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 و  بذرزنی  روي جوانه(Hordeum spontaneum Koch)جو وحشی  هاي برگ و ساقه اثر عصاره
  (.Triticum aestivum L)رشد گیاهچه گندم زمستانه 

Effect of wild barley (Hordeum spontaneum Koch) leaf and culm extracts on seed 
germination and seedling growth of winter wheat (Triticum aestivum L.) 

  2، حمید رحیمیان مشهدي2، داریوش مظاهري*1رضا حمیدي

  :چکیده
زنی و رشد  هاي جووحشی روي جوانهدر دو پژوهش آزمایشگاهی جداگانه، اثر آللوپاتیک عصاره اندام

ول، در پژوهش ا. گیاهچه گندم زمستانه رقم پیشتاز در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار بررسی گردید
 هايطولزنی بذر و  داري موجب کاهش جوانه عصاره برگ و ساقه به تنهایی و بصورت آمیخته به طور معنی

در پژوهش  .چه گندم گردیدند با این تفاوت که عصاره برگ اثر بازدارندگی بیشتري ایجاد نمود ریشه چه و  ساقه
زنی برداشت شدند، تهیه  برگی و همچنین پنجه 4 و 3، 2، 1وحشی که در مراحل  هاي جواندام هاي  دوم، عصاره

 برگی 4عصاره مرحله . زنی گندم را به طور معنی دار کاهش دادند  برگی، جوانه3 و 2، 1عصاره مراحل . گردید
چه گندم و هم چنین  چه و ساقه بلندي ریشه. زنی بذر گندم کاهش دادند جوانه % 57 و 44زنی به ترتیب  و پنجه

، 1 مراحل  عصاره. ها کاهش یافت چه آن به طور معنی داري در اثر تمام عصاره چه و ساقه هوزن تر و خشک ریش
چه   ریشهطولچه گندم شدند در حالی که اثرشان روي   ساقهطول برگی به طور یکسانی موجب کاهش 3 و 2

رحله رسیدگی نتایج نشان دادند که اثر آللوپاتیک جووحشی از مرحله یک برگی شروع و تا م. گوناگون بود
   .یابدکامل ادامه دارد و این اثر با افزایش سن گیاه، کاهش می

   جو وحشی، آللوپاتی، جوانه زنی بذر، گندم:هاي کلیديواژه

  
  

مقدمه
  هاي زراعی، رشد و نمو گیاهان در بوم نظام

  گیاهان. ها بستگی دارد به برهمکنش آن
   روي رشد یکدیگر به طور مستقیم

   براي به دست آوردن منابع از راه رقابت
 و یا (Klingman and Ashton, 1973) محیطی 

  هاي تراوش به طور غیر مستقیم از راه
  هاي حاصل ، عصاره(Rice, 1984)اي   ریشه

 و (Jefferson, 2003) هاي رویشی  از پسمان

  شوند هایی که با خاك آمیخته می پسمان
) Chou and Patrick, 1978(گذارند  ، اثر می.  

اي براي  هاي هرز همسایگان شناخته شده علف
  گیاهان زراعی هستند که رشد و عملکرد

  هاي رقابت و یا پدیدهها را از راه آن
آللوپاتی به عنوان . دهند  آللوپاتی کاهش می

  فرایندي که در آن مواد تولید شده توسط
ها  ها و قارچ ها، ویروس  گیاهان، میکروارگانیزم
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  هاي اي نظامروي رشد و نمو اجز
  )به غیر از حیوانات( کشاورزي و بیولوژیک 

شود  گذارند، تعریف می  اثرات مثبت و منفی می
)Torres et al., 1996 .(  

اي هستند که  هاي ثانویه ها متابولیت آللوکمیکال
به دامنه وسیعی از ترکیبات شیمیایی تعلق داشته و 

واد این م. وظیفه بوم شناختی مهمی در گیاهان دارند
به عنوان عامل برهمکنش میان گیاهان نیز شناخته 

هاي  و در اندام) Kruse et al., 2000 ( شده
ها،  ها، ریشه گوناگون گیاهان از جمله برگ

