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 زنیهای جوانهبر مولفه (Juglans regia) دگرآسیبی گردوی ایرانیهای غلظت مطالعه

 (Eruca sativa( و منداب )Zea mays(، ذرت )Hordeum vuIgareجو )بذر 

 4، حسین مختاری کرچگانی*1رضا جوانمردحمید

 راسگان(، اصفهاناستادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خو .1

 های هرز، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه شیرازکارشناس ارشد علوم علف. 2

 (22/40/1932؛ تاریخ پذیرش:40/42/1931)تاریخ دریافت:

 چکیده

در دانشهدده کشهاورزی    1939 سها  منهدا  و ررت آزمایشهی در    ،جهو گیاههان  زنهی  جوانهه  ههای مولفهه بر  ی ایرانیعصاره آبی برگ گردو مطالعه دگرآسیبی به منظور

خصوصهیات  بهر   144و   22، 24، 22ههای صهفر )آ  مرطهر(،    های مختلف عصاره آبی برگ گهردو شهامغ غلظهت   انجام شد. تاثیر غلظت دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 

توگرافی بیشهتری  میهنان گوگلهون موجهود در بهرگ گهردو در       در بررسهی کارمها   .مطالعه گردید تدرار چهاربا  سه گونه گیاهی در قالب طرح کامالً تصادفیجوانه زنی 

چهه و وزن خشهگ گیاه هه در ههر سهه      چه و ساقهزنی، طو  ریشهمرداد ماه بود. نتایج زیست سنجی بذرها نین نشان داد با افنایش غلظت عصاره، درصد و سرعت جوانه

زنهی در جهو و در تیمهار    تا  اندازه زیادی به دگرآسیبی گردو متحمغ بود. کمتری  درصد جوانه زنی بذور ررت و مندا درصد جوانه .نوع بذر روند نسبتاً کاهشی داشت

تهر بهود، اگرچهه وزن خشهگ     های رشدی گیاه ه در ررت و منهدا  نسهبت بهه جهو حسهاس     کاهش نسبت به شاهد مشاهده شد. مؤلفه %40/20غلظت عصاره با   144%

زنی بذور جهو، ررت و منهدا  نداشهت، بهه طهوری کهه       های جوانهعصاره آبی گردو تاثیر بسنایی بر مولفه داری نداشت.عنیچه جو بی  تیمارها تفاوت مچه و ساقهریشه

ههای مهورد بررسهی نشهان داد کهه      گونهه  تیعهدم حساسه  مراومت باالیی از خود نشان دادنهد.   های رشد گیاه هزنی و جو در مولفهررت و مندا  در مراحغ اولیه جوانه

 حائن اهمیت است. راستای کشاورزی پایدارها در ای  گونه  های هرزدر کنتر  علف به عنوان ترکیبی قویایرانی  برگ گردوبی آعصاره 

 ، زیست سنجی، گوگلون، کارماتوگرافی، گردودگرآسیبی کلیدی: کلمات
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Abstract 

In order to investigation the effects of different concentrations of leaf aqueous extracts of walnut on seed 

germination and seedling growth of barley, arugula and corn, a laboratory experiment were conducted in the 

Faculty of Agronomy, Islamic Azad University of Isfahan, in 2013. In this experiment, walnut leaf extract 

including control (distilled water), 25, 50, 75 and 100% were studied to determine juglone sensitivity in three 

species based on completely randomized design (CRD) with four replications. Chromatography analysis showed 

that a highest rate of juglone was observed on walnut leaves in August. Increasing concentration of leaf extract 

lead to continuously decrease in germination percentage and germination rate, root and shoot length and seedling 

dry weight. Germination percentage of corn and arugula seeds on primary growth stage showed resistant to walnut 

allelopathy. The lowest germination percentage was observed on barley in %100 leaf aqueous extracts of walnut. 

Corn and arugula were more sensitive to walnut extracts than barley seeds, however, root and shoot dry weight in 

barley had no significantly different between treatments. The aqueous extract of walnut did not have a significant 

effect on germination components of barley, corn and arugula, so that corn and arugula in the early stages of 

germination and barley in seedling growth showed strong resistance. The insensitivity of the studied species 

showed that the aqueous extract of Iranian walnut leaves is a strong substance in controlling weeds of these species 

towards sustainable agriculture. 
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 مقدمه

دگرآسیبی عنوان تاثیرات مفید یا مضهر یهگ گیهاه بهه     

طور مستریم و یا غیهر مسهتریم بهر گیاههان دیگهر از طریه        

تولید ترکیبات شیمیایی تعریهف شهده اسهت. ایه  تعریهف      

بیانگر افنایش قدرت رقابت در گیاههان بهرای برهای نسهغ     

زنی و اثرات تحریگ کنندگی رشد خود از راه مهار جوانه

(. مههواد Ahmed et al., 2007باشههد )اهههان مههی بههر گی

های طبیعی تنوع پذیر بهوده  کشدگرآسیب به عنوان علف

کنند و گهرایش کمهی بهه محلهو      و به مرور زمان تغییر می

ها ترکیباتی غیر هالوگنهه و نیمهه   شدن دارند. زیرا بیشتر آن

امههروزه  .(Kadioglu et al., 2006) عمههر کوتههاه دارنههد

باحهها اصههلی مطههرح در علههوم کشههاورزی،   دگرآسههیبی از م

مههدیریت و اصههالح مراتهها در راسههتای اهههدا  کشههاورزی    

 هههنار 044 بههه ارگانیههگ و اگرواکولههوگی اسههت. نندیههگ

 تولیهد  هها میدروارگهانینم  و گیاههان  توسه   ثانویهه  متابولیهت 

 و شناسایی شده اند و جداسازی هاآن از %9 فر  که شودمی

 مورد علفدشی فعالیت نظر از ندکیا بسیار تعداد تعداد، ای  از

گوگلهون   ترکیهب  به توانمی مثا  براید. انگرفته قرار ارزیابی

(، Juglans regia) از گهههردوی سهههیاه و گهههردوی ایرانهههی

( و Artemisia albaآرتمیههههنی  موجههههود در گیههههاه ) 

هیدروکسی بننوئیهگ اسهید و دئهوری  در گیهاه سهورگوم      

 ;Prataviera et al., 1983; Cutler, 1988اشهاره نمهود )  

Ajali et al., 2010; Mokhtari et al, 2015 .)

