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  چکيده
  

 بررسي اثرات آنها بر گياهان به  وبعضي گياهان زراعي داراي اثرات آللوپاتيك مي باشند

بر همين اساس، در اين . عي و كشت توام از اهميت ويژه اي برخوردار استخصوص در تناوب زرا

تحقيق توانايي آللوپاتي اندام هاي خيار بر روي ميزان رشد بادمجان، گوجه فرنگي، فلفل و خيار به 

كشت ستم يطور جداگانه در قالب طرح كامال تصادفي به صورت فاكتوريل دو عاملي، در س

ار، گوجه يفلفل، خ(اه يدر اين تحقيق، فاكتور اول نوع گ. ررسي گرديد در گلخانه بهيدروپونيك

ابتدا . بود) شه و ساقهيبرگ، ر( شده يريو فاكتور دوم، نوع اندام عصاره گ) جانم و باديفرنگ

 حجمي حاصل از اندام هاي برگ، ريشه و ساقه خيار تهيه گرديد و ‐ درصد وزني ٥عصاره الكلي 

، گل، طول ريشه و ساقه، وزن تر ريشه و ساقه، وزن خشك ريشه وساقه، سپس اثر آن بر تعداد برگ

هاي رشد گياهان مذبور نسبت به نمونه شاهد بدون تيمار عصاره دهي، مطالعه  به عنوان شاخص

نتايج حاصله نشان داد كه عصاره اندام هاي خيار در همه موارد اثر معني داري بر كاهش . گرديد

از بين گياهان فوق، تحت تاثير عصاره اندام هاي خيار، . ن داشته استهاي رشد ساير گياها صشاخ

بنابراين، خيار بيشترين اثر . اند رشد بادمجان و پس از آن خيار بيشترين كاهش رشد را نشان داده

توان به خود همچنين كاهش قابل توجه رشد خيار را مي. آللوپاتي را بر روي بادمجان داشته است

ها، رشد گياهان فوق  ره ريشه در مقايسه با ساير اندامكه عصا نجاييآاز . نسبت دادمسمومي در خيار 

را بيشتر كاهش داده است، مشخص مي شود كه ريشه داراي اثر آللوپاتي بيشتري مي باشد كه مي 

  . توان اين مسئله را به توليد اوليه مواد آللوشيميايي در ريشه مربوط دانست

                  
  . عصارههاي رشد، خود مسمومي، شاخص،اندام ،آللوپاتيک :يدي کليهاواژه 

  
  مقدمه

 ق مسيرهاي بيوسنتزي،يطر گياهان عالي، از در
شوند كه مقاديري از  هاي ثانويه متنوعي توليد مي متابوليت

 و بر روي رشد گياهان همجوار اثر هشد آنها در محيط آزاد 
ابل بيوشيميايي بين  به اثرات متق.)Sing, 2003( گذارد مي
  روي گياه   يك  ن و يا به عبارت ديگر به اثر مستقيماگياه

  .        (Tiffany, 2003) شود گياه ديگر آللوپاتي گفته مي
هاي  هاي گوناگون در جمعيت آللوپاتي به صورت

يكي از موارد شناخته شده آللوپاتي . شود گياهي ظاهر مي
زني بذر  بر جوانههرزاثر بازدارندگي  برخي از علفهاي 

هاي قياق كه بر روي  مانند ريزومگياهان زراعي است
  اثر بازدارنده داردگندم چه  زني و رشد ريشهجوانه
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)Mohsen zadeh, 2000( .هاي  اي از پژوهش بخش عمده
 بر روي ،آللوپاتي بر تأثير بقاياي گياهي در حال پوسيدن

  به، مي توان به عنوان نمونه. گياهان بعدي تأكيد دارد
زني بذر خيار اثر  بقاياي يونجه اشاره كرد كه بر روي جوانه

اثر . (Inderjit, 2003)  بازدارندگي داشته است وسمي
بازدارندگي عصاره اندامهاي مختلف گياهان بر روي 

از جمله مشخص شده . يكديگر نيز به اثبات رسيده است
ه رشد  پوسته بذرگاو پنبه بازدارندي که عصاره آباست
‐ ٨/٤  است، بطوريكهي زراعيها از گونهياريچه بس ريشه
 گياه گاو پنبه در هرمترمربع باعث کاهش وزن خشک، ٤/٢