ها  هاي گرده، بذرها و گل ها، دانه ها، ساقه ریزوم
زمانی که گیاهان ). Rice, 1984(وجود دارند 

یرند، گ ها قرار می حساس در برابر آللوکمیکال
زنی و رشد و نمو این گیاهان تحت تاثیر قرار  جوانه

بارزترین اثرات مورفولوژیک . گیرد می
ها روي گیاهان، بازدارندگی و یا  آللوکمیکال

چه و  زنی، اثر روي بلندي ساقه دیرکرد جوانه
باشند  چه و اثر روي نمو ساقه و ریشه می ریشه

)Alam et al., 1990 .(هاي آللوپاتیک پژوهش 
هم اکنون در بیشتر جاهاي دنیا با شرایط اقلیمی 
گوناگون در حال انجام بوده و گزارش شده که این 
فرآیند توانایی تغییر ساختار، کارکرد و تنوع جوامع 

). Muler, 1969(باشد  گیاهی را دارا می
هاي هرز،  کاربردهاي آللوپاتی در کنترل علف

هاي جدید، کاربرد  کش شامل شناسایی علف
هاي آللوپاتیک، گیاهان پوششی داراي  پوش اكخ

ویژگی آللوپاتیک و انتخاب ارقام گیاهان زراعی 
  ).Weidenhamer, 1996(باشند  آللوپاتیک، می

هاي علف هرز   ارزیابی اثرات آللوپاتیک گونه
هاي  زنی و رشد گندم موضوع پژوهش روي جوانه

هایی که توسط  در آزمایش. زیادي بوده است

انجام گرفت، بخار ) Oleszek, 1987(اولسزك 
 خردلهاي برخی گیاهان خانواده حاصل از اندام

(Brassicaceae)چه و   موجب کاهش بلندي ساقه
 سدون و همکاران -ماسون. ریشه چه گندم گردید

)Mason-Sedun et al., 1986 (هاي  در پژوهش
اي و آزمایشگاهی، اثرات آللوپاتیک  گلخانه
 روي رشد گندم را Brassicaهاي جنس  پسمان

ها گزارش کردند که آن. مورد بررسی قرار دادند
وزن خشک ساقه و ریشه گندم در اثر مواد شیمیایی 

مبر  کی. یابد ها کاهش می موجود در پسمان
)Kimber, 1973 ( نشان داد که کاه و کلش برخی

ها از راه آزادسازي مواد شیمیایی  برگ از کشیده 
ز رشد گیاهچه گندم آللوپاتیک به خاك، ا

  .کند بازدارندگی می
 Hordeum)جو وحشی دو ردیفه 

spontanem Koch) یک گیاه کشیده برگ 
 توران -یکساله بوده که در منطقه مدیترانه و ایران

این گیاه یک علف هرز مشکل . پراکنش یافته است
آفرین در بسیاري از کشتزارهاي گندم ایران بوده و 

ر نقاط جهان نیز گزارش جمعیت طبیعی آن در سای
این ). Harlan and Zohary, 1969(شده است 
پراکنش بذر آن به طور . کند  می تکثیرتوسط بذر

معمول به چندین متر پیرامون گیاه مادري محدود 
با وجود این، بذرها با چسبیدن به پشم . شود می

 پراکنده شوندتوانند به فاصله دورتر نیز  حیوانات می
)Zohary, 1969 .(هاي زیادي در  گر چه پژوهش

مورد بوم شناسی جمعیت و تنوع ژنتیکی این گیاه 
 ولی ،)(Volis et al., 2002انجام شده است 

اطالعات کمی در خصوص اثرات آللوپاتیک 
. باشد هاي این گیاه روي گندم در دسترس می  اندام

هدف از انجام این پژوهش، بررسی مقایسه اثرات 
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قه جو وحشی در مراحل آللوپاتیک برگ و سا
 و رشد گیاهچه  بذرمختلف رشد روي جوانه زنی