 از تهوجهی  قابهغ  بخهش  کهه  هالوگنهه  ههای هیهدورکرب  

 زیست لحاظ از دهندمی تشدیغ را شده ثبت هایعلفدش

 ترکیبهات  کهه  حالی در باشند،می بسیار خطرناك محیطی

 محهی   بهرای  انهدکی  خطهرات  گیاهان از شده تهیه طبیعی

 (.Ajali et al., 2010دارند ) هاانسان المتیو  س زیست

 ی عمغ مواد دگرآسهیب در گیاههان  هاشناسایی مدانینم

تولید  ،ینرش مهمی در معرفهای هرز، زراعی پیش از علف

 اثر مواد مطالعهدارد.  و استفاده از ای  مواد به صورت عملی

 کشت راستای در تنها نه گیاهان زراعی، سایر بر آللوپاتیگ

 مفیهدی  راهنمهای  آمهده  دست به نتایج گانیگ بوده، بلدهار

ی هها گیاههان بهرای سهاخت علفدهش     انتخها   خصوص در

یهگ محصهو     Redoxعلفدش زیسهتی   .زیستی خواهد بود

تجاری مبتنی بهر عصهاره درخهت گهردو سهیاه بهوده کهه بهه         

درصهد رشهد گیهاه     99صورت پیش و پس رویشی به مینان 

(  را کهاهش داد  Conyza bonariensisعلهف اسهب )   ههرز، 

(Shrestha, 2009).   هم نی  روغ  مانوکا استخراج شهده از

( بههه صههورت تجههاری Leptospermum scopariumگیههاه )

عرضههه شههده و اثههرات سههرکو  کننههدگی بههر علههف هههرز   

 (.Cai and Gu, 2016( دارد )Digitaria sppدیجیتاریا )

از خههههانواده ( Juglans regiaگههههردوی ایرانههههی )

Juglandaceae   درختههی مهههم بهها کههاربردی چنههد منظههوره

(. Ebrahimi et al., 2009)میهوه، چهو  و دارو( اسهت )   

 و تهازه  بهرگ  در کهه  اسهت  نفتوکینهونی  ترکیبی گوگلون

 شههودیافههت مههی گههردو درخههت میههوه سههبن پوسههت

(Weston and Duke, 2003 .) مهاده  بهارزتری   گوگلهون 

کهه   ماده ای  است، گردو گیاه مختلف هایاندام در موجود

 یهگ  سایدلی ، تترا اکسی ایمرحله 11ترکیب  شروع نرطه

 باشد. پیش مادهنفتوکینون( می 0،1هیدروکسی  -2کینون ) 

تهری هیدروکسهی نفتهالی  گلیدوزیهد      -2و 0،1آن  ترکیهب 

ی ههوایی بهه ویه ه    هااست که به صورت پیوند شده در اندام

رولین بشویی تحت عمغ هیهد آوجود داشته و در اثر  هابرگ

شهود  و اکسیداسیون قهرار گرفتهه و بهه گوگلهون تبهدیغ مهی      

 کوجاچالیشهههدان و تهههرزی(. 1909)جایمنهههد و همدهههاران، 

(Kocacalishkan and Terzi, 2001  گهنارش کهرده )  انهد

زنهی و  هکه عصاره برگ گردو باعا کاهش شهدید جوانه  

گیاه هه گوجهه فرنگهی، خیهار و یونجهه شهده، ولهی         رشد

، ررت، هندوانه و لوبیا را تحت تهثثیر  گندم، جوزنی هجوان

نشان داد که عصاره برگ گردو بهه  ها بررسی قرار نگرفت.

رشهد گیاه هه خربهنه    ای بر تاثیر فنایندهقابغ توجهی  طور

محررههی   .(Kocacalishkan and Terzi, 2001داشههت )

دریافتنههد کههه ررت کمتههری  اثههر سههور رشههد را در مرابههغ  

امهر اسهت کهه ررت بیشهتری       گوگلون داشته و نشانگر ای 

بسههیاری مههوارد در  مراومههت را بههه مههواد آللوپاتیههگ دارد.
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 هها ی عهالوه بهر تحریهگ هورمهون    هها حضور آللوکمیدا 

و سبب تحریهگ رشهد، ترسهیم سهلولی و افهنایش جهذ        

افهنایش  توس  ریشهه بها اسهتفاده از الرهار نیتهرات و      تنفس 

  گههرددمههی دانتیاکسهه یآنتهه یهههامیآنههن تیههفعال نانیههم

(Cai and Gu, 2016). 

محرری  بیان داشتند با توجه به آنده هر گونهه اخهتال  در   

شود و از سویی دیگر، فعالیت عادی گیاه سبب ایجاد تنش می

مههواد حاصههغ از گیاهههان دگههر آسههیب نیههن سههبب اخههتال  در  

رو، مرهدار   گردند. از ایه  فرایندهای طبیعی گیاهان مجاور می

نین باید تحت تهثثیر مهواد    IIلروفیغ پروتئی ، کربوهیدرات و ک

 (.Jose  and Gillespie, 1989دگر آسیب قرار گیرد )

در ( Sezai and Cidem, 2005سههنایی و چیههدم ) 

