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اکسیذاًت  آًتی ّای نشیآً  فعالیت سًی، جَاًِ تز تاج خزٍس ٍ اسطَخَدٍس آللَپاتیک عصارُ تاثیز تزرسی

 گیاّچِ ّای خزفِ
 2، عادل هذحج2،رٍستِ فزَّدی1صغزا ًادری*

 (z_naderi3@yahoo.com)ؽَؽتز صغزا ًادری، داًؾجَی وارؽٌاعی ارؽذ ؽٌاعایی ٍ هثارسُ تا علفْای ّزس داًؾگاُ آساد اعالهی*
 رٍستِ فزَّدی ٍ عادل هذحج، اعضای ّیات علوی داًؾگاُ آساد اعالهی ؽَؽتز    

     
 چکیذُ 

ت آسهایطیی تیِ   تِ هٌظَر تزرسی اثزات دگزآسیثی عصارُ آتی دٍ گیاُ تاج خزٍس ٍ اسطَخَدٍس تز جَاًِ سًی، رضذ گیاّچِ ٍ فعالیت آًشین ّای آًتیی اکسییذاً  

ٍ اسیطَخَدٍس  (درصیذ  5/2ٍ 5/1تیا للظیت   )تیوارّای هَرد آسهایص ضاهل عصارُ آتی تاج خزٍس. تکزار اًجام ضذ 4تیوار ٍ  6صَرت تلَک کاهل تصادفی تا 

ٍ  ًتایج ایي آسهایص ًطاى داد کِ افشایص للظیت عصیارُ آتیی تیاج خیزٍس      . تَد( تِ عٌَاى ضاّذ) ٍ آب هقطز( در ّشار 1)ٍ سن تزی فلَرالیي ( درصذ 5ٍ 5/2)

آللَ پاتییک گیاّیاى    افشایص للظت عصارُ ّزچٌذ  ّوچٌیي ًتایج آسهایص ًطاى داد کِ..ضذ گیاّچِتز کاّص هعٌی دار  درصذ جَاًِ سًی، ٍسى  سثةاسطَخَدٍس 

تزیي هیشاى فعالییت  ًتایج  ًطاى داد کِ کو. ضذ اها تفاٍت هعی داری هیاى ایي تیوارّا ٍ تیوار تز ی فلَرالیي هطاّذُ ًطذ فعالیت آًشین کاتالسکارتزدی سسة کاّص 

استفادُ اس هَاد آللَ پاتیک هی تَاًذ گاهی هْن در اسیتفادُ اس اییي هیَاد تیِ جیای      ..ضذ درصذ هطاّذُ 5ٍ اسطَخَدٍس  تز ی فلَرالیي در تیوار پز اکسیذاس آًشین 

 .هصزف کوتز ٍ تْیٌِ  علف کطْا ٍ کطاٍرسی پایذار تاضذ

 آًشین ّای آًتی اکسیذاًتس، جَاًِ سًی، دگز آسیثی، اسطَخَدٍس،تاج خزٍ :کلوات کلیذی

 

 هقذهِ

 ؽٌاعایی هىاًیشم ّای عول  هلَاد آوللَ یا یله در ایاّلاى هلی  لَاى عاهل  هْلی در هیزفلی،  َویلذ ٍ اعلتفادُ تْتلز اس ایلي هلَاد تلِ صلَرت ولارتزدی                  

ِ .تاؽللذ   زویثللات آولَیا یلله تللز  ای آًْللا هللی تاؽللذ یىللی اس االلزات  زویثللات آولَیا یلله تللز ایاّللاى االلز تللز  َاًللِ سًللی ٍ دیگللز   َصللیات ایاّ لل

رادیىال ّلای اوغلیضى لادرًلذ تلا حوللِ تلِ ویییلذ ّلای تؾلا، یلزٍ  یي ٍ هلادُ ٍرااتلی عللَل علثة               . ایاّاى،  َویذ اًَاع رادیىال ّای آساداوغیضى اعت

 ٍسى ولاّؼ  تاعل   علیاُ  س سیلزُ ا حاصل   ع لارُ تیلاى ًولَد ولِ     )2007ٍ ّوىلاراى   (machdo(.Azam ،2006و  Farooq) خزیلة آًْلا ؽلًَذ    

ِ   ؾله  ِ  علال تیلاى ًوَدًلذ ولِ ولاّؼ رؽلذ ایاّ لِ  لزدل ٍحؾلی   لت  لاایز           (  1386)فزّلَدی ٍ ّوىلاراى    .ؽلَد  هلی  فزًگلی  ًخلَد  ایلاُ  چل

ُ   میلك حارلز تلِ هٌ لَر تزرعلی  لاایز ع لار       .ع ارُ آتی آفتاب ازداى را ًاؽی اس  خزیلة تؾلای عللَوی در ایاّ لِ  لزدل ٍحؾلی عٌلَاى وزدًلذ        