  .باشد گندم می
  

  هامواد و روش
  1آزمایش 

 که کدام یک از براي تعیین ایناي  بررسی اولیه
اثر آللوپاتیک بیشتري ) برگ یا ساقه(هاي گیاه  اندام

زنی و رشد گیاهچه گندم دارد، انجام  روي جوانه
 گیاهان رسیده جو وحشی از به این منظور،. گرفت

مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز 
 کیلومتري شمال شیراز 18واقع در باجگاه، 

ها جدا و تا پیش  ها از ساقه آوري و سپس برگ گرد
هاي کاغذي و در دماي  از انجام آزمایش در پاکت
هاي گیاه  ها و ساقه برگ. آزمایشگاه نگهداري شدند

متري   سانتی1هاي کوچک  نه به تکهبه طور جداگا
 48 درجه سانتیگراد و به مدت 48 و در دماي بریده

عصاره هر کدام از . ساعت در آون نگهداري شدند
  . گرم در لیتر آماده گردید30ها در غلظت  این اندام 

  

  2آزمایش 
 و 3، 2، 1 مراحلدر این آزمایش جو وحشی در 

زنی  پنجهو همچنین ) L4 و L1 ،L2 ،L3( برگی 4
کامل از مزرعه گندم آلوده به این علف هرز از 
سطح خاك برداشت شده و عصاره هر کدام نیز با 

  . گرم در لیتر تهیه گردید30غلظت 
  

  هاي بذر آزمایش
زنی بذر گنـدم     در هر دو آزمایش، آزمون جوانه     

بـراي ایـن    . ها انجام گرفـت    براي هر کدام از عصاره    
ــذر گنــدز20کــار، تعــداد  دایی شــده گنــدم  عــدد ب

 درصد به   70با استفاده از اتانول     (زمستانه رقم پیشتاز    

 1روي دو الیـه کاغـذ صـافی واتمـن      )  دقیقـه  2مدت  
ــماره  ــري2ش ــش  و در پت ــا    دی ــد و ب ــرار داده ش  5 ق

. ها مرطوب گردیدنـد    لیتر از هر کدام از عصاره      میلی
سـپس  . از آب مقطر نیز به عنوان شاهد اسـتفاده شـد        

گراد و در     درجه سانتی  125 در دماي    ها  دیش پتري
لیتـر    میلی3 روز، 3پس از . ژرمیناتور قرار داده شدند  

هـا افـزوده    دیـش  هـا بـه پتـري    از هر کـدام از عصـاره   
، (SG)  بذر زنی  روز، درصد جوانه   7پس از   . گردید

، (RL)هـاي بـذري       ریشه طول،  (SL)چه    ساقه طول
 چـه   ، وزن تـر سـاقه     (NSR)هاي بـذري    تعداد ریشه 

(SFW)    چـه    ، وزن خشک سـاقه(SDW)    وزن تـر ،
 (RDW)هـا    و وزن خشـک ریشـه   (RFW)ها   ریشه

ــدازه ــدند  انـ ــري شـ ــایش . گیـ ــن آزمـ ــا از  در ایـ هـ
 استفاده نشد زیـرا غلظـت       (PEG)گلیکول   اتیلن پلی

ــاره  ــول عصـــ ــا از  محلـــ ــی50هـــ ــموز  میلـــ   اســـ
ــدود  ( ــکال-11/0ح ــود )  مگاپاس ــتر نب ــن . بیش در ای

کـامال تصـادفی بـا سـه تکـرار      هـا، از طـرح      آزمایش
هـا بــا آزمـون دانکــن در    اسـتفاده و مقایسـه میــانگین  

  . درصد انجام شد1سطح 
   و بحثنتایج

   1 آزمایش
ها  زنی بذر گندم در برابر عصاره واکنش جوانه

زنی  کاهش جوانه.  نشان داده شده است1در شکل 
 برگ، ساقه و مخلوط آن ها به  بذر در اثر عصاره

زنی  افزون بر جوانه.  درصد بود25 و 5، 69ترتیب 
  چه نیز به طور چه و ریشه بذر، بلندي ساقه