 مولد گل و توليد بذر در سويا شده است يگره ها
(Mighani, 2003b).  مواد آللوپاتيك ترشح شده از

هاي  هاندامهاي مختلف يك گونه گياهي نه تنها بر روي گون
تواند تأثير  گر، بلكه بر روي خود گونه نيز ميگياهي دي
 و موجب كاهش رشد و عملكرد آن در سالهاي بعد گذاشته
بنابراين رعايت تناوب زراعي مناسب كه از . گردد
هاي دور شناخته شده است ضرورت دارد، زيرا  گذشته

واكنشهاي . پديده آللوپاتي در اين موارد مد نظر بوده است
متوالي نيز در بسياري از گياهان،  در كشت مسموميخود 

، برنج، ي طالئي فلفل قرمز، مارچوبه، نيشکر، لوبيااز جمله
 ز شناخته شده استيگياهان تيره کدو ن ذرت و

(Tsuchiya et al., 1994; Boissot et al., 2003) . مواد
اي گياهي، پس از آزاد شدن، ه آللوپاتيك موجود در اندام

 تعرق و ، نظير فتوسنتزياي حياته توانند بر روي پديدهمي
واد غذايي متنفس سلولي، تقسيم سلولي و جذب آب و 

 ;Hekmat shoaar, 1993)تأثير زيادي داشته باشند
Prased, 1997; Hejazi, 2000; Javanshi, 2000; 

Inderjit, 2003; Yong et al., 1994) . بطوريكه در همين 
كه Mighani   (2003a)به نقل از ارتباط، در تحقيقي كه 

ي ريشه اه  روي سلول،و پوست گرديبر عصاره آيروي تاث
  عصاره پوست كهگرفته شد نتيجه ،شدنخود فرنگي انجام 

م ي از تقسيريجلوگ توز ويل کند کردن ميگردو به دل
اگرچه  .دي گردنخود فرنگيشه ي، باعث کاهش رشد ريسلول

نفي آن هاي م در ارتباط با موضوع آللوپاتي بيشتر به جنبه
هاي مثبت و كاربردي آن به  هبپرداخته شده است، ولي جن

هاي توام قابل توجه است، زيرا در عمل  ويژه در كشت
مشاهده شده است كه از مواد آللوشيميايي موجود در 
اندامهاي مختلف گياهان در كشت توام، ميتوان براي 

استفاده  ها  و بيماريهاي هرز، كنترل آفات كنترل علف

 از اين طريق با كاهش مصرف سموم و كودهاي كرد تا
شيميايي گامي در جهت تحقق كشاورزي پايدار نيز 

 Kuchaki, 1995; Jaafari, 1999; Kuchaki) برداشته شود

& Nakh forush, 1997; Burgose et al., 2004).  لذا
 برگ، يها  اندامعصاره اثر يشناساي ،ن مطالعهيهدف از ا

 و  رشدزانيم بر  مختلفيها ظت با غلساقه، ريشه خيار
جان و م، باديخيار، گوجه فرنگ يها زيست توده دانهال

 جايگاه هر يك از گياهان مورد آزمايش در يشناساي وفلفل
  . باشدي متناوب

                                                                                 
 مواد وروش ها

گروه  در١٣٨٤ و ١٣٨٣لهاي اين تحقيق در طي سا
 دانشگاه تهرانپرديس كشاورزي و منابع طبيعي  باغباني

رقم از بذر خيار ق ين تحقيدر ا.  انجام پذيرفتواقع در كرج
 اوربانا، فلفل دلمه ي رقم ارلگوجه فرنگينوس، يسوپر دام

ا واندر و بادمجان قلمي محلي استفاده يفرني رقم کاليا
اس طرح كامال تصادفي بوده و بر اسش ين آزمايا. گرديد

و  يفرنگ ار، گوجهيفلفل، خ(اه ير توام نوع گيچون تاث
شه و يبرگ، ر( شده يرينوع اندام عصاره گ و) جانمباد