آللوپاتیگ گوگالن و عصهاره بهرگ گهردو بهر      اثر بررسی

دریافتند که عملدرد، تعهداد و میهانگی  وزن    توت فرنگی،

وزن تهر ریشهه،    ها، سطح بهرگ، تعداد برگ میوه در بوته،

محررهی  در   .کاهش می یابدآن و اسیدیته  کغ مواد جامد

 بر روی سرعت رشد نسبی ریشه و ترکیب گوگالنبررسی 

ساقه، تنفس و فتوسنتن برگ، تعهر  و تهنفس بهرگ در دو    

سهویا   دریافتنهد ررت و سویا در کشت هیهدروپونیگ   گیاه

مرایسهه بها ررت از   ر حساسیت بیشتری نسبت به گوگالن د

ای  بررسهی  (. Jose and Gillespie, 1989)خود نشان داد 

مواد دگرآسیب برگ درخت مینان تعیی  با هد  ارزیابی 

سههنجش و  تابسههتان )گوگلههون( در فصههغگههردوی ایرانههی 

حساسیت بذر سه گونه گیاهی جو، منهدا  و ررت تحهت   

 .شد انجام( گوگلونبرگ گردو )عصاره آبی تاثیر 

 هامواد و روش

 یین میزان ژوگلون برگآزمایش تع

ر ظههبههه منظههور تهیههه بههرگ گههردو از  نایهه  تحریهه   در

 درخهت از جهوان   برگموجود در بیشتری  مینان گوگلون 

شههریور   مهرداد و  تیهر،  خهرداد،  هایماه در ی ایرانیگردو

از درختان گردوی ایرانهی   هااستفاده شد. برگ 1939 سا 

مهورد   در آزمهایش برداشهت و   دهاقهان اصهفهان   در منطره 

 .استفاده قرار گرفت

 ژوگلون استخراج

هههای گوگلههون از بههرگدر مرحلههه نخسههت اسههتخراج 

 صهورت پهذیرفت  کلروفهرم  به کمگ جوان درخت گردو 

(Jaymand et al., 2004 .) گهرم  14 مرهدار برای ای  کار 

 توسه  دسهتگاه   استون حال  با گردو، برگ از تازه نمونه

 توسه   اجاسهتخر  سهسس  و شهده  زدایهی  چربهی  سوکسوله

با حذ  حال  در دستگاه ترطیر  انجام شد. کلروفرم حال 

 و اضهافه  آ  مرطهر مرهداری  در خالر و تهیه مهاده جامهد   

 جداکننهده  قیهف  بهه  محلهو   اسهتات  اتیغ نافنود با سسس

بها    و کهرده  جهدا  را استات اتیغ در ادامه فاز .منترغ گردید

 آمده تدسه ب محلو  ازنهایتا،  شد. رسانده حجم به متانو 

. از ای  گردیداستفاده گوگلون  ترکیب گیریاندازه جهت

 هها توسه  دسهتگاه   نمونهه  یتمهام اندازه گیری روش برای 

 220دستگاه در  .شد استفاده (HPLC)مایا کارماتوگرافی 

 22بهه طهو     18C ستون مورد استفاده، نانومتر تنظیم گردید

 و آ متهانو ،   متحهرك  متهر و فهاز  میلی 0سانتیمتر و قطر 

 لیتهر  میلهی  یگ جریان شدت ( با2: 12: 94استیگ ) اسید

 بهه  لیتر میدرومیلی 24 دقیره و مردار نمونه تنری  شدهدر 

 .مورد استفاده قرار گرفت دقیره 24 مدت

 آزمایشگاهیزیست سنجی 

به منظور ارزیابی سهطوح مختلهف عصهاره آبهی بهرگ      

، جهو بهذر  زنهی  ی جوانههابر شاخص  درخت گردو ایرانی

در قالهب   جداگانهه  آزمایش ررت به صورت سه و مندا 

سهطح،   2 :های گوگلون شهامغ تصادفی با تیمار طرح کامالً

و چههار تدهرار    %144و  %22،  % 24،  % 22( ، صفرشاهد )

در آزمایشگاه زراعت دانشهدده کشهاورزی دانشهگاه آزاد    

انجهام   1939در سها    (اسالمی واحد اصفهان )خوراسهگان 

ی گردو درخت هایبرگور تهیه عصاره آبی، به منظ شد.

 مهدت  بهه  گراد سانتی درجه 04 با حرارت آون در ایرانی

. متری تبدیغ شدطعات یگ سانتیقبه و خشگ  ساعت 22

سهی سهی آ     144در  ی بهرگ را هااز تدهگرم  14سسس 

 تنظیهف  پارچهه  از و خیسهانده  سهاعت   20مرطر بهه مهدت   
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بهه   شهده  صا  مایا آنگاه و شد داده عبور الیه چهار کتانی

 از پهس  .گردیهد  سهانتریفوگ  rpm 3444 دقیرهه بها    12مدت 

عنهوان   بهه  فوقهانی  مهایا  در شهده  ایجاد فاز دو از جداسازی،

 (.Narwal and Tauro, 1996گردیهد )  استفاده %14 عصاره

 .شد تهیه محلو  ای  از نین عصاره هایسایر غلظت

در  %32ود )قهوه نامیهه حهد    منهدا  و ررت جهو،  بذور 

اورزی و منابا طبیعهی  از ایستگاه تحریرات کشدمای اتا ( 

به مدت یگ  %2با محلو  هیسوکلرید سدیم  اصفهان تهیه و

 داده شستشهو  مرطر کامال آ  با سسس و دقیره ضدعفونی

عدد بذر بر روی کاغهذ صهافی واتمه  در     22شدند. تعداد 

ههر   سانتی متری قرار گرفتند و سسس بهه  3های پتری دیش

گردیهد.  میلی لیتر از عصاره گوگلون اضهافه   1، دیش پتری

در دستگاه گرمیناتور بها دماههای تعیهی  شهده و بها       هانمونه

بهه   .شهدند  داده و شرای  تهاریدی قهرار   %29رطوبت نسبی 

 هامنظور جلوگیری از آلودگی و اتال  رطوبت پتریدیش

 دهزجوانهه  بهذور  شهمارش  با نوار پارافیلم پوشانده شهدند. 

طو  ریشه  بابذوری  روزانه انجام گردید. بعالوه، بصورت

نظهر  زده در به عنوان بهذور جوانهه  تر، متر یا بیشدو میلیچه 

درصهد   . در پایهان آزمهایش  (ISTA, 2010) گرفتهه شهدند  

(، 2-9زنی )معادلهه  سرعت جوانه، (1-9)معادله  زنیجوانه

قه سها  وچه خشگ ریشهچه، وزن ، طو  ساقهچهطو  ریشه

 چه محاسبه شد.

(9-1   )  

 زنههی از روش مههاگویرسههرعت جوانهههبههرای محاسههبه 

(Kochaki and Sarmadnia, 2002)  زیههر  معادلهههو از

 :دشاستفاده 

(9-2  ) 



n

i i

i
s

D

S
R

1

 

زنهی )تعهداد بهذر در    سهرعت جوانهه   RS معادلهدر ای  

تعهداد   Diدر ههر شهمارش،    زدهتعداد بذر جوانهه  Siروز(، 

  یهی به منظهور تع   شیآزما  یدر ا ام بود.n روز تا شمارش 

 و بهرگ گهردو ایرانهی    یاستاندارد فشار اسمنی عصاره آب

 دهو  یگل ل یاته  یاز پل یبیدگرآس  تیآن از خاص گیتفد

 یله یم 24هها از  غلظهت محلهو  عصهاره    رایه استفاده نشد، ز

 نبهههود  شهههتر بی( مگاپاسهههدا    – 11/4اسهههموز )حهههدود   

(Rezaeinodehi et al., 2006; Mahmoodi and 

Hamidi, 2012). 

هههها بههها اسهههتفاده از  آمهههاری داده و تحلیهههغ تجنیهههه

میهانگی  تیمارهها از طریه  آزمهون      و  SAS v 9.2افنارنرم

در سهطح  هها،  پس از نرما  سازی دادهای داند  چند دامنه

ی سه هانمودار مورد بررسی قرار گرفت.درصد  2احتما   

 ترسهیم  STATISTICA v10استفاده از نرم افهنار   با بعدی

 شد.

 نتایج و بحث

 تعیین میزان ژوگلون برگ گردو

به منظهور بررسهی میهنان گوگلهون از منحنهی اسهتاندارد       

 گوگلون برگ گردو ایرانهی  میناننتایج  بررسی استفاده شد.

