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 ریرشد علف هرز خاکش یبر بازدارندگ اهدانهیس ییایمیآللوشاثرات مواد 

 )Triticum aestivumبا گندم نان ( سهیدر مقا

  

  4رانوندیب یباران نیحس و 3پورصادق ری، ام*2فالح نای، س1يالهام مدد

  

  )20/02/1401 رش:یخ پذی؛ تار 01/09/1400 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

   ریخاکش يهااهچهیو رشد گ یزن) بر جوانهNigella sativa( اهدانهیعصاره س تیاثرات سم نییو تع یابیزرامطالعه  نیهدف از ا

).Descurainia sophia L) در مزارع گندم (Triticum aestivumآن بود. در  یعصاره آب یستیمهم فعال ز باتیترک ییو شناسا ي) و جداساز

 اهدانهیس یتکرار انجام شد. در هر آزمایش تیمارها شامل دو سطح عصاره آب 3با  یطرح کامالً تصادف در قالب لیفاکتوراین راستا، دو آزمایش 

چه به گندم تیمار شده با طول ساقه نیشتریب ) بودند. نتایج نشان دادmL/L 150و  100، 50و شاخساره) و چهار غلظت  عصاره (صفر،  شهی(ر

50 mL/L 150تیمار شده با  ریهرز خاکش علف به نیرتو کم هدانهسیا شهیعصاره ر mL/L شیتعلق داشت. با افزا اهدانهیعصاره شاخساره س 

بر وزن  اهدانهیعصاره شاخساره س ی. عالوه بر آن اثر بازدارندگافتی يداریکاهش معن اهچهیگ هیشاخص بن زانیم اهدانهیغلظت عصاره س

و  9/12 بیترت(به يدیفالونوئ  باتیترک اهدانهیو شاخصاره س شهی. در عصاره ردوآن ب شهیعصاره ر از ترشیب یزنخشک گیاهچه و درصد جوانه

به  ریخاکش اهچهیو رشد گ یزن) مشاهده شد. مهار جوانه%2/19و  5/14 بیترت(به دهای) و ترپنوئ%7/26و  4/19 بیترت)،  فنل (به%16/7

 ن،یسیستیریم ن،یمانند مگنوفلور يدیآلکالوئ باتیترک ک،یلیکربوکسيتر يدهایمانند اس دهایفالونوئ ها،فنلیبازدارنده مهم شامل پل باتیترک

هرز  يهابر علف يقو تیبا داشتن سم اهدانهیشود که عصاره سگیري میطور کلی نتیجه. بهندنسبت داده شد  نیجالمیو ن نینورارجمون

  .نندکمک ک یستیز يهاکشبه توسعه علف تواندیم
  

  

  

  هافنلپلی فالونوئیدها، ،یستیز کشعلف ،یزنجوانهمهار  ،ییایمیش بیکرت :يدیکل يهاواژه

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ، شهرکرد، ایراندانشگاه شهرکرددانشکده کشاورزي، گروه زراعت،  و استاد دکترا يدانشجوترتیب . به2و  1

  آمریکا ایلینوي، ،یجنوب ينویلیادانشگاه  ،يکشاورز يهاستمیخاك و س اه،یگروه گ ار،یاستاد. 3

 ، اصفهان، ایرانآباد نجف یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناس ستیگروه ز ار،یاستاد. 4
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   مقدمه

هاي صورتاي هستند که بههاي هرز گیاهان ناخواستهعلف

مختلف با گیاه زراعی و یا سایر گیاهان رقیب تداخل دارند. در 

هاي هرز براي کسب منابع غذایی با گیاهان موارد، علف بلاغ

اي چون کاهش کنند و باعث مشکالت عدیدهزراعی رقابت می

هاي عملکرد، کاهش کیفیت محصوالت زراعی و افزایش هزینه

هاي هرز مزارع اگرچه براي کنترل علف .)11شوند (می تولید

اما  ،دهاي شیمیایی متعددي در دسترس هستنکشغالت علف

ها اثر منفی بسیاري بر محیط اطراف و کاربرد گسترده آن

د. بنابراین، انجام تحقیقات براي نسالمت انسان دار

ایمن، کارآمد، مقرون به صرفه و سازگار با محیط هاي جایگزین

برداري از ). از این نظر، بهره23و  16زیست ضروري است (

هاي هرز در علف یپدیده آللوپاتیک گیاهان براي مدیریت طبیع

). گیاهان 24هاي زراعی مورد تأکید قرار گرفته است (سیستم

هاي ثانویه (آللوشیمیایی) را آزاد آللوپاتیک انواع متابولیت

د. عالوه بر نکنهاي هرز کمک میکنند که به سرکوب علفمی

ممکن است توانایی گیاهان در هاي مختلف زراعی این، شیوه

شامل ها ). این شیوه9د (کنرا تقویت  زرهاي هرقابت با علف

تر بذر، فاصله کم بین گیاهان زراعی، مدیریت میزان بیشکاربرد 

کود و بقایاي گیاهی در خاك است که قدرت رقابت در برابر 

هاي هرز و توانایی تولید مثل علف داده هاي هرز را بهبودعلف

  ).9د (ندهرا کاهش می

تواند یک در کشاورزي میتاترکیب مواد با فعالیت آللوپ

آلودگی محیط زیست را کاهش داده و تولید کشاورزي را براي 

). گیاهان با اثر 41هاي هرز افزایش دهد (مدیریت پایدار علف

هاي دفاعی را بر اساس سنتز برخی آللوپاتیک قادرند مکانیسم

هاي ثانویه توسعه دهند که در صورت رها شدن در متابولیت

اي از چرخه حیات سایر گیاهان تداخل ایجاد هلمحیط در مرح

، غلظت ). مواد شیمیایی آللوکمیکال از نظر ترکیب27کنند (می

). اثرات فیتوتوکسیک این 21و محل عمل، متفاوت هستند (

ها، ها، ترپنهاي مختلف ترکیبات مانند فنلمواد متعلق به دسته

ها، گلیکوزیدها دیها، اسیدهاي چرب، پپتاستیلنآلکالوئیدها، پلی

  ).46ها است (و ساپونین

هاي آللوکمیکال را از طریق تجزیه بقایاي گیاهان ترکیب

اي، آبشویی و تبخیر به محیط آزاد گیاهی، ترشحات ریشه

دهد که ). همچنین تحقیقات دیگر نشان می45 و 13کنند (می

هاي هرز، اثرات مثبتی گیاهان آللوپاتیک عالوه بر سرکوب علف

خاك مانند بهبود دسترسی به مواد غذایی از طریق افزایش  در

  .)49فعالیت میکروبی خاك دارند (

 طیرا در مح کیتوتوکسیس ییایمیمواد ش ،کیآللوپات اهانیگ

رقابت با  يرا برا آنها ییتواند توانایکنند که میآزاد م

گیاهان  د.نده شیمنابع محدود افزا ياطراف برا يهاسمیارگان

هاي ) داراي متابولیتNigella sativaجمله سیاهدانه ( زدارویی ا

که در گروه ترکیبات آللوپاتیک قرار ) 40(ثانویه متعددي هستند 

 وجود به تواندیم هانایگاین قبیل  یکیآللوپات تیخاصدارند. 