ش ي مورد  نظر است، از آزماي صفات مورد بررسيرو )ساقه
 استفاده يکامال تصادفطرح ه ي بر پايل دو عامليفاکتور
 سانتيمتر در بستر ١٨ا قطر هاي ب گياهان در گلدان. ديگرد

 پرليت كشت شده و توسط محلول هوگلند تغذيه گرديدند
(Noruzi, 2001; Hashemi majd, 2002). از زمان کاشت 

 ي با آب معمولها  گلدان،ي لپه ايهابذور تا ظهور برگ
 عمل يقي حقي شده و پس از ظهور برگ هاياريآب

 غلظت و ک سوميک هفته با محلول ي به مدت يده محلول
و رفت يصورت پذ غلظت دو سومز با محلول يک هفته ني

نحوه استخراج . ه با محلول کامل انجام شديپس از آن تغذ
 ياهي گيکه ابتدا اندام ها بودن صورتي بديعصاره متانول

 درجه ٦٨ ي ساعت در دما٧٢به صورت جداگانه به مدت 
 خشک شده را يگراد خشک شده و سپس اندام هايسانت
 ١٠ماده خشک به ک واحد از ي نموده و به نسبت ابيآس

ک يپس از . دياضافه گرد% ٩٠ متانول واحد از متانول،
 سپس عصاره ها توسط کاغذ ه،ساعت هضم صورت گرفت

ل اثرات کشنده يبدل. دي صاف گرددواتمن شماره و يصاف
ط خارج ي الکل از مح،ر دواريمتانول، توسط دستگاه تقط

 .(Hallaj neshbour, 1997; Ercisli et al., 2005) ديگرد
ريشه  و ساقه ، برگاز% ٥  هاي تهيه شده با غلظت عصاره
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 ميلي ليتر و در هر  پنجبه ميزان)  تكرار نهباک يهر (خيار، 
 ,Hallaj neshbour) ها ريخته شد به پاي بوته هفته يكبار

 ها هر دليل احتمال تغيير در خواص عصارهه البته ب. (1997
هاي  گيري از پودرهاي اندامبار عمل عصاره هفته يك٣

رطوبت گلخانه جهت رشد و دما . گياهي صورت گرفت
  رشد زايشي  آنكهبه محض . اهان کنترل شدي گيعيطب

 پس از و آنها را جمع آوري نموده آغاز شد،بوته ها 
 طول ، تعداد برگمانند فاكتورهايي ،شستشوي ريشه آنها

 ، ريشهرت  ، وزنيير اندام هوات  طول ريشه، وزن،يياندام هوا
تعداد گل   و وزن خشك ريشه،يي اندام هواوزن خشك

  .                                                                                                               گيري شدنداندازه
- بدست آمده با استفاده نرم يها داده يه آماريتجز
ها از   دادهنيانگيم و محاسبه  Mstatcو  SPSS ايهافزار
قرار  سهيمورد مقا دانکن يا چند دامنهق آزمونيطر

                                      .گرفتند

  
   و بحث جينتا

نتايج بدست آمده با شاهد مقايسه شده و نتيجه نهايي 
حاصل، نسبت عدد بدست آمده با شاهد مي باشد كه به 

 اثر ‐ ١( دسته ٣نتايج در . صد بيان شده استصورت در
فلفل،  ار،يخ يها  رشد بوتهيها  شاخصيار رويعصاره خ
 اثر عصاره هر يك ‐ ٢ ،)١جدول( جانم و باديگوجه فرنگ

  رشديها شاخصيگيري شده رواز اندامهاي عصاره
 يها  اثر توام دو عامل فوق روي شاخص‐ ٣ و) ٢جدول(

با توجه به جدول . ار گرفت مورد بررسي قر))٣جدول( رشد
 همه يار روي، عصاره خ)٤جدول( تجزيه واريانس

 و يفلفل، گوجه فرنگ ار،يخ يها  رشد بوتهيها شاخص
با توجه . نشان داد%  ١ را در سطح ي داري اثرمعنجانمباد

ن يشتريار بي، عصاره خ)١جدول( نيانگيسه ميبه جدول مقا
تر  ، وزن ييواتر اندام ه  تعداد برگ، وزن يکاهش را رو