بیشهتری  میهنان   مهورد بررسهی   ههای  مهاه بی  نشان داد که در 

لیتهر( در  میلهی  در گهرم میلهی  110/4) گهردو گوگلون بهرگ  

ای  امر به دلیغ شهرای  آ   (. 1)شدغ مشاهده شدمرداد ماه 

باشهد.  ی ثانویهه مهی  هها گذار بر تولید متابولیت تاثیرو هوایی 

که شرای  آ  و ههوایی و خصوصهیات   محرری  بیان داشتند

گنتیدی یگ گیاه از مهمتری  عوامغ مؤثر تولیهد و پهراکنش   

در  .(Pramanik et al., 2000) مهی باشهد   مواد آللوپاتیهگ 

ای بیهان شهد محهدوده حرارتهی بهاال سهبب افهنایش        مطالعه

محررهی   گهردد.  می (Cistus ladanife)سمیت برگی گیاه 

دسهههتگاه  بههها اسهههتفاده از نتهههایج حاصهههغ از    هم نهههی  

 ترکیهب  در ماه مارچ مینانکه کارماتوگرافی بیان داشتند 

باشهد  گهرم مهی   144در گهرم   20/1تها   20/4بهی    گوگلون

(Girzu et al., 1998.) میهنان  ی گنارش شدهادر بررسی 

 از گیهاه،  بهرگ  در رشهد  دورة طهی  در گوگلهون  ترکیهب 

 متغیر اسهت کهه   لیتر در گرم میلی 110/4تا  421/4حداقغ 

 مرهدار اسهت. درحهالی کهه،     بیشهتری   دارای مرداد ماه در



  1930 بهار و تابستان/  1 شماره/ 0 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشریه ...یرانیا یگردو یبیدگرآس یهامطالعه غلظت

92 

 بهه  درخهت گهردو   میهوه  سهبن  پوسهته  گوگلهون موجهود در  

و بیشتری  مردار  رسدمی لیتر در گرممیلی 290/4تا  492/4

 .(Jaymand et al., 2004) است ماه شهریور درآن 

 

 فصغ تابستان های مختلفدر ماهبرگ گردو گوگلون میلی گرم بر میلی لیتر مینان  -1شدغ 

Figure 1- Joglone mg/ml concentration of walnut leaf in different months of summer 

 

در بررسی پنج گونه درخت گهردو   عالوه بر ای  محرری 

Germisara, Jupanesti, Franquette, Vina, Valcor   بها

، داشهههتند( بیهههان HPLC-RPاسهههتفاده از گرامهههاتوگرافی )

میانگی  گوگلون در هر پنج گونه در پوسته سبن و برگ به 

بهه  ت. بوده اس mg/100g  04/22،  91/ 94ترتیب به مینان 

پوست سبن و برگ درخهت گهردو از مهمتهری      طوری که

باشههد، کههه میههنان  منههابا گوگلههون در درخههت گههردو مههی 

گوگلون در پوسته سهبن بیشهتر از بهرگ بهوده امها بهه دلیهغ        

شرای  نامناسب نگهداری پوسته سبن میوه قابغ اسهتفاده بهه   

 ,.Cosmulescu et al)باشهد  منظهور عصهاره گیهری مهی    

هههای مختلههف  غلظههت جنیههه واریههانس ت . بررسههی(2011

کلیه فصات مورد بررسی به استثنا وزن خشهگ  گوگلون بر 

در چه جو، در سه گیاه جو، ررت و مندا  چه و ساقهریشه

 (.1داری نشان داد )جدو  تفاوت معنی %1و  2سطوح 

 سرعت جوانه زنی

کمتهری  صهفت    ،ها نشهان داد نتایج مرایسه میانگی  داده

 در هر کدام از بذور جهو، ررت و منهدا   زنی سرعت جوانه

و  00/20، 19/21 به ترتیهب بها  غلظت عصاره  %144تیمار  در

کاهش در مرایسه با تیمار شاهد خهود مشهاهده شهد     20/10%

زنهی بها افهنایش غلظهت عصهاره      سهرعت جوانهه   (.2 )جدو 

داری از خود نشان داد بهه  گردو در هر سه گیاه کاهش معنی

ههای  غلظتداری بی  تفاوت معنی و ررت در جوطوری که 

تفههاوت  %22و  24، 22هههای و در منههدا  غلظههت %24و  22

اثههر یدسههانی بههر سههرعت   داری بایدههدیگر نداشههت ومعنههی

 %144بیشهتری  بازدارنهدگی در غلظهت     .زنهی داشهتند  جوانه

جو و مندا  را به ترتیب به عنوان زنی سرعت جوانه، عصاره

ولیه رشد معرفهی کردنهد   گیاهی حساس و مراوم در مراحغ ا

محرری  در بررسی اثر عصاره آبی بهرگ گهردو    (.2 )جدو 

و گوگلون بر جوانه زنی برخی از بذور بیان داشتند که بهذور  

گوجه فرنگی، خربنه و تره تینك به شدت سهرکو  کهرد،   

بذر گندم، جو، ررت، هندوانه، ترب ه  یزنحا ، جوانه  یبا ا

مههار   یرا کم اه هیما رشد گا ،قرار نگرفت ریو حبوبات تاث

توس  ههر  گیاه ه رشد بذور خربنه . در تحت تاثیر قرار داد

 بههود افتهههی شیافههنا گوگلههوندو عصههاره بههرگ گههردو و   

(Kocacalishkan and Terzi, 2001). 
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 زنی سه گیاه زراعی جو، مندا  و ررتنموداری متوالی سه بعدی سرعت جوانه -2 شدغ

Figure 2- 3D diagram germination rate of barley, arugula and corn 

 

 زنی گیاهان زراعیهای جوانهعصاره آبی برگ گردو بر شاخص )میانگی  مربعات( تجنیه واریانس -1جدو  
Table 1- Analysis of variance (mean of squares) for allelopathic effect of walnut leaf water extracts on 

germination parameters on barley, arugula and corn 

 

 بذر

Seed 

 منابا تغییرات

S.O.V 

درجه 

 آزادی

سرعت 

 زنیجوانه

GR 

درصد 

 زنیجوانه
GP 

 طو 

 چهریشه
RL 

 طو 

 چهساقه
SL 

وزن خشگ 

 چهریشه
RDW 

 چهوزن خشگ ساقه

SDW 

 جو
Barley 

 عصاره(تیمار )

Treatment 
4 9.2* 0.72* 0.06** 0.026** ns 0.0016 ns 0.005 

   Error0.003  0.002  0.009  0.003  0.001  0.016  15 خطا 
 C.V )%( 3.27 3.07 3.72 3.19 7.7 7.78 ضریب تغییرات 

 مندا 

Arugula 

 عصاره(تیمار )

Treatment 
4 2.06** 0.008** 0.033** 0.04** 0.008** 0.005** 

   Error0.009  0.007  0.038  0.12  0.0001  0.001  15 خطا 
  C.V)%( 7.48 8.19 5.88 7.38 3.54 3.01 ضریب تغییرات 

 عصاره() ماریت 

Treatment 
4 0.11** 0.026** 1.24** 1.95** 0.001** 0.01** 

 ررت
Corn 

  Error 0.0015  0.004  0.002  0.018  0.003  0.001  15 خطا 

  C.V)%( 3.75 12.83 3.40 7.72 7.9 3.06 ضریب تغییرات 

ns ،* 1و 2دار در سطح احتما  دار و معنیمعنیترتیب غیر: به**و%. 