 مواد جذب غشاء، ريینفوذپذ از که شود داده نسبت هافنل

 و فتوسنتز ل،یفکلرو سنتز سلولی، وارهید گسترش ی،یغذا

 گرید ،نیا بر عالوه ).25( کنندمی جلوگیري مییآنز هايفعالیت

 ها،نیکومار ها،فنلیپل مانند توجه قابل ییایمیش مواد

 ها،نیکومار ،کیانوژنیس يهادیکوزیگل ها،دیآلکالوئ ها،دیترپنوئ

 یزنجوانه مانع زین هانونیکوئ و هادیاستروئ دها،یفالونوئ ها،تانن

 استخراج باتیترک يتعداد د ونشویم گرید اهانیگ رشد و رذب

، لپتوسپرانون نون،یبنزوکساز نئول،یس لیقب از اهانیگ از شده

هاي مختلف براي ها و اسید کینولینیک که در زمینهبنزوکازینون

ترین مواد عنوان اصلیهاي هرز استفاده و بهکنترل علف

   ).35آللوشیمی معرفی شدند (

در الگوي کشت بسیاري از  )Triticum aestivum( گندم

اي برخوردار از جایگاه ویژه ،جمله ایران از ،کشورهاي دنیا

و  يکالر افتیدر در يگریاز هر محصول د شیو ب )39است (

از  يریجلوگ ل،یدلنیهمنقش دارد. به انسانروزانه  نیپروتئ

 تیاهم این محصولهرز در  يهااز علف یکاهش عملکرد ناش

 يورزو خاك هاکش. علف)39( غذا دارد يداریپا يبرا ییباال

 آنهاهرز دارند، اما استفاده از  يهادر کنترل علف ینقش مهم

به همراه  زیست طیانسان و مح يبرانامطلوبی  يامدهایاغلب پ
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هرز  يهامؤثر بر علف يهاکشدامنه علف ن،یعالوه بر ا دارد.

ها در حال کاهش کشفلعتکامل مقاومت به  لیدلبه يدیکل

   ). 46( است

در مزارع  هرز يهامختلف کنترل علف يهاکیتکناز جمله 

ها) و کشهاي شیمیایی (استفاده از علفتوان به روشگندم می

، مدیریت تغییر رژیم رطوبتی خاكغیر شیمیایی (تناوب زراعی، 

استفاده از ارقام داراي قدرت رقابتی کوددهی، کشت مخلوط، 

د کراشاره استفاده از ترکیبات دگرآسیب و  استفاده از دام ،باال

محصوالت  دیتول اهانیگ کیبا استفاده از اثرات آللوپات .)46(

 کنشبرهم .استپذیر نیز امکان داریپا يدر کشاورز کیارگان

نظر هرز ممکن است کوچک به يهاو علف کیآللوپاتترکیبات 

غلظت  و  دارد يدیشد ریتأث ،رفتار رییتعامل با تغ نیبرسد، اما ا

 طیو شرا اهانیمراحل رشد گ ریتواند تحت تأثیم باتیترک نیا

 يهابه قسمت ییایمیآللوش دیتول نیچنهم). 18( باشد یطیمح

 نیترمعموالً مهم آنها يایها و بقابرگ .دارد یبستگ اهیمختلف گ

 يکمتر کیها اثر آللوپاتبا برگ سهیدر مقا شهیهستند و رمنبع 

  .)18( رداد

مانند  یکیتواند بر تمام عوامل اکولوژیم کیاثرات آللوپات

بقا، گسترش و  ،یاهیتاج پوشش گ ینیجانش ،یرشد موضع

عنوان وان بهتیرا م باتیترک و این گذارد ریمحصول تأث دیتول

توسط  ممانعت .)18( کش استفاده کردعلف دیتول يبرا یمدل

و  اهیاز بذر تا بلوغ گ ،یگدتمام مراحل زن کیآللوپات باتیترک

ا ر ماده خشکو تولید  سطح برگ اهچه،یبذر، رشد گ یزنجوانه

  .)18( ردیگیدر بر م

مهم  اریبسي علف هرز (.Descurainia sophia L)خاکشیر 

 .شودمی زیادي خسارتو باعث  در مزارع گندم است عیشاو 

 یفلعدولپه،  یاهیگ بو است و این علف هرز متعلق به تیره شب

در باغات، که  است سالهکیو  زهیئپا رشد عادت با ياو بوته

 يادیز بذر آنبوته  هر. کندرشد می ونجهیمزارع غالت، کلزا و 

بذر خاك قرار  بانک در یراحتبه ریز بذور این که کندیم دیتول

 هیو رشد اول گندمبا  یزنجوانه یهمزمان علتبه. دنریگیم

این گیاه زراعی  با يدیرقابت شد داجیگندم موجب ا از ترعیسر

شود. از طرفی رسیدگی آن زودتر از گندم است و موجب می

روش اصلی کنترل آن،  د.شوپراکنش بذر زیادي در مزرعه می

هاي مصنوعی است که داراي پیامدهاي کشاستفاده از علف

است  کشهاي مقاوم به علفوسعه بیوتیپزیست محیطی و ت

استفاده شدید از سموم دفع آفات باعث  ،نعالوه بر ای. )20(

ه کاهش تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی خاك و در نتیج

  .)33 و 20، 7شود (وري محصول میبهره

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی تأثیر آللوشیمیایی عصاره 

عنوان مسئول اثرات آللوشیمیایی در گیاه دارویی سیاهدانه به

 محصول هاي هرز مهم اقتصاديعلف عنوان یکی ازخاکشیر به

نوع عصاره و پاسخ بین این  - گندم بود. روابط متقابل غلظت

هاي فیتوتوکسین و پارامترهاي رشد گیاهان هدف نیز شاخصه

  مورد بررسی قرار گرفت. 

  

  هامواد و روش

تکرار در  3دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با 

تیمارها شامل عصاره  اجرا شد. 1399 دانشگاه شهرکرد در سال

هاي سطح (ریشه و شاخساره) و غلظت دوآبی سیاهدانه در 

  ) بودند. L/mL 150و  100، 50سطح (صفر،  چهارعصاره در 

هاي سیاهدانه در مرحله گلدهی براي تهیه عصاره آبی، بوته

از مزارع سیاهدانه منطقه فالرد از توابع لردگان در مرداد ماه 

شویی به آزمایشگاه منتقل پس از ریشه آوري وجمع 1399سال 

خشک  سلسیوسدرجه  25دماي حدود  شرایط سایه و در

 هاي گیاهی جداگانه آسیابشدند. پس از خشک شدن اندام

د. سپس براي تهیه نصورت پودر درآمده و نرم شوشدند تا به

گرم از ریشه و شاخساره  50مقدار  1:10محلول به نسبت 

. عصاره تهیه ندلیتر آب مقطر اضافه شد 5/0گانه به ادطور جبه

ساعت در محیط کامالً تاریک در یخچال قرار داده  48شده 

الیه عبور داده و از کاغذ شدند، سپس از پارچه تنظیف کتانی دو

اي صاف و نیز عبور داده شد تا عصاره 1صافی واتمن شماره 

نظر گرفته  رد% 100عنوان عصاره دست آید، که بهخالص به

و  100، 50هاي شد. سپس عصاره با آب مقطر رقیق و غلظت
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150 L/ mLهدایت  ذکر است که میزان. الزم بهشد هیته آن از

گیري متر اندازه EC هاي تهیه شده نیز توسطالکتریکی عصاره

-LCروش توسطریشه و اندام هوایی  عصاره باتیترکو شد

mass  اه مدلگتدر دو فاز مثبت و منفی با دسWaters Alliance 

2695 HPLC-Micromass Quattro micro API Mass 

Spectrometer دش نییتع.  

 1پتري توسط کاغذ صافی واتمن شماره کف هر ابتدا 

خاکشیر و  عدد بذر 25پوشانده و سپس بر روي کاغذ صافی 

عصاره  کردن اضافه از طور جداگانه قرار داده شد. پسگندم به

 ظروف و شده گذاشته پتري ظروف درب ،لذکراتیمارهاي فوق

 سلسیوس درجه 22±2با  تاریکی، اتاقک رشدي با شرایط درون

  . ندگرفت رارق  %70رطوبت  و

 ها از هر پتريروز پس از شروع آزمایش گیاهچه شش

. معیار گیري و محاسبه شدخارج شد و پارامترهاي اندازه

 ).37( استمتر یلیم 2چه به اندازه زنی، خروج ریشهجوانه

زنی، غلظت جوانه گیري شده شامل درصدصفات اندازه

پراکسیداسیون هیدروژن، میزان پراکسیداسیون لیپیدي غشاء، 

محتواي پرولین، شاخص میتوزي، زیستایی سلول، طول 

و  چه، وزن خشک گیاهچه، شاخص قدرتچه و ساقهریشه

 شاخص بنیه گیاهچه بودند.

