضتس ا٘داْ ضد     

دزصد تاٝ   15ٚ  11، 5تاتٍسداٖ خٟت تٟیٝ ػصازٜ آتی آف. یددآٚزی ٌس آذیٗ دز ضٟسستاٖ ضٛضتس خٕغزٚیطی ٚ ظٟٛز ٌُ 

سااػت خیساا٘دٜ ضاد     24ٔیّی ِیتس آب ٔمطس تٝ ٔادت   1111ٌسْ اش پٛدز ضاخ ٚ تسي ایٗ ٌیاٜ دز 111ٚ151،  51تستیة 

لثُ اش لساز دادٖ ترزٞای ٞدف  .ساػت ٞٓ شدٜ ضد 24دٚز دز دلیمٝ لساز ٌسفتٝ ٚ تٝ ٔدت  111سپس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا دز ضیىس تا 

ساپس تاسای   . دلیمٝ اساتفادٜ ضاد   3دزصد تٝ ٔدت  5ای ضد ػفٛ٘ی وسدٖ آٟ٘ا، اش ٔحَّٛ ٚایتىس دز داخُ پتسی دیص تس

تٝ طٛز وّای   .ػدد ترز اش ٞس ٌیاٜ دز ٞس پتسی دیص حاٚی یه ػدد واغر صافی ٚاتٕٗ لساز ٌسفت 15آشٔایص خٛا٘ٝ ش٘ی 

ٛط تٝ لیاق ٔی تاضد ٚ سپس تؼاداد  ػدد پتسی دیص ٔست 21ػدد پتسی دیص ٔستٛط تٝ خسدَ ٚحطی ٚ  21دز ایٗ آشٔایص 

دزصد ٌیاٜ   15ٚ  11،  5ػدد ترز دز ٞس پتسی دیص استسیُ ضدٜ لساز دادٜ ضد ٚ تٝ ٞس پتسی دیص یىی اش غّظت ٞای  15

پتاسی دیاص ٞاا تاٝ     . ٔیّی ِیتس آب ٔمطاس اضاافٝ ضاد    8ٔیّی ِیتس اضافٝ ٌسدید ٚ دز ظسف ضاٞد  8آفتاتٍسداٖ زا تٝ ٔیصاٖ 

اساىات  )دز ایٗ آشٔایص دزصاد خٛا٘اٝ ش٘ای    . سزسی ضدٜ ٚ صفات ٔٛزد تسزسی یادداضت تسدازی ٌسدیدصٛزت زٚشا٘ٝ ت

ٔٛزد تسزسی لاساز  ( 1995چا٘س، ) پساوسیداشفؼاِیت آ٘صیٓ  ٚ( 1995ٞٛ٘اي ٚ زدٔٗ، )ٚشٖ تس ٌیاٞچٝ  ،(1984ٕٚٞىازاٖ، 

ضد ٚ تسای ٔمایسٝ ٔیاٍ٘یٗ ٞا اش آشٖٔٛ چٙد دأٙاٝ ای   ا٘داْ  SPSSتدصیٝ ٚازیا٘س دادٜ ٞا تا استفادٜ اش ٘سْ افصاز  .ٌسفتٙد

 .دا٘ىٗ استفادٜ ٌسدید

  
 ًتایج ٍ تحث

ٞس دٚ ػّف ٞسش دز  ٔمادیس صفات ا٘داشٜ ٌیسی ضدٜٚ غّظت ػصازٜ آتی آفتاتٍسداٖ  تایح ٘طاٖ  داد٘د تا افصایص سٗ٘     

واٞص یافت وٝ ایٗ أس ٔی تٛا٘د ٝ، ٚشٖ تسطَٛ سالٝ چ ضأُ دزصد خٛا٘ٝ ش٘ی، طَٛ زیطٝ چٝ،خسدَ ٚحطی ٚ لیاق 

واٞص (. 2ٚ خدَٚ  1خدَٚ )افصایص سٕیت زٚی خٛا٘ٝ ش٘ی تاضد  ٘اضی اش افصایص ٔمداز آِّٛوٕیىاَ ٞا ٚ تٝ د٘ثاَ آٖ

آِّٛپاتیه تیاٖ ٕ٘ٛد٘د تاثیس ( 1389)دزصد خٛا٘ٝ ش٘ی دز خسدَ ٚحطی ضدیدتس اش لیاق تٛد چٙا٘ىٝ ػّیپٛز ٚ ٕٞىازاٖ 

ػصازٜ تٟیٝ ضدٜ اش  .س ٚ ٔستٛط تٝ فطاز اسٕصی ٔی تاضدزضد ٌیاٞچٝ لیاق وٕتزٔٙٝ زٚی دزصد خٛا٘ٝ ش٘ی ٚ ػصازٜ د