Ns: Not significant, * and ** significant at 5 and 1% level of probability, respectively 

Germination percentage: GP, germination rate: (GR), Shoot length: (SL), Root length: (RL), Shoot dry 

weight (SDW), Root dry weight (RDW). 
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 جو، ررت و مندا زنی های جوانهمرایسه میانگی  مربعات عصاره آبی برگ گردو بر شاخص -2جدو  

Table 2- Allelopathic effect of walnut leaf water extracts on germination parameters on barley, arugula and corn 

وزن خشگ 

 )گرم( چهساقه

SDW 

وزن خشگ 

 چه )گرم(ریشه

RDW 

چه طو  ساقه

 متر()سانتی

SL 

چه طو  ریشه

 متر()سانتی

RL 

 زنیدرصد جوانه

GP 

سرعت 

 زنیجوانه

GR 

 عصاره آبی

Water 

extract 

 گیاه زراعی

Crop seed 

a 0.03 a 0.032 a 5.43 a 4.7 a 0.98 a 3.67 شاهد 

 جو

Barley 

a 0.02 a 0.028 a 5.18 a 4.15 a0.96  a 3.45 22% 
a 0.01 a 0.025 b 4.69 a 4.24 a0.93 a 3.33 24% 
a 0.01 a 0.019 b 4.66 a 4.08 b 0.75 b 2.69 22% 
a 0.01 a 0.017 b 4.60 b 3.82 c0.45 c 1.61 144% 
a 0.019 a 0.07 a 3.7 a 5.67 a 0.95 a 2.1 شاهد 

 مندا 
Arugula 

b 0.013 bc 0.02 b 2.48 b 3.34 b0.82  b1.03  22% 
b 0.012 b 0.021 c 2.13 bc 3.18 b0.83  b1.04  24% 
b 0.011 cd 0.016 c 1.95 c 2.82 b0.80  b0.98  22% 
b 0.011 c 0.013 d 1.64 d 2.29 c0.71  c 0.75 144% 

a 1.2 a 1.03 a 3.20 a 3.82 a 0.98 a 1.8 شاهد 

 ررت

Corn 

b 0.96 b 0.93 b 2.67 b 3.52 b 0.88 b 1.06 22% 
b 0.89 b 0.73 c 2.13 b 3.26 b 0.84 b 1.00 24% 
c 0.67 c 0.51 c 1.96 c 2.86 c 0.71 c 0.79 22% 
d 0.38 c 0.23 d 1.29 d 1.42 c 0.70 d 0.46 144% 

 .داری ندارندد  در سطح احتما  پنج درصد تفاوت معنیحر  مشترك هستند، بر اساس آزمون دانحداقغ یگ دارای در هر ستون هایی که میانگی * 

* Means with same letter in a column have not significant difference with each other, according to Duncan 

multiple range tests (P≤0.05). 

Germination percentage: GP, germination rate: (GR), Shoot length: (SL), Root length: (RL), Shoot dry 

weight (SDW), Root dry weight (RDW). 

 

( در بررسهی تهاثیر   Rohi et al., 2009روحی و همداران )

زنی های جوانهدگرآسیبی عصاره آبی برگ گردو بر وی یگی

ی گندم، پیاز و کهاهو بیهان داشهتند بیشهتری  و     و رشد گیاه ه

 %2/22و  0/23زنی به ترتیب بها  کمتری  کاهش سرعت جوانه

زنی با افنایش کاهش مربوط به کاهو و پیاز بود. سرعت جوانه

داری از خود غلظت عصاره گردو در هر سه بذر کاهش معنی

داری بهی   نشان داد، اما در گنهدم، کهاهو و پیهاز تفهاوت معنهی     

 گنارش نشد. %2و  2/2های غلظت

 زنیدرصد جوانه

اثر سهطوح عصهاره گهردو بهر     براساس نتایج آزمایش، 

درصههد (. 1درصههد جوانههه زنههی معنههی دارد بههود )جههدو   

بههه  بسههیاریمنههدا  تهها حههدی  ررت و زنههی بههذور جوانههه

 افهنایش  بها  . به طوری کهنشان دادآللوپاتی گردو مراومت 

داری در ای  صهفت  تفاوت معنیگردو عصاره  هایغلظت

بیشههتری  و کمتههری  درصههد  . بههی  تیمارههها مشههاهده شههد 

غلظت عصاره به ترتیب در بذور  %144زنی در تیمار وانهج

و  22مندا  و جو مشاهده شهد. بهه طهور کلهی تیمارههای      

داری بهر کهاهش درصهد    غلظت عصهاره، تهاثیر معنهی    24%

زنی هیچ کدام از بذور زراعی نداشت، ولی با بیشهتر  جوانه

تیمارهها  شدن غلظت عصهاره تفهاوت معنهی داری در بهی      

صد جوانه زنی در سه گیهاه جهو، ررت و   مشاهده شد و در

در  %21/22و  02/22، 40/20منههدا  بههه ترتیههب بههه میههنان 

غلظهت عصهاره نسهبت بهه تیمهار شهاهد ترلیهغ         %144تیمار 
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محرری  نین اثر بازدارنهدگی دگرآسهیبی   . (2)جدو   یافت

زنی بذر گیاههانی هم هون چغندرقنهد و کهاهو     را بر جوانه

 روحههی و همدههاران   (.Duke, 1987گههنارش کردنههد ) 

(Rohi et al., 2009   در بررسی اثر عصهاره بهرگ )  گهردو

بر درصهد جوانهه زنهی گنهدم، کهاهو و پیهاز بیهان داشهتند،         

بیشتری  اثر بازدارندگی بر درصد جوانهه زنهی گیهاه کهاهو     

مشههاهده شههد. در حههالی کههه بههذر گنههدم و پیههاز در بههی      

 داری بهر مرطهر تفهاوت معنهی   آ   بها  %2و  2/2های غلظت

بهه   %14در صورتی کهه غلظهت    نداشتدرصد جوانه زنی 

 گردید.زنی داری باعا کاهش درصد جوانهطور معنی

 

 ، ررت و مندا وزنی بذور جنمودار متوالی سه بعدی درصد جوانه -9شدغ 

Figure 3- 3D diagram germination percentage of barley, arugula and corn 

 

 ،زنی بذور جو، ررت و مندا ی بی  درصد جوانهرابطه

بهه  سهطوح عصهاره آبهی گهردو     نسب به بیشتری  مراومت به 

(. 9شههدغ ترتیههب در ررت، منههدا  و جههو مشههاهده شههد )  

نمودار سه بعدی مینان همسوشانی نتهایج نشهان داد، بیشهتری     

مراومت و کمتری  رنهج تغییهرات در بهذور ررت و منهدا      

زنهی  ی درصد جوانهه دارمشاهده شد. عالوه برای  عدم معنی

و  40/2غلظهت عصهاره بها     %24و  22بذور جو در تیمارهای 

کاهش در مرایسه با تیمار شاهد، مراومت بهه عصهاره    14/2%

بررسههی صههفات انههدازه در  .(2)جههدو   گههردو را نشههان داد

مختلهف   هایغلظت و یوال  تحتگیری شده تاج خروس 

  اثهر  بیشتری (.Peganum Harmala L) عصاره گیاه اسفند

علف هرز تاج خروس و کمتهری  اثهر را بهر     آللوپاتیگ بر

هم نی  در بررسهی   .گنارش شدیوال  وحشی  هرزعلف

بهر  ( .Solidago canadensis Lطهال ) عصهاره علهف    ریتهاث 

بیان  یوحش وال ی یشیو رشد رو یجوانه زندرصد، سرعت 

به ترتیهب از   1و  2/4، 22/4، 1/4با افنایش غلظت عصاره  شد

 .(Makkizadeh et al., 2011ارنههدگی کاسههته شههد )  بازد

محرری  در بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره برگ گهردو،  

زنههی و رشههد هههای جوانهههدرمنههه، مههریم گلههی بههر وی گههی 

( بیهههان داشهههتند،  Lactuca sativaی کهههاهو )گیاه هههه

های گیاهی درمنه، گردو، مریم گلی اثر کاهنده بهر  عصاره

شتری  تاثیر تحت عصاره بهرگ  جوانه زنی کاهو داشته و بی
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هم نههی   .(Jafari et al., 2006گههردو گههنارش شههد ) 