  رابطه زیر محاسبه شد: زا )GP(زنی درصد جوانه

)1 (                                                 
n

GP = 100×
N

   

 N تعداد بذور جوانه زده پس از روز ششم و nدر این معادله، 

  .)22( بذور کشت شده استتعداد کل 

و میزان  2O2(H( براي تخمین میزان پراکسید هیدروژن    

از روش نگ و همکاران استفاده شد  لیپیدي غشا پراکسیداسیون

با روش بیتس و همکاران  چنین محتواي پرولین نیزهم ).30(

  د. ش) انجام و محاسبه 6(

پس از آنکه بذور گندم با عصاره سیاهدانه تیمار شدند 

) 47و همکاران ( یانشاخص میتوزي و زیستایی سلول از روش 

 و چهشهیرطول  نظر مورد یشیاز اتمام دوره رو محاسبه شد. بعد

. شد يریگاندازه يمتریلیم کشخطتوسط  چه گیاهچهساقه

نمونه  5طور تصادفی نیز به گیاهچه خشک جهت تعیین وزن

  انتخاب و با استفاده از ترازوي دیجیتال وزن شدند. 

ه ارائ رابطه از )Vitality index(شاخص قدرت  محاسبه منظوربه

  د:ش) استفاده 36( انهمکار توسط رن و شده

)2(                          Vitality index Gt Dt S    

  

Gt :روز در زدهجوانه بذور تعداد  tوDt  :روزهاي تعداد 

  است. چهمیانگین طول ریشه :S و آزمایش شروع از شمارش

 نیتخم جهت یمناسب اریمع که )SVI( اهچهیگ هیبن شاخص

 ).24( دش تعیین 3 معادله از دهفاستا با )44( است اهچهیگ قدرت

)3(                                       GP×SRSVI = /100  

چه (مجموعاً و ساقه چهشهیطول ر بیترت به: SR معادله، نیا در

 . است یزنجوانه درصد: GP ) است واهچهیطول گ

 چانگط وست که يامعادلهبا استفاده از  ءارتقا/بازدارندگیدرصد 

 :حاسبه شدم ،) (اصالح شده) ارائه شده است13( و همکاران

  ) بازدارندگی-)                             = درصد (+) ارتقاء /(4(

تیمار)) –× (شاهد/(شاهد 100  
 

 به هاداده همه اهیگ هر در خاکشیر، با گندم سهیمقا امکان يبرا

 و شدند برض 100 عدد در سپس و میتقس) شاهد( صفر غلظت

 مورد کنترل درصد نیانگیم صورتبه هانیانگیم و هاداده نیبنابرا

 يآمار افزارنرم لهیوسبه لیتحل و هیتجز. )38( گرفتند قرار سهیمقا

SAS v. 9.4 ف الحداقل اخت آزمون با هانیانگیم و شد انجام

  .نددش سهیمقا %5 احتمال سطح در (LSD) دارمعنی

  

 و بحث جینتا

  سیاهدانه عصاره اتبیترک

 سیاهدانه و شاخساره شهیر عصاره از LC.MS تجزیه و تحلیل

 يحاو هااین عصاره که داد نشان )MeOH( متانول v.v %70 از

 دیآلکالوئ و هاترپن ،یفنل باتیترک دها،یفالونوئ از یمخلوط

 دیفالونوئ موجود باتیترک اعظم بخش که ییاگونه به هستند،

 شهیر عصاره( فنل ،)%7/16خساره اش و% 9/12شهیر عصاره(

 و% 5/14 شهیر عصاره( هاترپن و) %7/26 شاخساره و %19/4
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 عصاره باتیترک از %5/6عالوه بر این،  ند.بود) %2/19 شاخساره

 لیتشک دهایآلکالوئ را شاخساره باتیترک عصاره %25 و شهیر

 %6/1 زانیم به نیساپون يحاو اهیگ نیا عصاره نیچنهم اند،داده

 شاخساره عصاره در. بود شاخساره ر% د2/4 و شهیر رد

. میبود نیکومار و نونیکوئ ن،ینیالم وجود شاهد نیهمچن

 در(با درصد بیشتر)  شاخساره بر عالوه که مشابه باتیترک

 گروه از بیترک چندز: ا بودند عبارت شد افتی شهیر عصاره

ون چ تیو ترکیبات فنلی، همچنین ترکیبان ینیالم ،دهایفالونوئ

، میرسن )D-limonen(لیمونن ، دي)cycloartenol(سیکلوارتنول 

)myrcene( آلفاپینن ،)α-pinene(سیامین -، پارا)P-cymene(  ،

 thymol(، تیمول )carvone(، کاروون )carvacrol(کارواکرول 

(THY)( تیموکینون ،)thymoquinon( آپیول ،)apiol( ،

، )α-bisabolol-(+)(ول ولاب)، آلفا بیسmyristicinمیرستیسین (

  برخی اسیدهاي چرب و غیره. )،farnesol(فارنسول 

از  ترکم یکیالکتر تیهدا يدارا شده استفاده يهاعصاره    

 در شده مشاهده اثرات بنابراین ،ندبودبر متر  زیمنسدسی 02/0

گیاهچه خاکشیر و گندم مستقل از شوري  یسلول يندهایافر

 هاعصاره در موجود هايینکستوتویاثرات ف عنوانبهاست و 

باعث تواند جا که شوري عصاره مید. از آننشومربوط می

هاي سلولی شود و این اثرات احتمالی با ینداتغییراتی در فر

دایت شوند، سنجش همیفیتوتوکسیک مواد آللوپاتیک اشتباه 

  ).10الکتریکی عصاره ضروري است (

 نیتاموی ینوعکه  pyridine-3-carboxylic acid وجود    

 يحدود تا تواندیمگیاه سیاهدانه،  شهیر عصاره در، است 3ب

 نشان راریشه شده با عصاره  ماریت يهااهچهیگ تنش تحمل

 توانندیمو  بوده آب در محلول ب گروه يهانیتامیو، زیرا دهد

 کیتحر نیچنهم و ژنیاکس فعال هايگونه مهار در یمهم نقش

 با اهیگ مواجهه در که باشند داشته نیپرول ساخت میرمستقیغ

 ).17( هستند لیدخ فسفات پنتوز ریمس در تنش

 مگنوفلورینشامل  یدآلکالوئوجود ترکیبات     

)magnoflorine( در شاخصاره و به مقدار اندك)  ،(در ریشه

و  )norargemonine(نورارجمونین ، )myristicin( میریستیسین

،   nigellamine (A1, A2, A3, B1, B2, C, D) نیجالمین

-(methylsulfanyl)-2( پیریمیدینول-5-سولفانیلمتیل-2 همچنین

5-pyrimidinol(، داماسکنین )damascenine(، دکان-ان   

)N-decane(، تتراهیدرو-نیجراجیلین )nigragilline-

tetrahydro(، نیجلیسیمین )nigellicimine(،  نیجلیدین

)nigellidine(، استریچینین )strychinine(، هنیکاسا-ان  

 )N-heneicosane(، نیجلیدون )nigellidone(  تنها در)

مطالعات یدي است. آلکالوئبیانگر نقش مهارکنندگی  شاخصاره)

 که آلکالوئیدها، متابولیسم ذخایر غذایی مخصوصاً ندنشان داد

گیاهی مانند زنی بذرهاي یند جوانهآنشاسته را در طی فر

  ).2( اندازندخیر میأبه ت )Helianthus annuus( آفتابگردان

 