ها کاهش یافت  داري در اثراین عصاره  معنی
هاي بذري    ولی تعداد ریشه) C1 و B1هاي  شکل(

نتایج این ). D1شکل (تحت تاثیر قرار نگرفت 

                                                
1  Whatman No.2 
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  آزمایش نشان دادند که عصاره برگ در مقایسه
  و مخلوط دو عصاره، اثر با عصاره ساقه 

  زنی و رشد  آللوپاتیک بیشتري روي جوانه
  ها سایر پژوهش. کند  گیاهچه گندم اعمال می

هاي   وجود مواد شیمیایی گوناگونی را در برگ
   نیز گزارش کردندHordeumجنس 

Baria et al., 1991) (Hanson et al., 1983; 
.  
  

  2آزمایش 
شد که در بر پایه نتایج آزمایش اول، روشن 

ها داراي اثر  هاي جو وحشی، برگ میان اندام
آللوپاتیک بیشتري هستند و به همین دلیل، آزمایش 

نتایج این آزمایش نشان . ریزي گردید دوم طرح
 به شدت L3 و L1 ،L2دادند که عصاره حاصل از 

عصاره . کنند زنی بذر گندم بازدارندگی می از جوانه
زنی  کمتري از جوانهها با شدت   و پنجهL4حاصل از 

  ).A2شکل (بازدارندگی کردند 
چه گندم به همه  چه و ریشه واکنش بلندي ساقه

 نشان داده شده C2 و B2هاي  ها در شکل عصاره
به  L3 و L1 ،L2  مراحلهاي حاصل از عصاره. است

چه اثر کردند، ولی   ساقهطولطور یکسان روي 
ن، همچنی. چه این اثر یکسان نبود  ریشهطولروي 

ها به طور   و پنجهL4هاي حاصل از  عصاره
چه گندم  چه و ساقه داري از رشد ریشه معنی

  . نمودندجوگیري
هاي حاصل از مراحل  اثر بازدارندگی عصاره

گوناگون گیاهچه جو وحشی روي وزن تر و 
 نشان F2 و E2هاي  چه گندم در شکل خشک ساقه

افزون بر این، دیده شد که وزن تر و . داده شده است
ها به طور   چه گندم در اثر این عصاره خشک ریشه

به ). H2 و G2هاي  شکل(یابد  داري کاهش می معنی

ها با افزایش سن  طور کلی، اثر بازدارندگی عصاره
  .گیاه، کاهش یافت

آزمایش  با وجودي که شرایط براي انجام هر دو
بود، ولی نتایج به دست آمده در این دو یکسان 

چه و   ساقهطولآزمایش به ویژه در مورد اثر روي 
در این ). 2و1هاي شکل( چه گندم یکسان نبود ریشه

توان گفت که ترکیبات شیمیایی  خصوص می
  میر جیانولی و نی. گوناگونی نقش دارند

 (Gianoli and Niemeyer, 1998) گزارش 
   به عنوانDIBOAی کردند که ماده شیمیای

 یک آلیلوکمیکال در کاه و کلش جو زراعی 
وجود دارد که از جو وحشی به آن به ارث رسیده 

  سایر ترکیبات فنولیک از جمله. است
اسید   ، وانیلیک(Ferulic acid)اسید    فرولیک

(Vanilic acid)اسید  بنزوییک  هیداکسیارا  و پ  
  (p-hydroxybenzoic acid) و کلش نیز در کاه

لووت و همکاران . جو وحشی شناسایی شدند
)Lovett et al., 1994 ( دریافتند که پسمان

هاي جو داراي اثر آللوپاتیک روي سایر  الین
گیاهان بوده و این اثر در ارتباط با ماده شیمیایی به 

  .باشد  می(Hordenine)ردنین اونام 
هاي  دهند که عصاره نتایج آزمایش دوم نشان می

   گیاهچه جو وحشیمختلفاز مراحل حاصل 
  زنی  اثر آللوپاتیک شدیدتري روي جوانه

یوشیدا و همکاران .  و رشد گیاهچه گندم دارد
)Yoshida et al., 1993 .(که ندگزارش کرد 