شه ي و وزن خشک رييشه، وزن خشک اندام هواير
ن يهمچن. جاد کرده استيبادمجان نسبت به نمونه شاهد ا

 ي بوته هاي تعداد گل روين کاهش رويشتريجاد بيسبب ا
ده ي فلفل نسبت به نمونه شاهد گرديبوته ها بادمجان و
، يي درصد طول اندام هواين کاهش رويشترياست و ب
با توجه به جدول تجزيه . باشد ي فلفل ميه بوته هامربوط ب
برگ، (ار ي مختلف خيها ، عصاره اندام)٤جدول ( واريانس

ز در يشه نيشه و وزن تر ري طول ريرو) شه و ساقهير

با توجه به جدول .  داشتندي دارياثرات معن% ١سطح 
، )٢جدول(  مختلفيها ن اثر عصارهيانگيسه ميمقا
شه، تحت يشه و وزن تر ري ر طولين کاهش رويشتريب
با توجه به جدول . جاد شده استيار ايشه خير عصاره ريتاث

 اثر متقابل نوع اندام ي، با بررس)٤جدول (تجزيه واريانس 
اه تحت يو نوع گ) شه و ساقهيبرگ، ر( شده يريعصاره گ

شه ي طول ريرو) جانم و باديار، فلفل، گوجه فرنگيخ(اثر 
.  داشتنديدارياثرات معن%  ١ح ز در سطيشه نيو وزن تر ر

ن يشتريب، )٣جدول(ن يانگيسه ميبا توجه به جدول مقا
هاي  بادمجان، شه بوتهي طول ريشه و وزن تر ريکاهش رو
  .شه وساقه مشاهده شدي برگ، رير عصاره هايتحت تاث
ر بوته مورد اثر، ي تحت تاثي رشديهاسه شاخصيبا مقا

با توجه به جدول  اکتور ون دو فينوع عصاره و اثر متقابل ا
ر ي شود که تحت تاثي، مشاهده م)۴جدول( انسيه واريتجز

 درصد تعداد برگ، وزن ين کاهش رويشتريار، بيعصاره خ
شه و تعداد يخشک ر و ، وزن ترييخشک اندام هوا و تر

 به نقل از يشيآزماج ي که با نتا.جاد شده استيگل، ا
Mighani  (2003a)و پوست گرديبر عصاره آيكه روي تاث 
نتيجه آن   در وي ريشه نخود فرنگي انجام شداروي سلوله

 يريجلوگ توز ويل کند کردن مي گردو به دلعصاره پوست
 نخود فرنگيشه ي، باعث کاهش رشد ريم سلولياز تقس
طرف ديگر مي توان كاهش در  از. د، مطابقت دارديگرد

به Hejazi    (2000)به نقل از  يرشد ريشه را طبق آزمايش
همچنين در . غيرفعال شدن هورمونهاي رشد نيز نسبت داد

روي اثرات عصاره خيار و مواد Quan et al.  (2003)تحقيق 
آللوشيميايي روي رشد خيار مشخص شد كه اين عصاره ها 
با تاثير روي كاهش پراكسيداسيون غشاء سلولي، سبب 

شده كه در نتيجه تعرق و  هاكاهش ظرفيت تبادل روزنه
هاي برگي كاهش يافته و اكسيدكربن در بافت ديغلظت

سيميالسيون و در نهايت آدر نتيجه سبب كاهش ميزان 
در . هاي خيار گرديد كاهش رشد و تعدادگل در دانهال

همين ارتباط مشخص شده است كه مواد آللوشيميايي 
هاي گياهي، به طور عمده، با كاهش تنفس  موجود در اندام

به . رشد گياهان هدف مي شوندسبب كاهش ، و فتوسنتز
عالوه با اثر منفي كه روي جذب عناصر غذايي از محيط 

ها شده و كشت دارند، سبب كاهش ظرفيت كاتيون
  كنندموجبات كاهش رشد اين گياهان را فراهم مي

Ercisli et al., 2005)(.   
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 نوع گياه نسبت به شاهد  مقايسه ميانگين تاثير عصاره خيار بر شاخص هاي رشد بوته هاي چهار‐ ١جدول
 )درصد نسبت به شاهد( مقادير ميانگين