 .آتی  اج  زٍط ٍ اعطَ َدٍط تز  َاًِ سًی ٍ هیشاى یایذاری تؾا علَوی ایاّ ِ لیاق اًجام ؽذ

 هَاد ٍ رٍش ّا
عی عی آب همطلز تلِ    1000ازم اس یَدر ؽاخ ٍتزي ایي ایاُ را در  25ٍ 10درصذ تِ  ز یة تِ هیشاى 5/2ٍ 1 ْت  ْیِ ع ارُ آتی  اج  زٍط تِ تل ت 

تلزای  ْیلِ   . علاعت ّلن سدُ ؽلذًذ    24دٍر در دلیمِ لزار دادُ ؽذ، ٍ تِ هذت  130تیذ اس ایي هذت ًوًَِ ّا را در ؽیىز تا . عاعت  یغاًذُ ؽذ 24هذت 

 24عی عی آب همطلز تلِ هلذت     1000ازم اس یَدر ؽاخ ٍ تزي  ایاُ را در  50ٍ 25درصذ تِ  ز یة تِ هیشاى  5ٍ 5/2ع ارُ آتی اعطَ َدٍط تِ تل ت 

 ْلت تزرعلی  لاایز    . عاعت ّن سدُ ؽلذًذ  24دٍر در دلیمِ  لزار  دادُ ؽذ، ٍتِ هذت  130تیذ اس ایي هذت ًوًَِ ّا را در ؽیىز تاعاعت  یغاًذُ ؽذ، ٍ 

ً ز  را تا لارچ وؼ هاًىَسب رلذ عفلًَی ؽلذٍ در یتلزی دیلؼ ّلای       اتتذا تذٍر  هَرد    زفِ ع ارُ آتی اعطَ  َدٍط ٍ  اج  زٍط تز َاًِ سًی تذر
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عذد تذر در ّز یتزی دیلؼ للزار دادُ ٍ تلِ ّلز      15در ّز آسهایؼ اس ّز وذام اس اًَاع تذٍر هَرد ً ز  یذاد. ٍی واتذ صافی لزاردادُ ؽذرذعفًَی ؽذُ حا

یتزی دیؼ ّا تلِ صلَرت رٍساًلِ تزرعلی ؽلذ ٍ      . هیلی ویتز آب همطز ارافِ ؽذ 8هیلی ویتز اس ه لَل  یوار هَرد ً ز ارافِ ؽذ ٍ در ظزف ؽاّذ 5ظزف 

در ایي   میلك  َاًلِ سًلی ٍ رؽلذ     . یتزی دیؼ ٍ َد داؽت 24 یوار ٍ در هجوَع  6در آسهایؼ در ّز  ىزار  .هَرد تزرعی یاداؽت تزداری ؽذًذ صفات

ای تزای  جشیِ ٍاریاًظ ٍ تزرعی دادُ ّ . اایز ع ارُ آتی  اج  زٍط ٍ اعطَ  َدٍط تزرعی ؽذفیاویت آًشین ّای لٌتی اوغیذاًت در   ٍ  زفِ  ایاّ ِ 

رعلن  . درصلذ اعلتفادُ ؽلذ    1ٍ تزای همایغِ هیاًگیي ّا اس ّویي ًزم افشار ٍ تا اعتفادُ اس آسهَى داًىي در علط  آهلاری    MASTATCآهاری اس ًزم افشار 

                                                              اًجام ازفت  Excelًوَدارّا تا اعتفادُ اس ًزم افشار 

 ٍ تحثًتایج  

  ت  اایز هیٌی دار  یوارّای واریزدی در آسهایؼ ٍ فیاویت آًشین ّای آًتی اوغیذاًت    زفِ ًتایج ًؾاى داد وِ صفات درصذ  َاًِ سًی ٍ ٍسى ایاّ ِ

ٍ  درصذ  َاًِ سًی  ّو ٌیي ووتزیي.هؾاّذُ ؽذ  (آب همطز)ٍ ٍسى ایاّ ِ در  یوار ؽاّذ تِ طَری وِ تیؾتزیي درصذ  َاًِ سًی(. 1 ذٍل )لزار ازفت 

وارتزد  یوارّای ع ارُ ایاّاى آولَیا یه ٍ عن  زی  ًتایج ایي آسهایؼ ًؾاى داد وِ(. 1ٍ 2ؽى )درصذ هؾاّذُ ؽذ5ٍسى  ز ایاّ ِ در یوار اعطَ َدٍط 

 یوار  ًتایج ایي آسهایؼ ًؾاى داد وِ (3ؽى ) فلَراویي ّز چٌذ هَ ة واّؼ فیاویت آًشین وا الس ؽذًذ اها  فاٍت هیٌی داری هیاى ایي  یوارّا دیذُ ًؾذ