  زنیجوانه

از نوع و غلظت عصاره  یحاضر، اثرات قابل توجه شیدر آزما

 زنی گیاه گندمدرصد جوانهبر  آنهاو اثر متقابل  سیاهدانه

)P≤0.05 () مربوط به  یبازدارندگ رینتبیش ).1جدول مشاهده شد

زنی نهدرصد جوابود که  mL/L 150غلظت و عصاره شاخساره 

شکل در مقایسه با شاهد کاهش داد ( %2/72و  5/59خاکشیر را 

 150که، تیمار عصاره شاخساره با غلظت حالیدرالف).  - 1

mL/L زنی گندم داشت اثر مهاري بر درصد جوانه% 4/9 فقط

زنی هاي دیگر عصاره شاخساره نیز جوانهالف). غلظت- 1(شکل 

عصاره  mL/L 50ت خاکشیر را کاهش داد، اما در گندم غلظ

و  8/2زنی را در مقایسه با شاهد جوانهو شاخساره درصد  شهیر

دلیل تغییر یا عدم کفایت الف). به - 1افزایش داد (شکل  4/1%

آب یا اکسیژن،  زنی مانند کمبودپارامترهاي مورد نیاز جوانه

هاي متابولیکی با مشکل ها کاهش و سایر فعالیتفعالیت آنزیم

بنابراین در غلظت باالتر عصاره، رطوبت قابل . شدمواجه خواهد 

دسترس بذر کاهش یافته و سبب اختالل در فعل و انفعاالت 

زنی شده و همانند بذور کشت شده متابولیکی قبل از فرآیند جوانه

  ).28( زنی کاهش یافته استدر شرایط تنش، جوانه

الف).  - 1گندم داشت (شکل زنی مهاري بر درصد جوانه

زنی خاکشیر را کاهش دیگر عصاره شاخساره نیز جوانهي هاغلظت

و شاخساره درصد  شهیعصاره ر mL/L 50غلظت داد، اما در گندم 

1درصد افزایش داد (شکل  4/1و  8/2در مقایسه با شاهد  زنی راجوانه
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گندم و  نیپرول ي(ب) و محتوا ریگندم و خاکش دروژنیه دیپراکس، ف)گندم (ال یزنارتقاء درصد جوانه/ی. درصد بازدارندگ1شکل 

 اه،یو عصاره شاخصاره است. در هر گ شهیدهنده عصاره رنشان ESو  ER. اهدانهیمختلف عصاره س يها(ج) با انواع و غلظت ریخاکش

  .دهندینشان م P<0.05را در  يداریحروف مختلف تفاوت معن

  

) هاترپنییسسکو و مونوترپن( ادهیترپنوئ یعیطب يعملکردها

مهارکننده قوي بر روي رشد گیاه و اثرات  واست  متنوع اریبس

در  آنهاموارد شناخته شده تعدادي از  دارند. زنی بذرجوانه

مانند  هاي ترپنالکل عصاره سیاهدانه عبارتند از:

 ، لیمونن (bisabolol)بیسابولول ، (cycloartenol)سیکلوارتنول

)limonen(، سیمن-پارا )P-cymene( ،-oسیمن )O-cymene( ،

-8و1،  (farnesol)فارنسول ،)γ-terpinene( پیننترگاما

، سابینن )α-thujene( ، آلفاتوجن (cineole-1,8)سینئول

)sabinene( ترپینولن ،(terpinoleneo) آلفاپینن ،)α-pinene(، 

   ال-8-سیمن-پارا، )myrcene(، میرسن )β-pinene(بتاپینن 

)P-cymen-8-ol(آرابینوز-ال، دي )DL-arabinose( کارواکرول ،

)carvacrol(  و تیمول)thymol( در ریشه با نسبت کمتر و) 

  ر)، کاریوفیلن اکسیدتشاخصاره با نسبت بیش

 (caryophylene oxide)، فنشون )fenchone(دي ، -

و  )phellandral(پالندرال  ،)dihydrocarvone(هیدروکاروون 

  (در شاخصاره). (dolaconine) یندالکون

 دو هر در بذر زنیجوانه میزان عصاره، غلظت افزایش با    

اما در علف هرز خاکشیر  یافت، کاهش داريمعنی طوربه گونه

 عصاره در ن،یا بر عالوه). 1(جدول  بود يرتشیب بیبا ش

 شهیر با سهیمقا در يرتشیب يهافنل زانیم اهدانه،یس شاخساره

 یمهارکنندگ رتشیب نقش توانیم لیدلنیهمبه، شد مشاهده

 یدگیکش شیافزای و زنجوانه از ممانعت در را یفنل باتیترک

 ،اهانیگ کل رشد و یعیطب رشد در متعاقباً که نمود دییتأ شهیر

 موجود یآل يدهایاس. کندمی جادیا اختالل ،خاکشیر باالخص

، اسید )ferulic acid( فرولیک اسید مانند اهدانهیس عصاره در

، )oleic acid(، اسید اولئیک )octadecenoic acid(اکتادکانوئیک 

، )palmitic acid(، اسید پالمیتیک )linoleic acid(اسید لینولئیک 

، )coumaric acid(، اسید کوماریک )citric acid(اسید سیتریک 
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، اسید اکوسانوئیک )butenoic acid-2(بوتانئیک -2اسید 

)eicosanoic acid( و اسید مالیک )malic acid( )عصاره در 

 از ،دنشویم محسوب هاکیفنل مجموعهریز خود که ،)شاخصاره

 را یآللوپات اثرات و کرده يریجلوگ بذور از ياریبس یزنجوانه

 ،یسلول میتقس مهار( یکیولوژیزیف مختلف يندهایافر يرو بر

 مواد جذب مهار ،یکروسکوپیرمیز يساختارها و شدن لیطو

 و اهیگ يزادرون يهاهورمون سنتز مانعت ازم اهان،یگ يذغم

 اريیبس در کهطوريبه ،کنندیم اعمال اهانیگ در) نیپروتئ سنتز

  150mL/L غلظت در اهانیگ بذور یزنجوانه درصد موارد از

 ییایمیآللوش مواد که رسدیم نظربه و شد کینزد صفر به عصاره

 سبب ،هاسمیمکان ریسا زا قبل ،شاخصاره عصاره در موجود

ممکن است . شودمی بذر یزنجوانه در ازین مورد هايمیآنز مهار

زنی، رشد و نمو گیاه و رابطه مستقیمی بین سطح پایین جوانه

ها در کاهش جذب آب و فعالیت لیپاز با وجود فیتوتوکسین

  ).45( خاك وجود داشته باشد

  