تحمیمات خیاش دٚسه  .ٔسحّٝ اَٚ تاثیس ٔٙفی وٕتسی تس صفات ٔرتٛز دز ٔمایسٝ تا ػصازٜ تٟیٝ ضدٜ اش ٔسحّٝ دْٚ داضت

ث ضد طَٛ زیطٝ چٝ ٚ سالٝ چٝ خسدَ سفید واٞص یاتد ٚ دز وازتسد ػصازٜ آفتاتٍسداٖ تاػ٘طاٖ  داد ( 2117)ٚ ٕٞىازاٖ 

تسزسی ٞای تىٕیّی تٝ ایٗ ٘تیدٝ زسید٘د ٔٛاد آِّٛضیٕیایی ٔٛخٛد دز تسي آفتاتٍسداٖ تاػث ٔی ضٛد ٘فٛذپریسی غطا 

پیس، سالٝ ٚ افصایص یاتد ٚ تِٛید آب اوسیط٘ٝ ٚ زادیىاَ ٞای آشاد اوسیطٖ تحسیه ضٛد ٕٞچٙیٗ تیاٖ ٕ٘ٛد٘د تؼد اش تسٌٟای 

  .تسي ٞای خٛاٖ تیطتسیٗ تاثیس زا تس طَٛ سالٝ چٝ داضتٙد

ٚ  تاا افاصایص غّظات ػصاازٜ آفتااتٍسداٖ وااٞص یافات        ٌٛایىَٛ پساوسیداشٕٞچٙیٗ ٘تایح ٘طاٖ داد ٔیصاٖ فؼاِیت آ٘صیٓ  

صایص غّظت ٚ سٗ ػصاازٜ،  دز صٛزتی وٝ ا اف افصایص سٗ ػصازٜ آفتاتٍسداٖ تاثیس تاشداز٘دٌی تیطتسی تس ایٗ صفت داضت
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آِّٛوٕیىاَ ٞا تٙص اوسیداتیٛ ( 2115)ٚ ٕٞىازاٖ  خیاشدٚسهتٙاتس ٌصازش . غّظت ٔاِٖٛ دی آِدٞید زٚ٘د افصایطی داضت

ثا٘ٛی ایداد ٔی وٙٙد ٚ تِٛید ا٘ٛاع وٙص دز اوسیطٖ ٚ زادیىاَ ٞای آشاد زا افصایص ٔی دٞٙد ٚ ٔٛخة واٞص سیستٓ آ٘تای  

تمای ٌیاٜ دز ضسایط تٙص آِّٛپاتی تٝ سیستٓ دفاػی ٌیاٜ تستٍی دازد وٝ تٝ سٓ شدایی آِّٛوٕیىاَ . اوسیداٖ سَّٛ ٔی ضٛ٘د

زا ٔی تٛاٖ تٝ  ٌٛایىَٛ پساوسیداشتا تٛخٝ تٝ ٘تایح فٛق واٞص دز فؼاِیت آ٘صیٓ ٞای آ٘تی اوسیداٖ ٔا٘ٙد . ٞا ٔٙدس ٔی ضٛد

   .ت دادسٕیت تاالی آِّٛوٕیىاَ ٞا ٚ واٞص سیستٓ دفاػی سَّٛ ٘سث

 ٌی دار ًیستهع: nsدرصذ          5هعٌی دار در سطح احتوال * درصذ           1هعٌی دار در سطح احتوال ** 

تجسیِ ٍاریاًس تاثیر غلظت، هرحلِ ترداضت ٍ اثر هتماتل عصارُ آفتاتگرداى تر جَاًِ زًی ٍ خصَصیات گیاّچِ ّای علفف ّفرز    -1جذٍل

 خردل ٍحطی

 

 

   هیاًگیي هرتعات

غلظت 

هالَى دی 

 آلذّیذ 

فعالیت 

آًسین 

گَایگَل 

 پراکسیذاز

 ٍزى تر

هیلی )

(گرم  

 

طَل 

سالِ چِ 

هیلی )

(هتر  

 

طَل 

ریطِ چِ 

هیلی )

 (هتر

 

 درصذ

جَاًِ زًی   

 درجِ

 آزادی

 هٌاتع 

 تغییرات

95/11 ** 32/73 ** 001/0 ** 24/14 ** 95/20 ** 26/2315  غلظت عصارُ  3 **

10/27 ** 06/144 ** 002/0 ** 23/5 ** 79/1 ** 04/1650  هرحلِ ترداضت 1 **

13/4 ** 41/55 ** 001/0  ns 28/5 ** 82/0  ns 71/953  اثر هتماتل 3 **

001/0  02/0  001/0  83/1  60/1  98/127  خطا 14 

   هیاًگیي هرتعات

غلظت 

هالَى دی 

 آلذّیذ 

فعالیت 

آًسین 

گَایگَل 

 پراکسیذاز

 ٍزى تر

هیلی )

(گرم  

 