وزن خشک ريشه تعداد گل کليه صفات وزن خشک اندام هوايي وزن تر اندام هوايي وزن تر ريشه  تعداد برگ طول اندام هوايي طول ريشه
اثر عصاره خيار 
 روي نوع گياه

59/1    b 34/4  a 41/6   c 51   a 57/2  b 60/6  a 71/6    b 88/9  a 58/5  a خيار 
98/8   a 10/4  c 67/4   b 41/3 b 113   a 41/8   b 106/3  a 54/1  b 55/  a فلفل 
92/8    a 17/2  b 340     a 61/1  a 55    a 59/1  a 80/4  b 68/1  ab 61/6  a گوجه فرنگي 
36/3   c 7/5   c 21/6   d 22/8  c  20/6   c 22/6   c 81/6   b 73/3    a 40/2   b بادمجان 

  .معني دار نمي باشد% ١ در هر ستون اعدادي که داراي يک حرف مشترک هستند از نظر آزمون دانکن، اختالف آنها در سطح *
  

 هاي خيار بر شاخص هاي رشد نسبت به شاهد  مقايسه ميانگين تاثير عصاره اندام‐٢جدول
 )ددرصد نسبت به شاه(مقادير ميانگين

کليه 
 صفات

 گل تعداد
 وزن خشک
 ريشه

  وزن خشک
 اندام هوايي

 وزن تر
 ريشه

اندام  وزن تر
 هوايي

 تعداد برگ هوايي طول اندام طول ريشه

 اثر عصاره
هاي اندام
 خيار مختلف

75/9  b 19/7   b 118/6  a 45/4     a 61/6     b 48/5  a 185      a 72/7  a 55/5   a برگ 
80/1  a 19/7   b 111/1  a 43/2    a 78/4    a 47/1  a 218/8  a 68/7 a 53/8  a ساقه 
59/2  c 19/4   a 123/2  a 43/6    a 44/3  c 42/4  a 76/2    b 71/9 a 52/8  a ريشه 

 .ي باشدمعني دار نم% ١در هر ستون اعدادي که داراي يک حرف مشترک هستند از نظر آزمون دانکن، اختالف آنها در سطح  *
  

  نوع گياه نسبت به شاهد هاي رشد بوته هاي چهار هاي خيار و نوع گياه بر شاخص توام نوع عصاره اندام  مقايسه ميانگين تاثير‐٣جدول
 )درصد نسبت به شاهد (مقادير ميانگين

کليه 
 صفات

 تعدادگل
 وزن خشک
 ريشه

  وزن خشک
 وايياندام ه

 وزن تر
 ريشه

 اندام وزن تر
 هوايي

  طول ريشه
 طول اندام 
 هوايي

 تعداد برگ

 هاياندام اثر عصاره
روي   خيارمختلف

 نوع گياه

56/8  ef 38/5   b 42      fg 50/7      c 46/8   e 58/7 a-c 70/1    cd 91/7         a 55/9     b خيار           برگ 
59/6 cf 43/3 ab 35/3   gh 49/3   c 62/7  cd 65/8  ab 74/5    b-d 84/8     a 61    ab                 ساقه 
60/9 e 48/3  a 47/3   ef 53   c 62     cd 57/3  a-c 70      cd 90/1    a 58/7   ab                  ريشه 
106/9b 10/4      de 56       de 34/2    e 104/6    b 34/4  de 513/9    a 42/1        f 54      b  برگ          فلفل 
141/3a 12/5   e 82/1    c 49/2   c 182/4   a 52/5   c 630/6     a 63/7     cd 57/1   b                 ساقه 
48/1 fg 8/4  de 64        d 40/4  d  51/9 de 38/5   d 74/6      d 56/4   de 56/5      b                 ريشه  
101/1bc 19/4     c 350      a 70/8    a 71/4      c 72/9   a 77/8   bc 74/6      bc 71/5    a  برگ         گوجه 
84/9 d 19/2    c 310     b 51/5    c 48/6   e  51        c 80/8    bc 60/7      d 57/4    b                ساقه 
92/5 cd 13/1   cd 360    a 61/6   b 44/9   e 53/3   bc 82/5   bc 69    cd 55/9     b                ريشه 
39/4 gh 10/5    de 26/4     hi 25/8     f 23/5     f 27/9    de 78/1    bc 69      ab 40/8      c    برگ     بادمجان 
34/7 g 4      e 17      i 22/7  f 19/8    f 19/3     f 89/3     b 65/6   cd 39/6    c                ساقه 
34/7 g 8   de 21/4    i 20   g 18/5   f 20/5    ef 77/2   bc 72   e 40/1      c                 ريشه 