  پراکسید هیدروژن 

مختلف  يهاداد که استفاده از غلظتن شان آنالیز واریانس جینتا

 دیدر مقدار پراکس يداریمعن رییباعث تغ سیاهدانهعصاره 

 اگرچه). 1 جدول( )(P≤0.01 و گندم شد خاکشیردر  دروژنیه

، مقدار سیاهدانهو شاخساره  شهیر يهاغلظت عصاره شیبا افزا

 خاکشیرروند در  نیا ما، اافتی شیافزا دروژنیه دیپراکس

 ترینبیش). ب -1داشت (شکل تريبیش بیگندم ش بهنسبت 

عصاره  mL/L 150با  خاکشیردر  دروژنیه دیپراکس زانیم

) و کمترین آن در تیمار سبت به شاهدبرابر ن 01/1شاخساره (

افزایش % 58/23سیاهدانه (به میزان  mL/L 50 غلظتریشه با 

عصاره شاخساره  گرید يهامشاهده شد. غلظت) نسبت به شاهد

 دیمقدار پراکس زین شهیمختلف عصاره ر يهاغلظت یتح و

که ی). در حالب- 1داد (شکل  شیافزا را خاکشیردر  دروژنیه

عصاره شاخساره تفاوت  mL/L 150در گندم، تنها غلظت 

 ریکرد و سا جادیا دروژنیه دیپراکس زانیدر م يداریمعن

 ).ب -1نداد (شکل رییرا تغ دروژنیه دیها مقدار پراکسغلظت

 مانند ییندهایافر کنترل در ROS نوع نیچند اهانیگ در

 دفاع رزنده،یغ و یطیمح ستیز يهامحرك به پاسخ رشد،

   یعیطب ییایمیش مواد نیهمچن. دارند روزنه رفتار و پاتوژن

 با .)4( دهند شیافزا رندهیگ اهانیگ در را ROS دیتول توانندیم

 خاکشیر و دمنگ اهچهیگ در اهدانهیس عصاره توسط ROS دیتول

 جادیا تداخل الکترون انتقال رهیزنج در است ممکن ،)1 جدول(

 از یناش رشد مهار در یمهم نقش احتماالً ROS یطرف از. شود

 به توانیمطبق مطالعه حاضر  را نقش نیا که دارد اهدانهیس

 -ان جمله از اهدانهیس عصاره در موجود يدهایفالونوئ حضور

، نارینژنین )N-decane(دکان  -ان، )N-nonanol(نونانول 

)naringenin( کامفرول ،)kaempferol( آپیژنین ،)apigenin( ،

و ایزورهامنتین  )quercetin(، کوئرستین )leteolin(لتئولین 

)isorhamnetin( دانست مربوط. 

  

  پراکسیداسیون لیپید

از  اهیهر دو گ لیپید ونیداسینوع و غلظت عصاره بر پراکس ریتأث

). در هر 1دار بود (جدول معنی ٪1سطح احتمال در  يارنظر آم

تري نسبت به لیپید بیشپراکسیداسیون  ،دو گیاه، عصاره شاخساره

ن لیپید وابسته به غلظت بود. ریشه داشت و میزان پراکسیداسیو

ترین پراکسیداسیون لیپید در خاکشیر و گندم تیمار شده با بیش

150 mL/L شاهد برابر  07/1و  63/3ب یترتعصاره شاخساره به

متقابل نوع و غلظت عصاره براي میزان  ثبت شد. اثر

نبود (جدول  دارینپراکسیداسیون لیپید هیچ یک از گیاهان مع

تفاوت  شهیعصاره ر يبرا mL/L 100تا  50). در گندم، بین 1

  .)1جدول ( شتوجود ندا يداریمعن

 ینواراف میمستق جهینت دیآلدئيدغلظت مالون شیافزا لیدل

 هیتجز. است ییغشا يدهایپیاز جمله ل يدیپیل ونیداسیپراکس

 يهاغشاء يداریپا و انسجام کاهش به منجر دهایپیل نیا

بر  ریبا تأث اهدانهیس عصاره نیبنابرا. دنشویم یتوپالسمیس

 شکل و 1 جدول( ویداتیاکس بیو آس ءغشا دیپیل ونیداسیپراکس

تغییر در ب وجها، مشکستن چربی جهی) و در نتب -1

تواند هاي لیپیدي غشاء شده و مینفوذپذیري و سیالیت الیه
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   ).1طور چشمگیري یکپارچگی سلول را تغییر دهد (جدول به

 

  محتواي پرولین

نوع و  یدهد که اثرات اصلیم نشان نتایج تجزیه واریانس

 نیپرول زانیبر م آنهاو اثر متقابل  سیاهدانهغلظت عصاره 

آن در  زانیم رینتبیش اگرچه ).1ل جدو( )(P≤0.01دار بود یمعن

) mL/L 150( شاخسارهغلظت عصاره  رینتبیشبا  خاکشیر

 يدارا زین شاخسارهعصاره  يهاغلظت ریمشاهده شد، اما سا

 زانیحال، منی). با اج -1بودند (شکل  ییباال نیپرول يمحتوا

 نزایو م خاکشیرر از تکم اریگندم بس يبرا ماریت نیا نیپرول

 ي). محتواج -1برابر گندم بود (شکل  5 حدود خاکشیر نیپرول

نکرد،  یچندان رییتغ شهیتحت درمان با عصاره ر خاکشیر نیپرول

 دانهاهیس شهیشده با عصاره ر ماریگندم ت اهیگ نیپرول زانیاما م

  ).ج -1کمتر از شاهد بود (شکل  یحت

 دهدیم کاهش را توپالسمیس ياسمز لیپتانس عنوانبه نیپرول

گندم و در . )43و  18( نمایدمی ياری تنش تحمل در را اهیگ و

یافته  جمعت شده جادیا تنش به پاسخ در آزاد نیپرول خاکشیر نیز

 لیتعد يبرا نگیگنالیس مولکول کی عنوانبه تواندیم نتیجهو در 

 محافظتو  ROSز ا ییزداسم ،ياسمز میتنظ مانند عملکرد چند

 ROS دیتول با زین نیپرول تجمع کند، ملع غشاء یکپارچگی از

 حاضر شیآزما در که است همراه) ویداتیاکس تنش( تنش تحت

 اهدانه،یس عصاره از یناش) ب -1شکل( دروژنیه دیپراکس وجود

 در و گندم به نسبت خاکشیر اهیگ در ترشیب نیپرول دیتول موجب

 کاهش يبرا باالتر غلظت با شاخساره عصاره يریکارگبه مورد

  ).ج -1 شکل( شد دهید هادیاکس نیا

  

  شاخص میتوزي

اگرچه براي ارزیابی شاخص میتوزي خاکشیر و گندم چندین 

اندازه کوچک  لیدل، اما بهروش مورد آزمایش قرار گرفت

شاخص  جیمناسب، فقط نتا کیو عدم تفک خاکشیر يهاسلول

طور قابل گندم به گیاهچه يتوزیگندم ثبت شد. شاخص م توزیم

و تداخل هر  دانهاهیعصاره س غلظتنوع و  ریتحت تأث یتوجه

 لفا- 2 شکلدر طور که ). همان2جدول گرفت (دو عامل قرار 

، دانهاهیعصاره س mL/L 50شان داده شده است، در غلظت 

% و روند مهار آن 70بیش از گندم  شهینوك ر يتوزیشاخص م

ارش شده است. صفت مذکور % گز30در مقایسه با شاهد 

 شهیعصاره ر mL/L 150و  100تري در غلظت یشب کاهش

عصاره  يهانشان داد. همه غلظت mL/L 50نسبت به غلظت 

میتوز در مقایسه با عصاره ریشه  میاز نظر مهار تقس شاخساره

مهار  اي که حتی شدت، به گونهالف) -2شکل تر بودند (قوي

تر بیش% 22 ،سارهشاخعصاره  mL/L 50 غلظت تقسیم میتوز با

 -2بود (شکل  شهیعصاره ر mL/L 150غلظت میزان اثر زا

 ).الف

مرحله در به نوع عصاره، به جز  یسلول میمراحل تقس پاسخ    

 ریما تأث يهاافتهیحال،  نیبود. با ا توزیپروفاز، مشابه شاخص م

را بر مراحل تقسیم سلولی گندم نشان وابسته به غلظت عصاره 

ترتیب با م سلولی بهسیتقرین میزان هر تترین و کمشبی و داد

  ).2ترین غلظت عصاره ثبت شد (جدول کمترین و بیش

هاي باال، مواد ) معتقدند که در غلظت29همکاران (مالکار و 

آللوشیمیایی داراي نقش بازدارنده بر خصوصیات رشدي برخی 

پایین این مواد تأثیرات  هايگیاهان هدف هستند اما غلظت

 ییتوانا یخاص ییایمیش عوامل. نددهمتفاوتی از خود نشان می

 نیکلیس به وابسته نازیک تیفعال بر و دارند را توزیم مهار

(CDK)، سنتز DNA با .)34( دنگذارمی ریتأث کروتوبولیم و 

 ها،فنلیپل مانند یباتیترکتعداد و مقدار  نکهیتوجه به ا

 ا،دهیآلکالوئ و هاکوئینون ها،دیترپنوئ ها،نیکومار دها،یفالونوئ

احتماالً عصاره  بود، گریاز عصاره د شیب شاخساره عصاره در

تنفس،  ،يدیکل یمیبر توابع آنز ریمنجر به تأث شاخساره

انتقال  گنال،یغشاء، انتقال س يداریپا ن،یسنتز پروتئ ،یسیرونو

و  یسلول میتقس مهار اه،یگ يزادرون يهاهورمون سنتزالکترون، 

 پردازش يهامیل به آنزاتصابا  تیشده و در نها يهمانندساز

DNA ای DNA/RNA  از عصاره شیب توانندیم ،آنها به وندیپ و 

 و 2 (جدول ندرا مختل کن یسیرونو ای يسازهمانند شه،یر

  ).لفا -2 شکل
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ر بازدارندگی/ارتقاء شاخص میتوزي، شاخص پروفاز، شاخص متافاز، شاخص آنافاز و شاخص تلوفاز گندم در حضودرصد . 2جدول 