 اایزات هٌفی آولَویویىال ّای هَ َد   .(4ؽى ).درصذ ووتزیي هیشاى فیاویت آًشین یزاوغیذاس را داؽتٌذ 5 زی فلَراویي ٍ   یوار ع ارُ اعطَ َدٍط

 َاًِ سًی ٍ رؽذ ایاّ ِ در تغیاری اس ایاّاى اشارػ ؽذُ .  َاًِ سًی ٍ رؽذ ایاّ ِ در تغیاری اس ایاّاى اشارػ ؽذُ اعتحاص  اس ایاّاى  هختلف 

 یزٍ  یٌاسّا ٍ آهیالسّا هاًٌذ ٍیضُ ّای فیاویت آًشین رٍی ااز تا ّو ٌیي ٍ  یثزویي هاًٌذ سًی  َاًِ ّای اوماء َّرهَى رٍی  أایز تا دازآعیة  زویثات .اعت

ًتایج آسهایؼ حارز ًؾاى داد وِ  ز ویثات آولَ یا یه  (1383)ً ز اصفْاًی ؽًَذ هی سًی  َاًِ واّؼ تاع  اعت سًی رزٍری  َاًِ فزایٌذ تزای وِ

تِ تا  َ ِ . ؽذ  زفِ  اعطَ َدٍط ٍ  اج  زٍط تا  خزیة تؾای علَوی در تذر زفِ  عثة واّؼ درصذ  َاًِ سًی ٍ رؽذ ایاّ ِ ٍ ٍسى  ز ایاّ ِ

هی  َاًذ ًاؽی اس  خزیة تؾا ّای علَوی ٍ واّؼ فیاویت  زفِ ًتایج فَق  هی  َاى افت وِ واّؼ رؽذ ایاّ ِ ٍ ٍسى  ز آى  ٍ درصذ  َاًِ سًی تذر 

ز  زویثات آولَیا یه   ت  اایی  خزیة تؾا ّای علَوی ٍ  اایز هٌفی آى تز فزایٌذّای فیشیَوَصیه هاًٌذ فیاویت آًشین ّا .آًشین ّای آًتی اوغیذاًت تاؽذ

 (.1386فزَّدی ٍ ّوىاراى،)هی  َاًذ یىی اس دالی  عوذُ واّؼ رؽذ ایاّ ِ ایاّاى ّذف   ت  اایز حضَر هَاد آولَیا یه تاؽذ
 صفات هختلف خزفِ تحت تیوارّای هختلف آسهایطی( 1)جذٍل تجشیِ ٍاریاًس   

 ٍسى ایاّ ِ وا االس یزاوغیذاس سًیدرصذ  َاًِ در ِ آسادی هٌثع  غییز

نتلَ  3 82/5  ns
 83/4  ns

 48/3  ns 78/4  ns 

62/3343 5  یوار  ** 30/194  ** 16/53  ** 00071/0  ** 

38/5 15  طا  07/7  63/6  00014/0  

     23 و 

 عذم هیٌی داری:  ns  درصذ 1احتوال هیٌی داری در عط  ** : 
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 خزفِ سًی تذٍرّای هختلف آسهایطی تز جَاًِاثز تیوار( 1)ضکل

 
 اثز تیوارّای هختلف آسهایطی تز  ٍسى تز گیاّچِ خزفِ( 2)ضکل

 
 اثز تیوارّای هختلف آسهایطی تز  فعالیت آًشین کاتاالس گیاّچِ خزفِ( 3)ضکل

 
 اثز تیوارّای هختلف آسهایطی تز فعالیت آًشین پز اکسیذاس گیاّچِ خزفِ( 4)ضکل
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Abstract 
In order to examine the effects of aqueous extract allelopathy of two plants .i.e. Amaranthus retroflers and Lavandula  

angtstifolio on germination of anti oxidant enzyme activity in Portulaca oleracea Plantlet, an experiment was carried 

out based on  a randomized complete block with  6 treatments and 4 replications. The tested  treatments were 

comprised of Amaranthus retrofler’s aqueous extract (1.5 and 2.5% concentration), Lavandula  angtstifolio’s ( 2.5 

and 5% concentration) and trifluralin( one in thousands) and distilled water( as a control).The results indicated that as 

the Lavandula  angtstifolio aqueous extract increases the percentage of germination and the weight of Portulaca 

oleracea plantlet deceased. They also showed that increased Lavandula  angtstifolio aqueous and trifluralin extract 

was led to oxidant enzyme activity in host plantlet’s tissue 

Keywords: allelopathy, Amaranthus retrofler ،Lavandula angtstifolio, germination، anti oxidant enzyme 

 

 
  