   .معني دار نمي باشد% ١در هر ستون اعدادي که داراي يک حرف مشترک هستند از نظر آزمون دانکن، اختالف آنها در سطح  *
  

 با جانمهاي باد  بوتهار،ير عصاره خي تحت تاثدر کل،
کاهش % ۵۰حدود  ار باي خيهاکاهش و بوته% ۶۰حدود 

ن کاهش رشد را نشان يشتريب شاهد، يهانسبت به نمونه
به نقل از  يشيدر آزماج را ين نتايدهند که مشابه ايم

بدست آورده و اعالم کردند  Ells & McSay (1997)منبع 
ن خود يد و عامل ا باشي مي اثر خودمسموميار دارايکه خ
اي شهي ريدازهاياکس دها ويک اسي را فنوليمسموم
 Fitzgerald et al. (1992)كه در تحقيقات  .ص دادنديتشخ

مشخص گرديد اسيد فروليك و ديگر اسيدهاي فنوليك با 
معدني و آب دارند،  اثري كه روي كاهش جذب مواد غذايي

يكه به طور .شوند هاي خيار مي سبب كاهش رشد دانهال
اين مواد آللوشيميايي سبب كاهش جذب پتاسيم و نيترات 

هاي خيار كاهش برگ شده و پتانسيل تورژسانس را در
  .شوندداده و در نهايت سبب كاهش جذب آب مي

 رشد، عصاره يها  شاخصيار روير نوع عصاره خيتحت تاث
. شه شده استيار سبب کاهش طول و وزن تر ريشه خير

 %۴۰جاد يشه با ايفت که عصاره ر توان گيکه ميبه طور
کاهش در خصوصيات رشدي، بيشترين تأثير را داشته 

به نقل از ي شاتيج آزمايجه توسط نتاين نتياست که ا
Mighani (2003a)  ساقه  عصاره ريشه وشدكه مشاهده 
  اثرعصاره ريشهو رشد سوروف را كاهش مي دهد چاودار،

.  مطابقت دارد، مراتب بيشتر از عصاره ساقه بوده استبه
روي اثرات  Quan et al. (2003)همچنين در مطالعه 

هاي خيار، مشخص شد  عصاره آبي ريشه خيار روي دانهال



 ۵۹  ...هاي رشدي هاي مختلف خيار بر شاخصبررسي اثرات آللوپاتيک عصاره اندام: خراساني نژاد و همکاران  

 هاي رشد بوته هاي چهارنوع گياهتاثير عصاره خيار بر شاخص تجزيه واريانس صفات مورد بررسي ‐۴جدول
 صفات کليه

 
 درصد تعداد

 گل
 وزن درصد

خشک ريشه
خشک وزن  درصد

 اندام هوايي
وزن  درصد

 تر ريشه
درصد وزن تر 
 اندام هوايي

درصد طول 
 ريشه

درصد طول 
  اندام هوايي

 درصد تعداد
 برگ

درجه 
df آزادي

 منابع تغييرات
 

0/0517** 0/1522** 0/556** 0/0809** 0/183** 0/0943** 0/096** 0/0296**    نوع نبات 3 **0/0143  
0/012*   0/0008ns 0/001 ns 0/0002ns 0/021** 0/0028 ns 0/0409  **  0/0003 ns 0/0002ns 2 اندام 
0/003 ns 0/0038ns 0/005 ns 0/0039ns 0/02 ** 0/0059 ns 0/0356** 0/0061 ns 0/0009 ns   6  اندام* نوع نبات 
 خطاي آزمايشي 24 0/0011 0/0037 0/0035 0/006 0/004 0/0043 0/006 0/0079 0/0025