 هاي مختلف عصاره سیاهدانهانواع و غلظت

  شاخص تلوفاز شاخص آنافاز  شاخص متافاز  شاخص پروفاز  شاخص میتوزي  تیمارها

  کنترل درصد  

 57/6a 89/9a 86/6a 83/5a 90/1a  ریشه  عصاره نوع

 22/9b 82/9a 65/8b 58/7b 60/3b  شاخساره  

         

  عصاره غلظت

  )لیتر بر لیترمیلی(
50  48/4a 87/8a 83/2a 78/6a 79/6a 

  100  38/4b 86/5b 78/5b 74/5b 74/3b 

  150  33/9b 84/9c 67/1c 60/2c 71/7c 

         واریانس تجزیه

 ** ** ** ** **   E)( عصاره نوع

 ** ** ** ** **    )C( عصاره غلظت

E × C   ** ** ** ** NS 

  .بود P<0.01در دار معنی دار ومعنیریغ بیترتبه ** و NSنبود. دار معنیي ) از نظر آمارLSD(آزمون  P<0.05میانگین حروف مشابه در 

  

 

  
(الف)، شاخص پروفاز (ب)، شاخص متافاز (ج) و شاخص آنافاز گندم (د) با انواع و  يتوزیشاخص م ی. درصد بازدارندگ2شکل 

حروف مختلف تفاوت  اه،یاخصاره است. در هر گو عصاره ش شهیدهنده عصاره رنشان ESو  ER. اهدانهیمختلف عصاره س يهاغلظت

   .دهندینشان م P<0.05را در  يداریمعن
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 يتوزیم مراحل تمام در هاسلول تعداد مار،یت اعمال از پس

 افت،ی کاهش سرعت به گندم شهیر درب، ج و د)  -2(شکل 

 از یخاص فاز در است ممکن بیترک نیا دهدیم نشان که

 توزیم به سلول ورود از و کرده جادیا تداخل یسلول چرخه

 از یکی وضوحبه بیترک نیا توسط توزیم مهار لذا کند، يریجلوگ

 در). 2 جدول( شودیم شهیر رشد کاهش باعث که است یعوامل

 طریق از ،اهدانهیس عصاره در موجود کومارین و فالونوئیدها واقع

 یزنجوانه مراحل در سلول شدن طویل و سلولی تقسیم از ممانعت

 بذر چهساقهو  چهریشه طول کاهش و زنیجوانه بازدارندگی، سبب

 مانند کیآللوپات باتیترک وجودلذا  .شودمی خاکشیر هرز علف

   TQD3) تیموکینوندي مانند هانونیکوئ و فالونوئیدها

(dithymoquinone))، نون ئیبنزوکو)TQD1 (benzoquinone)( ،

-فنل -تریمتی -benzoquinone(، 2،3،6-1,2(نون ئیبنزوکو -2و1

، )phenol-4-methoxy-2,3,6-trimethy(متوکسی -4

، سیکلودودسن )thymohydroquinone(نون ئیتیموهیدروکو

)cyclododecene(نون ئی، پالستوکو)plastoquinone( ریسا و 

 یآب عصاره در کیلیکربوکس يتر يدهایاس و یفنل باتیترک

 تیفعال بر یمنف ریتأث و یسلول غشاهاي بیتخر با اهدانه،یس

 اهچهیگ رشد کاهش سبب ،یزنجوانه مرحله در اهانیگ هايمیآنز

  .شدند قیتحق نیا در مطالعه مورد اهانیگ

  

  زیستایی سلول

 عوامل بر جذب نینوع و غلظت عصاره و تداخل ا ریتأث

). 1و گندم قابل توجه بود (جدول  خاکشیردر  (EB)ایوانزبلو 

با زنده ماندن سلول  یرابطه منف کی دهندهنشان EB جذب

 EB جذب زانیغلظت عصاره شاخساره، م شیاست. با افزا

 داز گندم بو بیشتر در خاکشیر شیافزا زانیو م افتهی شیافزا

در  شاخسارهعصاره  mL/L 150الف). غلظت  -3شکل (

 29/2و  1/11ب یترتو گندم به خاکشیردر  EB جذب شیافزا

مختلف عصاره  يها. اگرچه غلظتبودتأثیرگذار  شاهد برابر

نداد، اما  نشان خاکشیر EB در جذب یتفاوت قابل توجه شهیر

، کهیها باعث کاهش زنده ماندن سلول شد. در حالغلظت نیا

 یحت شهیزنده ماندن سلول گندم تحت درمان با عصاره ر

  الف). -3کل بود (ش افتهی شیافزا

هاي ه در غلظتهاي انتهاي ریشمانی سلولکاهش زنده    

باالي عصاره شاخساره (مرگ سلولی و مرگ دو برابري 

هاي گیاه خاکشیر در مقایسه با گندم) بیانگر وجود مواد سلول

بازدارنده تقسیم سلولی در سیاهدانه و حساسیت مختلف 

 مقدار ). از آنجا که1(جدول  بودها به این مواد بازدارنده گونه

 متفاوت هاي مختلفاندام در رشد بازدارنده آللوپاتیک مواد

 شهیر عصاره کم یبازدارندگ اثر) لذا علت 8است ( شده گزارش

  وجود و نیپرول زانیم بودن نییپا به توانیم را

pyridine-3-carboxylic acid )داد نسبت) 3 ب نیتامیو. 

 بازدارنده ترکیبات داراي زین اهدانهیس گیاه هاياندام بنابراین

 شتریب مواد نیا به خاکشیر يهاسلول تیسحسا و هستند رشد

  .است بوده گندم يهاسلول از

  

  چه طول ریشه

جدول تجزیه واریانس نشان داد که نوع و غلظت  يهاداده

 طولی رشد بر (P≤0.01) يداریمعن ریتأث سیاهدانهعصاره 

صاره ریشه و ). ع1ل (جدو داشتگندم و  خاکشیر يهاچهشهیر

 کاهش% 53و  12 ترتیببه خاکشیر راچه شاخساره طول ریشه

% 5/1عصاره ریشه طول ریشه گندم را که ، در حالیدادند

در این  ).1کاهش داد (جدول % 44افزایش و عصاره شاخساره 

مطالعه مهار وابسته به غلظت در مواجهه با عصاره سیاهدانه 

چه در چه را کاهش داد. کاهش طول ریشهطول ریشه

در % 7/43تا  5/20بین  خاکشیره در عصار هاي مختلفغلظت

که استفاده از حالی)، در1با شاهد متفاوت بود (جدول مقایسه 

چه را طول ریشه% 30کثر غلظت عصاره در گندم، تنها حدا

  ).1کاهش داد (جدول 

چه ممکن است بیانگر این کلی، کاهش طول ریشهطوربه

عمل ها از طریق ممانعت از نکته باشد که طویل شدن سلول

جیبرلین و ایندول استیک اسید و یا احتماالً با برهم زدن تعادل 

 تأثیر قرار  وسیله عوامل آللوپاتیک تحتجیبرلین و اتیلن، به
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 اهچهی(ب)، وزن خشک گ ریچه خاکش(الف)، طول ساقه ریدر گندم و خاکش وانزبلویارتقاء درصد جذب ا/ی. درصد بازدارندگ3شکل 