غلظت عصاره گردو بهر درصهد    %22و  24، 22های غلظت

داری بهها یدههدیگر زنههی بههذور منههدا  تفهاوت معنههی جوانهه 

کاهش نسبت بهه تیمهار شهاهد نسهبت بهه       %12نداشت و با 

 (.2عصاره برگ گردو مراومت نشان داد )شدغ 

 شه چه و ساقه چهطول ری

های مختلهف عصهاره بهرگ گهردو بهر طهو        اثر غلظت

ی بهذور جهو، ررت و منهدا  در سهطح     چهه چه و ساقهریشه

(. نتهایج حاصهغ از ایه     1معنهی دار بهود )جهدو     %1احتما  

 %22و  24، 22ههای  جو غلظتبذر آزمایش نشان داد که در 

 عصهاره  %144اثر یدسانی بر طو  ریشه چه داشتند و غلظت 

نسههبت بههه تیمههار شههاهد بیشههتری  اثههر     کههاهش %29/13بهها 

چه جهو نیهن تحهت تهاثیر     . طو  ساقهی را نشان دادگبازدارند

به طوری کهه   .تلف عصاره گردو قرار گرفتهای مخغلظت

داری مشههاهده نشههد. و شههاهد تفههاوت معنههی %22بههی  تیمههار 

غلظت عصاره اثر یدسهانی   %22و  24 هم نی  بی  تیمارهای

 29/12 سبب کهاهش  %144د، به طوری که تیمار مشاهده ش

 .(2)جدو   تیمار شاهد شدنسبت به درصدی 

چه ررت با افنایش غلظت عصاره چه و ساقهطو  ریشه

داری از خهود نشهان داد   تیمار کاهش معنهی  0گردو در هر 

، 20/2ههای عصهاره بهه ترتیهب باعها      به طوری که غلظت

نسهبت بهه   چه طو  ریشهکاهش  %02/12و  19/22، 12/10

طو  ساقه چهه بهذرها در ررت نیهن تحهت      شد.تیمار شاهد 

بهه طهوری کهه بهی       ،قهرار گرفهت  عصاره های تاثیر غلظت

داری مشاهده نشد عصاره تفاوت معنی %22و  24تیمارهای 

غلظت عصهاره بها     %144طو  ساقه چه در تیمار  و کمتری 

درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد مشهاهده شهد )جهدو     

( بیان داشهتند  Hegde and Miller, 1990هگد و میلر ) (.2

که استفاده از عصاره آبی یونجه به عنهوان کهاهش دهنهده    

اند. اثرات مضهر  رشد ریشه و تارهای کشنده شناسایی شده

ههههای غنیههها از برایهههای گیاه هههه تیههه   ههههافیتویوکسهههی 

(Chenopodium murale و ترشههح ریشههه آن بههه وسههیله )

اسید سبب اثرات کاهش دهنده رشهد  آزاد کردن فنولیگ 

 (.Batish et al., 2007گندم شدند )

نتایج آزمایش بر طو  ریشه چه و ساقه چه منهدا  سهبب   

دار شهد. ایه  کهاهش بها افهنایش غلظهت       کاهش به طور معنی

و  24، 22ههای  عصاره شدت یافت، به طوری که بهی  غلظهت  

، ود کهه اما سیر ننولی به حدی ب نداشتداری تفاوت معنی 22

عصهاره   %144در تیمار  چهچه و ساقهطو  ریشهکمتری  مینان 

کاهش نسبت به تیمار شاهد مشهاهده شهد    %12/22و  11/23با 

 هههای لبههافی و همدههاران   ایهه  نتههایج بهها یافتههه    (.2)جههدو  

(Labbafy et al., 2009   مطابرت دارد به طوری که ایه  امهر )

یم سهلولی در  به دلیهغ بازدارنهدگی مهواد دگرآسهیب بهر ترسه      

 سههلطانی پههور و همدههاران   دهههد. کالهههگ ریشههه ر  مههی  

(Soltani et al., 2004   در بررسی اثر اسهانس مورخهوش )

(Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo)    بهر جوانهه

زنهی  زنی بذرهای گندم و گوجه فرنگی بیان داشتند جوانه

و  144اسههانس مورخههوش بههه ترتیههب بهها    %144در تیمههار 

هش نسبت به تیمار شاهد بود. به گفتهه محررهی    کا 9/39%

مواد آللوپاتیگ با تاثیر بر متابولیسم گیاهان بصورت اثر بر 

ههای الرهار کننهده رشهد و     رمهون ترسیم میتهوز، کهاهش هو  

پههذیری غشههار سههلو  از جوانههه زنههی و رشههد بههذور     نفور

 (.Rice, 1984کنند )جلوگیری می

 چهچه و ساقهوزن خشک ریشه

ختلهف عصهاره بهرگ گهردو بهر وزن      مای هاثر غلظت

داری با تیمار شاهد چه تفاوت معنیچه و ساقهخشگ ریشه

. بنابرای ، جو با قرار گهرفت  در شهرای    (2)جدو   تنداش

تنش توانسته است راهدارهای فینولهوگیدی مناسهبی را در   

 ی سیسههینیو حسهه یمختههارپاسههخ بههه تههنش بدههار گیههرد.  