یک ماده آلکالوییدي ساده به نام گرامین 
(Gramine)هاي هوایی برخی از   در اندام

یمیایی در این ماده ش. هاي جو وجود دارد گونه
هاي جو وحشی به مقدار زیادي وجود داشته و  برگ

. اندازه آن در جو وحشی بیشتر از جو زراعی است
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هاي جو وجود ندارد  گرامین در بذرها و یا ریشه
  ولی یکی از اجزاي تشکیل دهنده مزوفیل و 

  این ماده شیمیایی به . باشد اپیدرم برگ می
شود  یط میها آزاد و وارد مح کمک باران از برگ

)Yoshida et al., 1993 .( وجود مقدار زیاد
ها و در مرحله یک برگی، یعنی  گرامین در برگ

ها  زمانی که گیاهچه در برابر هجوم شکارچی
حساس است، یک عامل دفاعی است و در این 

ها رابطه بین واکنش دفاعی  رابطه بسیاري از پژوهش
). Swain, 1977(اند  و آللوپاتی را نیز نشان داده

   بیانگر کاهش اثر 2هاي شکل  داده
هاي برگ همزمان با پیر شدن  بازدارندگی عصاره

  . ها استآن وکم شدن مقدار گرامین آن
برهمکنش افزایشی بین گرامین و هوردنین و اثر 

زنی بذر نیز گزارش شده است  ها روي جوانهآن
)Liu and Lovett, 1993.(  

روشنی به دست ها نتایج کامالً از این پژوهش
آمد به این بیان که هم گیاه جوان و هم گیاه بالغ جو 

زنی و رشد گندم را از راه  توانند جوانه وحشی می
ها و  آزادسازي ترکیبات شیمیایی حاصل از پسمان

 کنند و شاید ویژگی جلوگیريهاي جوان   برگ
کند تا در  آللوپاتیک این گیاه به آن کمک می

 به عنوان یک گیاه مهاجم کشتزارهاي گندم بتواند
 و گاسلیهاي  این نتیجه با یافته. قلمداد شود

که گزارش ) Goslee et al., 2001(همکاران 
کردند حساسیت گیاهان بومی به پدیده آللوپاتی، 

تواند به چیرگی گیاهان مهاجم و داراي ویژگی  می
  .آللوپاتیک منجر شود، مطابقت دارد
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 نگاره 1. اثر افشره آبی برگ، ساقه جو وحشی و آمیخته آنها روي جوانه           زنی و 
      رشد گیاهچه گندم  

       Figure 1:  Effeacts of aqueous extracts made from wild barley leaf, culm and
            mixtures of the two on germination and seedling growth of wheat.
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  زنی و رشد گیاهچه گندمها روي جوانه اثر عصاره آبی برگ، ساقه جو وحشی و آمیخته آن: 1شکل 
Fig 1. Effects of aqueous extracts made from wild barley leaf, culm and mixtures of them on germination 

and seedling growth of wheat 
 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 "1389 تابستان  ،2 ، شماره2 جلدهاي هرز، مجلۀ پژوهش علف"
 

  25   

  

نگاره  2.  اثر افشره  هاي تهیه شده جو وحشی در مراحل 1، 2، 3 و 4 برگی  ( L1,L2, L3, L4) و
پنجه زنی روي جوانه    زنی و رشد گیاهچه گندم    . 

                Figure 2:  Effects of various extracts made from wild barley seedlings at different
                stages of 1, 2, 3 and 4-leaf (  L1, L2, L3 and L4, respectively ) and tillering on seed 
                germination and seedling growth of wheat.
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زنی و رشد  وانهو پنجه زنی روي ج) L1,L2, L3, L4(  برگی 4 و 3، 2، 1هاي تهیه شده جو وحشی در مراحل  عصارهاثر . 2شکل 
 .گیاهچه گندم

Fig 2. Effects of various extracts made from wild barley seedling at 1, 2, 3 and 4-leaf stages (L1, L2, L3  and L4, 
respectively) and tillering on seed germination and seedling growth of wheat 
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