دهنده نشان ESو  ER. اهدانهیمختلف عصاره س يها(ه) با انواع و غلظت ریخاکش اهچهیگ هیرت (د) و شاخص بن(ج)، شاخص قد ریخاکش

 .دهندینشان م P<0.05را در  يداریحروف مختلف تفاوت معن اه،یو عصاره شاخصاره است. در هر گ شهیعصاره ر

 

) گزارش کردند بر اثر 3آمو و همکاران ( ).31و 5( گرفته باشد

 جهینت در نرمال رشد يبرا اهانیگ ییتوانا کال،یصرف آللوکمم

طور چه و نکروزه شدن آن بهشهیر شدن لیطو کاهش

شاخص  شه،یر طول که کردند انیب و ابدییکاهش م يداریمعن

 نبود لیدلبه نی. همچناستها نیتوتوکسینسبت به ف یحساس

 نوك لعاب یکم جهینت در و شهیر کالهک از مترشحه مواد

نفوذ  یسلول يهاوارهیبه د یراحتبه کالیآللوکم مواد شه،یر

 نکهیا بر عالوه کالیمواد آللوکم واي شهیکنند. ترشحات ریم
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داري تراوش یون از طور معنیشوند، بهیون می جذب مانع

ریشه را افزایش داده، که این بر اختالل در عملکرد غشاي 

 ای و ریخأتطرفی  از ).32هاي ریشه داللت دارد (سلولی سلول

اي در بذوري که در معرض رهیذخ مواد تحرك توقف

تواند منجر به کمبود یاند، مها قرار گرفتهلکایآللوکم

ها قادر به سلول نیبنابرا، دنشو یهاي سوبستراهاي تنفسفرآورده

چه شهید بود، لذا رنخواهن خود انرژي ریاستفاده کارآتر از ذخا

 خواهد شاهد اهانیکندتر از گ زیچه نساقهد رش زانیتر و مکوتاه

  .)14( ودب

  

  چهطول ساقه

 دار بودیمعن چهساقهعصاره و غلظت آن بر طول نوع  ریتأث

(P≤0.01)، فقط بر  سیاهدانه عصاره غلظت و نوع متقابل اثر اما

). با 1(جدول ) P≤ 0.05(دار بود یمعنخاکشیر  چهساقهطول 

و  یپاسخ منف خاکشیردم و گن چهساقهغلظت، طول  شیافزا

 چه گندمقهساعصاره بر طول  يمهار راث اماد. ننشان دا یمتفاوت

ب  -3 شکل ).1قابل توجه نبود (جدول  خاکشیربا  سهیدر مقا

چه خاکشیر در داري بین طول ساقهنشان داد که تفاوت معنی

 . با ایننداشتهاي مختلف عصاره ریشه وجود معرض غلظت

چه اره تأثیر زیادي بر کاهش طول ساقهحال، عصاره شاخس

در مواجهه با  تداشت و مهار وابسته به غلظت در این صف

رین طول تبیش ب). -3تر بود (شکل عصاره شاخساره بیش

 عصارهو از سوي دیگر در  mL/L 50چه گندم در تیمار ساقه

مشاهده شد. عالوه بر این، تفاوت بین طول سیاهدانه  شهیر

% 5/16تا  57/7عصاره بین هاي مختلف غلظت چه گندم درساقه

   ).1(جدول بود 

هاي مختلف از ترکیبات که غلظتاست  مطالعات نشان داده

و از  )15( چه را مهار کردهچه و ساقهفنلی افزایش طول ریشه

  ).2(جدول  دکنتقسیم سلولی نیز جلوگیري می

ارنده بنابراین با افزایش غلظت عصاره، میزان ترکیبات بازد    

زنی بیشتر شده که سبب بازدارندگی موجود در محیط جوانه

شود. از طرف دیگر چه میچه و ساقهیشهبیشتر در رشد ر

تر در محیط وجود آمدن پتانسیل اسمزي منفیدلیل بهبه

نتیجه انجام  میزان جذب آب توسط بذر کاهش و درزنی، جوانه

تر به مواد بزرگهاي متابولیکی مانند تجزیه ترکیبات فعالیت

به محل مصرف کاهش و در نتیجه  آنهاواسط و انتقال حد

آغاز شد و در نهایت  ترتیب دیرترچه بهچه و ساقهیشهخروج ر

  ).1( رشد گیاهچه کاهش یافت

  

  گیاهچه وزن خشک 

 يهانشان داد که غلظت و عصاره اندام انسیوار هیتجز جینتا

 يداریمعن ریتأث اهیمختلف بر وزن خشک گیاهچه هر دو گ

 تنها بردو جزء  نای تعامل اگرچه ،)1 جدول( (P≤0.01) داشت

 ).1(جدول  (P≤0.05) دار بودیمورد مطالعه معن لف هرزع

وزن خشک گیاهچه با استفاده از عصاره  یروند کاهش بیشترین

) 33%) و گندم (6%/4مربوط به خاکشیر ( شاخساره سیاهدانه

شک ي مختلف عصاره، وزن خهابود. عالوه بر این، غلظت

اهش در مقایسه با شاهد ک% 7/52تا  37خاکشیر را در حدود 

هاي مختلف طول عصاره ریشه با غلظت ).1داد (جدول 

این  ، اما عصاره شاخساره% 6/36تا  18گیاهچه خاکشیر را بین 

 ج). -3(شکل  دادکاهش % 9/68تا  8/55خصوصیت را بین 

ر گندم روند مشابه اما با شیب بهاي مختلف عصاره تأثیر غلظت

کاهش % 30 تا 4/11مقایسه با شاهد حدود  تر داشت و درکم

   ).1نشان داد (جدول 

کاهش وزن خشک گیاهچه را به کاهش جذب عناصر 

در نتیجه و هاي فتوسنتز کننده غذایی، آب و کاهش برگ

). در برخی از مطالعات 14( نددادترکیبات آللوکیمیکال نسبت 

ده است که مواد آللوشیمیایی احتماالً با برهم زدن گزارش ش

قسیم سلولی و متابولیسم سلولی را تعادل جیبرلین و اتیلن، ت

چه نیز چه و ساقهرشد ریشه ،کاهش داده و در نتیجه این امر

  ). 5( شده استکاهش یافته و یا متوقف 

  

   شاخص قدرت

 يهالیمختلف توانست پتانس يهادر غلظت سیاهدانهعصاره 
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 ،خاکشیرو  گیاه زراعی قدرت را بر شاخص کیوپاتلمختلف آل

که صفت ی، تا زماندهدگونه که نتایج نشان میهماناعمال کند. 