طَل 

سالِ چِ 

هیلی )

(هتر  

 

طَل 

ریطِ چِ 

هیلی )

 (هتر

 

 درصذ

جَاًِ زًی   

 درجِ

 آزادی

 هٌاتع 

 تغییرات

20/19 ** 34/41 ** 71/7 ** 59/5 ** 98/9 ** 82/121  غلظت عصارُ  3 *

55/44 ** 53/145 ** 001/0 ** 12/4 ** 33/0 ** 04/345  هرحلِ ترداضت 1 *
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هعٌی دار ** 

در سطح 

 1احتوال 

درصذ          

 هعٌی دار ًیست: nsدرصذ          5هعٌی دار در سطح احتوال * 

تجسیِ ٍاریاًس تاثیر غلظت، هرحلِ ترداضت ٍ اثر هتماتل عصارُ آفتاتگرداى تر جَاًِ زًی ٍ خصَصیات گیاّچِ ّای علفف ّفرز    -2جذٍل

 لیاق

 

 

 ًتیجِ گیری کلی
هَاد آللَپاتیک آفتاتگرداى تر جَاًِ زًی ٍ رضذ ٍ ًوَ علفْای ّرز خردل ٍحطی ٍ لیاق هفَثر هفی تاضفذ ٍ تفا          

ًمص آللَپاتیکی در کٌترل تیَلَشیک تیطتر ًوایاى هفی   ،تَجِ تِ اثر تازدارًذگی ترکیثات آللَپاتیک تر رضذ علف ّرز

 .علفکص ّای ضیویایی هی گردد ضَد کِ خَد سثة کاّص ٍاتستگی تِ

 

     هٌاتع

تسخٕٝ اسىٙدز ش٘د، ٔحٕدػّی تاغستا٘ی، ) زإٞٙای ٔدیسیت ػّف ٞای ٞسش،(. 1387) .ی ایُ ٘ایّٛز، زا -1

، ا٘تطازات خٟاد دا٘طٍاٞی (سیدوسیٓ ٔٛسٛی، ٔصطفی اٚیسی، ٔیثٓ اتساٞیٕی، ٟٔدی زاستٍٛ، ٔحٕدزضا ِثافی

 .ٔطٟد

تسخٕٝ زضا لستا٘ی، ٔحٕدحسٗ )ٔدیسیت پایداز ػّف ٞای ٞسش، (. 1388. )ن.ی، ز، وّٛٞ.، تاتیص، د.سیًٙ، ٜ -2

، ا٘تطازات دا٘طٍاٜ فسدٚسی (حٕد ٘یا لاِی تاف زاضدٔحصُ، سیداحٕد حسیٙی، سیدوسیٓ ٔٛسٛی، وٕاَ حاج

 .ٔطٟد

 Artemisia)تسزسی تاثیس آِّٛپاتیه ٌیاٜ دازٚیی دزٔٙٝ (. 1389. )، ٔٙتظسی، ْ.، فیّی شادٜ، ی.ػّیپٛز، ش -3

annua L. )69-83. 1ضٕازٜ. 2خّد. ٔدّٝ پطٚٞطی ػّف ٞای ٞسش. زٚی ػّف  ٞای ٞسش ذزت . 

4- Ghiazdowsk, A., Oracz, K., Bogatek, R. (2007). Phytotonic effect of sunflower leaf extracts 

on germination mustard seeds. Allelopathy Journal 19(1): 54. 

5- Gniazdowska, A. and Bogatekm, R. (2005). Allelopathic interactions between plants, Multi 

site action of Allelochemicals. Acta physiological plantarum. 27(3): 395-407. 

 

 

 

55/5 ** 83/23 ** 38/4  ns 46/1 ** 78/0 ** 82/170  اثر هتماتل 3 *

02/0  001/0  01/0  83/3  56/3  99/133  خطا 14 
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Abstract 

Experiment was carried out to evolution the allopathic effects of sunflower aqueous 

extracts two stages of vegetative growth and flowering on germination, seedling growth, 

peroxidase enzyme activity and Mallon di aldehyde (MDA) concentration in wild mustard 

and Johnson grass. The experiment arrangement was factorial included three replications. 

Factor 1 included of extract of aerial parts of sunflower with 5%, 10% and 15% (W/V) 

concentration and control (distilled water) and factor 2 included age samples of sunflower 

(stages of vegetative growth and flowering). Results showed increasing the concentration of 

sunflower extracts, decreased seed germination percentage, seedling fresh weight, shoot 

and root length in wild mustard and Johnson grass but increased Mallon di aldehyde 

(MDA) concentration. Decreased peroxidase enzyme activity in mustard and Johnson grass 

.also increasing the age of sunflower aqueous extracts had more inhibitory effect on the 

traits under study. 

Key words: Allelopathy, Sunflower, Wild mustard, Johnson grass, peroxidas enzyme 

 