(Mokhtari and Hosseini Cici, 2013ب )داشههتند  انیهه

مختلهف سهورگا  بهر وزن خشهگ      یهااستفاده از غلظت

نداشههت.  یداریگنههدم تفههاوت معنهه چهههشهههری و چهههسههاقه

مختلهف   یهها گنهدم بهه غلظهت    هم نی  گهنارش کردنهد  

 یهههاسههورگا  مرههاوم بههوده اسههت و اسههتفاده از غلظههت  

 اهیه گ  یبر رشد و وزن خشگ ا یسورگا  اثر بازدارندگ

 نداشته است.
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های مختلف عصاره آبی برگ گردو تاثیر غلظتتایج ن

چهه ررت نشهان داد کهه    چهه و ریشهه  بر وزن خشهگ سهاقه  

کاهش  %90/10و  12/22به ترتیب با  عصاره %144غلظت 

چه را نسبت به شهاهد  چه و ساقهکمتری  وزن خشگ ریشه

 عصاره بهرگ گهردو   24و  22ی هاداشت. ولی بی  غلظت

بها   .(2)جدو    اری مشاهده نشدتفاوت اثر گذار و معنی د

افنایش سطوح غلظت عصاره از مینان وزن خشهگ ریشهه   

چه و ساقه چهه کاسهته شهد، مرایسهه ایه  نتهایج حهاکی از        

تخریب ساختارسلولی گیاه ه بها افهنایش غلظهت عصهاره     

( در Dastress et al., 2004باشد. دسترس و همداران )می

بیهان   ،انبررسی عصهاره آبهی پی هگ صهحرایی و تلهخ بیه      

داشتند که با که افنایش غلظت عصهاره اثهرات کاهنهده ی    

یابد و بیشتری  سرکوبی صهفات  افنایش می هاآللوکمیدا 

در   یمحرر شود.غلظت عصاره مشاهده می %144در تیمار 

کهه   عصاره آبی برگ اکهالیستوس گهنارش کردنهد    یبررس

رشههد دانههه  بههر  یاثههرات سههرکو  کننههدگ  ایهه  عصههاره 

 ینك، سورو ، جو، گوجه فرنگهی و ررت های ترترست

افهنایش جهذ  اکسهی ن توسه      دارد. بدی  صهورت کهه،   

دی  -1و 2قطعههات پارانشههیم هههویج، کههاهش میههنان احیهها  

ههای اسهفناج و کهاهش    کلروفنغ ایندوفنغ در کلروپالست

 دارد بهههه همهههراه   راتهههر و خشهههگ ریشهههه و سهههاقه   وزن

(Ebrahimi et al., 2009.) 

ی  طو  ریشه چه منهدا  نشهان داد   نتایج مرایسه میانگ

تفههاوت معنههی داری بهها    %22و  24، 22کههه اثههر سههطوح   

عصهاره بها    %144یددیگر نداشت و کمتهری  آن در تیمهار   

مشاهده شد )جهدو    کاهش نسبت به تیمار شاهد % 02/01

(. ای  روند در طو  ساقه مشهود نبود، به طوری کهه بهی    2

معنهی داری   دو تفهاوت رآبی برگ گه  هکلیه سطوح عصار

به طهور کلهی عصهاره آبهی بهرگ گهردو بهر         مشاهده نشد.

ی رشهدی گیهاه  جهو و منهدا  تهاثیر معنهی داری       هامولفه

نداشت و ای  امر نشان از مدانیسم مراومت در گیاه هه ی  

کرد که عصاره  انیب توانیم باشد. بنابرای ،ای  گیاهان می

سهور   ریتهاث و ساقه چهه  چه  شهیر یسلول وارهیگوگلون بر د

در  رییه و تغ یسهلول  اختال  در ترسهیم نداشته است و باعا 

افتخارحس  و همداران  نشده است. اهیگ هورمونیساختار 

(Iftikhar Hussain et al., 2009   بیان داشتند کهه برخهی )

از آللوکمیدهها  ماننههد اسههید بننوئیههگ و سههینامیگ اسههید  

 ضخامت و وزن ریشه را کاهش می دهند.

میهنان  ، نشهان داد تحریه  حاضهر   افی کارمهاتوگر نتایج 

گوگلون در فصغ تابستان به خصوص مرداد ماه به باالتری  

اسهتفاده از عصهاره آبهی     رسد. عهالوه بهرای   مینان خود می

ههای جوانهه زنهی بهذور     تاثیر بسنایی بر مولفهه  گردوبرگ 

جو، ررت و مندا  نداشت به طهوری کهه ررت و منهدا     

زنهی  درصد و سهرعت جوانهه  با بیشتری  در مراحغ آغازی  

با بیشتری  طو  ریشهه چهه و   و جو تری  گونه گیاهی مراوم

هههای رشههد مولفهههتههری  گونههه گیههاهی از نظههر سهاقه مرههاوم 

ههای اسهتفاده   یدی از راهداری در مجموع بود. ایگیاه ه

سهایت  در سرکوبی گیاهان هرز عهدم ح  دگرآسیباز مواد 

 شهد. بها ایه  وجهود    بامواد آللوپاتیگ می گیاهان زراعی به

های هرز از علفگردو بر برخی برگ عصاره آبی  بررسی

 ،هههاآنسههرکوبی قههوی بههرای  یعنههوان ترکیبههبههه  ،مههنارع

ای در راسهتای کشهاورزی   نتهایج امیهدوار کننهده    توانهد می

عالوه، در اینگونه ترکیبات ه باشد. ب ارگانیگ در پی داشته

کههاهش خطههرات زیسههت  وبههه علههت عههدم وجههود پسههمان 

ههای سهنتنی را کهاهش    مصر  علفدشتوانند حیطی میم

ههای زیسهتی مهورد اسهتفاده قهرار      در تولید علفدشداده و 

 گیرد.

 

 Reference منابع

Ahmed, R., M.B Uddin., M.A.S.A Khan., S.A Mukul, and M.K. Hossain. 2007. Allelopathic effects of 

Lantana camara on germination and growth behavior of some agricultural crops in Bangladesh. J. Forestry 

Res. 18(4): 301-304. 



  1930 بهار و تابستان/  1 شماره/ 0 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشریه ...یرانیا یگردو یبیدگرآس یهامطالعه غلظت

01 

Batish, D. R., K. Lavanya., H.P. Singh., and R.K. Kohli. 2007. Root-mediated allelopathic interference of 

nettle-leaved Goosefoot (Chenopodium murale) on wheat (Triticum aestivum). J. Agron. Crop Sci. 193: 37-

44. 

Cai, X., and M. Gu. 2016. Bioherbicides in organic horticulture. Hortic. 2(2): 2-10. 

Cosmulescu, S. N., I. Trandafir., G. Achim., and A. Baciu. 2011. Juglone content in- leaf and green husk 

of five walnut (Juglans regia L.) cultivars. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 39(1): 237-

240. 

Culter, H. G. (ed.) 1988. Proc. Int. Biologically Active Natural Products Conf., Seattle. 28 Nov. 1988. 

Potential Use in Agric., Ltd., Washington, DC. USA. 

Dastress, E., M.B. Safari., and A. Maghsodi. 2004. Allelopathic effect of crap expression (Sophora 

alopecuroides. L) and field bindweed (Convolvulus arvensis L.) on the growth of different crops. J. Process 

and plant operation .4: 45-56. 

Duke, S. 1987. Weed Physiology. 1nd ed. CRC Press, London. 

Ebrahimi, A., M.R. Fatahi., Z.A. Zamani., and K. Vahdati. 2009. An investigation on genetic diversity 

608 Persian walnut accessions for screening of some genotypes of superior traits. Iranian J. Hortic. Sci. 40: 

83-94. (In Persian). 

Ebrahimi kia, F. 1999. Allelopathic effects of aqueous extracts and essential oils of eucalyptus leaves on 

some species of weeds and crops. MS.c. Thesis. Univ. of Shiraz, Shiraz, Iran. (In Persian, with English 

Abstract). 