، روند ردیفوق قرار گ یغلظت عصاره آب شیدر معرض افزا

نوع عصاره و  ریتأث دهد.یرا نشان م یبازدارندگ ای یکاهش

 دار بودینمع ياز نظر آمار قدرتغلظت آن بر شاخص 

(P≤0.01)، سیاهدانهنوع و غلظت عصاره  نبی کنشبرهم اما 

). 1(جدول  (P≤0.01) داشت يداریمعن ریتأثاکشیر خ فقط بر

 يو از سو mL/L 50 گندم در غلظت قدرتشاخص  رینتبیش

 mL/L 150مشاهده شد. غلظت  سیاهدانه شهیدر عصاره ر گرید

و  38 بیترتبه رخاکشیگندم و  قدرتشاخص  شیمانع از افزا

، عصاره يکاربرد يهاعصاره نیب در ).1شد (جدول %  4/85

 نیداشت و ا اهیدو گ يرا بر رو ریتأث رینتبیش ارهشاخس

الزم  ) کاهش داد.% 81( خاکشیرو  )30% شاخص را در گندم (

%  mL/L ،7/93 150ذکر است که عصاره شاخساره باغلظت به

، عصاره ریشه با شاخص قدرت را در خاکشیر کاهش داد

شاخساره  mL/L 50تأثیر مشابه غلظت  mL/L 100غلظت 

مشابه  mL/L 100و تأثیر عصاره شاخساره با غلظت نشان داد 

 از اهچهیگ قدرت د). -3شکل ریشه بود ( mL/L 150غلظت 

 ابدی کاهش اهچهیگ قدرت اگر ،است بذر ارکان نیترمهم

). 48( ابدییم اهشک زین هینام قوه و یزنجوانه آن دنبالبه

 انزیم برگ لیکلروف محتواي بر ریتأث با کیآللوپات هايعصاره

 فیتضع و رشد کاهش به منجر جهینت در و کاهش را فتوسنتز

  .)48( ندشویم اهیگ هیبن

 

  شاخص بنیه گیاهچه

غلظت  شیبا افزا سیاهدانه ییدارو اهیشود گمیمشاهده چنانچه 

 بنیه گیاهچهدر شاخص  یتوجهقابل  یبازدارندگ لیپتانس يدارا

 هايلظتغ تمام ،مطالعه حاضر در مورد مطالعه است. اهانیگ

 رشد و زنیجوانه بازدارنده توجهی قابل طورهب سیاهدانه عصاره

 شاخص مستقیم ارتباط به توجه با. شدند خاکشیر گیاهچه طولی

 شاخص میزان کمترین  گیاهچه رشد و زنیجوانه ،گیاهچه بنیه

  mL/L 150 غلظت و شاخساره عصاره تیمار در اهچهگی بنیه

 عصاره اصلی اثرات در کهيطوره)، ب1(جدول  شد مشاهده

 بنیه شاخص ،mL/L 150 غلظت در همچنین و شاخساره

 % 5/82 و 4/79  ترتیب به شاهد با مقایسه در خاکشیر گیاهچه

بر  سیاهدانهعصاره  یاصل ریتأث ی). با بررس1(جدول یافت  کاهش

 شاخسارهنسبت به عصاره  شهیگندم، مشخص شد که عصاره ر

با  سهیدر مقانیز  mL/L 150و غلظت  داشت ياثر نامطلوب کمتر

50 mL/L در روندبیشتر%  9/29( يباالتر یاثر بازدارندگ يدارا ( 

 بر غلظت و عصاره نوع متقابل اثرات .دبومذکور شاخص  کاهش

 بود دارمعنی یرخاکش هرز علف در فقط گیاهچه بنیه شاخص

شاخص بنیه مختلف  يهاشاخساره با غلظت عصاره ).1(جدول 

دهد، اما یکاهش م% 90تا  67را در محدوده  چه خاکشیرگیاه

) mL/L 50(در غلظت  38مشابه تا  يهابا غلظت شهیعصاره ر

حداکثر غلظت کند و یم کیفوق را تحر یژگیو يروند صعود

 ).ه -3(شکل  دبازدارنده بو %75 ،آن

) نشان دادند تجمع مواد سمی و 26اندل و همکاران (م

زنی و لوپاتیک موجب کاهش جوانهآن از گیاهان آل ترشح

د. در این تحقیق هرچند نشوشاخص طولی قدرت گیاهچه می

زنی گیاهان زراعی با چه و سرعت جوانهچه، ساقهطول ریشه

ما ا ،داري یافتافزایش غلظت عصاره آللوپاتیک کاهش معنی

هاي هرز بیشتر هاي مورد بررسی در علفمیزان کاهش شاخص

تر بتوانند تا گیاهان زراعی سریع شدعث بود. همین عامل با

هاي اي خود را توسعه دهند و در رقابت با علفسیستم ریشه

  ).42ند (کنعمل هرز بهتر 

 

  گیرينتیجه

 نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره گیاه دارویی سیاهدانه

در جهت ارتقاء درصد  خوداز نوع و غلظت  یاثرات قابل توجه

داشت و از سوي دیگر زیستایی سلول،  مزنی گیاه گندجوانه

طول و وزن گیاهچه و نهایتاً شاخص بنیه گیاهچه علف هرز 

. داري نسبت به شاهد کاهش دادطور معنیخاکشیر را به

أثیر طور قابل توجهی تحت تشاخص میتوزي گیاهچه گندم به

هاي عصاره قرار گرفت که با توجه بر شدت اثر عصاره شاخص
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شود شدت بینی میاکشیر نسبت به گندم، پیشغیرمیتوزي در خ

. استعمل آن پیرامون شاخص میتوزي در خاکشیر نیز بیشتر 

مقدار پراکسید هیدروژن، پراکسیداسیون لیپید و محتواي پرولین 

ه به غلظت عصاره افزایش طور وابستهدر گیاه گندم و خاکشیر ب

 بر یافت ولی شیب تغییرات در خاکشیر بیشتر از گندم بود.

هاي این آزمایش بیشترین ترکیبات آللوشیمیایی اساس یافته

ه در شاخصاره گیاه سیاهدانه زنی و رشد گیاتأثیرگذار بر جوانه

 رآیند رشدف mL/L 150و  100هاي غلظت داشت که در وجود

در عصاره ریشه و  .دکر اختالل دچار شدیداً را خاکشیر

و  9/12ترتیب به( يدیفالونوئ شاخصاره سیاهدانه ترکیبات 

ترتیب به(و ترپنوئیدها ) %7/26و  4/19ترتیب به(فنل  )، %16/7

زنی و رشد گیاهچه هار جوانهم. ) مشاهده شد%2/19و  5/14

ئیدها ها، فالونوفنلخاکشیر به ترکیبات بازدارنده مهم شامل پلی

کربوکسیلیک، ترکیبات آلکالوئیدي مانند اسیدهاي تري مانند

، میریستیسین، نورارجمونین و نیجالمین نسبت داده مگنوفلورین

 داشتن با سیاهدانه عصاره که شودمی گیرينتیجه طورکلیشد. به

 هايکشعلف توسعه به تواندمی هرز هايعلف بر قوي سمیت

 هايبرنامه در گیاه این کشت ،این بر عالوه و کنند کمک زیستی

   .باشد مؤثر یرخاکش هرزعلف رشد کاهش در تواندمی تناوب
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the toxicity of black cumin (Nigella sativa) extract on germination and growth of 
flixweed (Descurainia Sophia) seedlings grown in wheat (Triticum aestivum) fields, isolation and identification of 
important bioactive compounds of its aqueous extract. Two factorial experiments were conducted in a completely 
randomized design with three replications. In each experiment, the treatments included two levels of black cumin 
aqueous extract (root and shoot) and four concentrations of the extract (0, 50, 100 and 150 mL/L). The results showed 
that the highest plumule length belonged to wheat treated with 50 mL/L of black cumin root extract and the lowest to 
flixweed treated with 150 mL/L of black cumin shoot extract. With increasing the concentration of black cumin extract, 
the amount of seedling vigor index decreased significantly. In addition, the inhibitory effect of black cumin shoot 
extract on seedling dry weight and germination percentage was higher than the root extract. In root and shoot extract of 
black cumin, flavonoid compounds (12.9% and 16.7%, respectively), phenol (19.4% and 26.7%, respectively), 
terpenoids (14.5% and 19.2%, respectively) were observed. Inhibition of germination and seedling growth of flixweed 
was attributed to important inhibitory compounds including polyphenols, flavonoids such as tricarboxylic acids, 
alkaloid compounds such as magnetofluorine, myristicin, norargemonin and niglamine. In general, it is concluded that 
black cumin extract with strong toxicity to weeds can help the development of biocides. 
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