 6.2 5.6 9.5 5 11.1 6.6 7.4 13.2  CV  
ns :                              درصد۱ معني دار در سطح ** درصد                             ۵ معني دار در سطح *غير معني دار  

  
كه عصاره خيار، فعاليت پراكسيدازها و سوپراكسيدازهاي 

 .دگردريشه را كاهش داده و سبب كاهش رشد ريشه مي
ر اثر متقابل نوع ي تحت تاثي رشديها سه شاخصيمقابا 

 بادمجان يهاشود که بوتهياه، مشخص ميعصاره و نوع گ
 )بخصوص برگ(شه ير عصاره برگ، ساقه و ريتحت تاث
دراين ارتباط، در . انددهين کاهش رشد گرديشتريدچار ب
روي اثرات آللوپاتيك علف Jaafari  (1999)اي كه مطالعه
 و جزني و رشد گندم، پياز، هويمه تره بر جوانههرز سل

گوجه فرنگي انجام داد، مشخص شد كه به دليل اثر عصاره 
سلمه تره روي كاهش تعداد سلول هاي در حال تقسيم 
ميوز در ريشه پياز و قطع فسفريالسيون اكسيداتيو در 

 و جميتوكندري و جلوگيري از توليد انرژي در ريشه هوي
توسط   سديم يون خروج   و  يمپتاس جذب  كاهش 

قطعات ريشه گندم و گوجه فرنگي، سبب كاهش رشد 
ريشه گياهان مذبور گرديد كه در مقايسه با ساير اندامها، 

حسن همچنين . رشد ريشه دچار بيشترين كاهش گرديد
 روي اثرات چند گونه زراعي و علف هرز يدر تحقيقپور 

تر از هاي جو حساس نمود ريشه روي رشد جو مشخص
اندامهاي هوايي بوده و كاهش رشد بيشتري را نسبت به 

 .(Hassan pour, 1999) شاهد نشان دادند

 ي کليريگجهينت
زمايش بدست آمد اينست كه آنتايجي كه از اين  يكي از 

 است ياهانيعالوه بر آنکه جز گ) انييخانواده کدو( خيار
  تناوب در   ...   و شبدر اهان کتان، چغندرقند،يکه مانند گ

 داراي خاصيت خود شود،ي مي سبب بازدارندگيزراع
كشت متوالي گياهان خانواده كدوئيان . نيز هست يمموسم

 كشاورزانشود   باعث ميشود، كهسبب كاهش عملكرد مي
 در توليد هندوانه  مثاليبرا. دنساالنه خاك را تغيير ده
 ساله نياز ۶‐ ۷به تناوب كشت  اين مشكل شايع است و

د آفات خاكزي را علت آن مي دانند ولي ر در اغلب موا.ددار
 كند كهفع نمي رضدعفوني كردن خاك اين مشكل را

 عصاره و.  دليل آن عاملي بجز آفت استنشان مي دهد 
 ۱۰۰ به ۱هندوانه و خيار حتي به نسبت ، ريشه خربزه

ت زيادي را از نظر رشد طولي ريشه يسم) وزن به حجم(
  .دنر نشان مي دهزني بذچه و جوانه

هاي بادمجان  از نتايج ديگر، حساسيت باالي دانهال
در قياس با ساير گياهان مورد ، نسبت به عصاره خيار

 اثر بازدارندگي زياد عصاره نشان از که. باشدآزمايش مي
 اين وباشد ريشه خيار نسبت به اندامهاي ديگر خيار مي
بقاياي ريشه مسئله با توجه به اينكه احتمال باقي ماندن 

. باشد، از اهميت زيادي برخوردار استدر خاك بيشتر مي
 اندامها سايرهاي رشد، رشد ريشه بيشتر از از بين شاخص

 .تحت تاثير قرار گرفت
  

  سپاسگزاري
 به يلخاني مهندس اي که از آقادانستهفه خود يوظ

ت يشان در بخش گلخانه، نهاشائبهي بيهال کمکيدل
  . وريمعمل آه بتشکر را 
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