Girzu, M., A. Carnat, A.M. Privat, J. Fialip, A.P. Carnat, and J.L. Lamaison. 1998. Sedative effect of 

walnut leaf extract and juglone, an isolated constituent. Pharm. Biol. 36: 280-286. 

Hegde, R.S., and D.A. Miller. 1990. Allelopathy and autotoxicity in alfalfa: characterization and effects of 

preceding crops and residue incorporation. Crop Sci. 30:1255-1259. 

Herranz, J.M., P. Ferrandis, M.A. Copete, E.M. Duro, and A. Zalacaín. 2006. Effect of allelopathic 

compounds produced by Cistus ladanifer on germination of 20 Mediterranean taxa. Plant Ecology. 184: 259-

272. 

Iftikhar Hussain, M., L. Gonzalez-Rodriguez, and M.J.  Reigosa. 2008. Germination and growth response 

of four plant species to different allelochemicals and herbicides. Allelopathy J. 22:101-110. 

Jaymand, K., M.B. Rezaie, P. Baghaie, S.A. Sajadipor, and M.K. Nasrabadi. 2004. Juglone determine 

the amount of green in the leaves and fruit orchids (juglans regia L.) performance liquid (HPLC). J. Res. 

Med. Aromat. Plants. 20(3): 223-231. 

Jose, S., and A.R. Gillespie. 1998. Allelopathy in black walnut (juglans nigra L.) alley cropping. II. Effects 

of juglan on hydroponically grown corn and soybean growth and physiology. Plant and Soil. 203: 199- 206. 

Kadioglu, I., Y. Yanar, and U. Asav. 2005. Allelopathic effects of weeds extracts against seed germination 

of some plants. J. Environ. Biol. 26: 169-173. 

Kocacalishkan, I, and I. Terzi. 2001. Allelopathic effects of walnut leaf extracts and juglone on seed 

germination and seedling growth. J.  Hortic. Sci. Biothechnol. 76: 436- 440. 

Labbafy M.R., F. Maighany, A. Hejazy, H. Khalaj, A.M. Baghestani, I. Allahdady, and A. Mehrafarin. 

2009. Study of allelopathic interaction of wheat (Triticum aestivum L.) and rye (Secale cereal L.) using 

Equal-Compartment- Agar method. As. J. Agric. Sci. 1: 25-28. 

Lobon N.C., J.C.A. Gallego, T.S. Diaz, and J.C.E. García. 2002. Allelopathic potential of Cistus ladand'er 

chemicals in response to variations of light and temperature. Chemoecology. 12: 139-145. 

Mahmoodi, S.H., and R. Hamidi. 2012. Winter wheat (Triticum aestivum L.) allelopathy responses to soil 

moisture and phosphorus stress. Int. J. Agric. Res. 2(6): 1-9. 

Malik, A. (ed.) 2005. Proc. Int. Allelopathy, challenges and opportunities Conf., Wagga Wagga. 21-26 Aug. 

2005. Agric., Charles Sturt Univ., Ltd., North Wagga Wagga, Australia. 



 1930 بهار و تابستان/  1 شماره/ 0 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشریه و همداران جوانمرد

02 

Mokhtari Karchegani, H., S.Z. Hosseini Cici, and S.A. Kazemeini. 2014. The effects of nitrogen and 

water stress on allelopathic potential of sorghum forage on seed germination characteristics and primary 

growth safflower. J.  Oil Plants Prod. 1(2): 79-94. 

Mokhtari Karchegani, H., S.Z. Hosseini Cici, and S.A. Kazemeini. 2015. The effects of nitrogen and 

water stress on allelopathic potential of sorghum forage on seed germination characteristics and primary 

growth Crops. MS.c. Thesis. Univ. of Shiraz, Shiraz, Iran. (In Persian, with English Abstract) 

Narwal, S.S., and P. Tauro. 1996. Allelopathy in pests management for sustainable agriculture. Proc. Int. 

Conf. on Allelopathy. Sci. Publishers. 

Pramanik, M.H.R., M. Nagai, T. Asao, and Y. Matsui. 2000. Effect of temperature and photoperiod on 

phytotoxic root exudates of cucumber (Cucumis sativus) in hydroponic culture. J.  Chem. Ecol. 26: 1953-

1967. 

Prataviera, A.G., A.H. Kuniyuki, and K. Ryugo. 1983. Growth inhibitors in xylem exudates of Persian 

walnut (Juglans regia L.) and their possible role in graft failure. J.  AS. Hortic Sci. 108: 1043-1045. 

Putnam, A.R, and W.B. Duke. 1974. Biological suppression of weeds: Evidence for Allelopathy in 

Accessions of Cucumber. Sci. 185(4148): 185- 200. 

Rezaeinodehi, A., S. Khangholi, M. Aminidehaghi, and H. Kazemi. 2006. Allelopathic potential of tea 

(Camellia sinensis (L.) Kuntze) on germination and growth of Amaranthus retroflexus L. and Setaria glauca 

(L.) P. Beauv. Zeitschrift fur pflanzenkrankheiten und pflanzenschutz-sonderheft. 20 (10): 447- 459. 

Rice, E.L.1984. Allelopathy. Academic Press. Inc. Orlando, FL. 

Rohi, R., R.E. Tajbakhsh, and P. Nikzad. 2009. Allelopathic effect of aqueous leaf extract of walnut 

(Juglans regia) on germination and seedling growth characteristics of wheat, onions and lettuce. J. Agric. 

Res. 7 (2): 457-464. 

Sezai, E., and T. Cidem. 2005. Allelopathic effects of juglone and walnut leaf extracts on growth, fruit yield 

and plant tissue composition in strawberry cvs (camarosa and sweetcharlie). J. Hortic. Sci. Biotechnol. 80: 

39- 42. 

Shrestha, A. 2009. Potential of a black walnut (Juglans nigra) extract product (NatureCur®) as a pre-and 

post-emergence bioherbicide. J. Sustainable Agric. 33(8): 810-822. 

Soltanipor, M., E. Hajbi, E. HassanNezhad, E. Dastjerdi, and H. Ebrahimi. 2006. Allelopathic effects of 

aqueous extract of (Zhumeria majdae Rech. F. and Wendelbo) the percentage and rate of germination of 

seeds of seven species of vegetables. J. Med. Aromat. Plants Res. 23(1): 51-58. 

Ture, M.A., and A.M. Tawaha. 2002b. Inhihitory effects of aqueous extracts of black mustard on 

germination and growth of lentil. Pakistan J. Agron.1: 28-30. 

Weston, L.A., and S.O. Duke. 2003. Weed and crop allelopathy. Critical Rev. in Plant Sci. 22:367-389. 

Makkizadeh, T.M., R. Farhoudi, M. Rabiee, and M. Rasifar. 2011. Allelopathic Effect of Harmel 

(Peganum Harmala L.) On Germination and Growth of Three Weeds. Iranian J. Med. Aromat. Plants. 27(1): 

135-145. 


