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پديده آللوپاتی از جمله روش های مداخله علف های هرز با گیاهان زراعی است كه می تواند به شناخت اثرات متقابل گیاه زراعی/
علف هرز كمک نمايد. به منظور بررسي اثرات آللوپاتي خردل وحشي و كنگر وحشي برجوانه زني و جذب عناصر غذايي كلزا آزمايشي 
در سال زراعي 1386 در گلخانه دانشکده ي كشاورزي دانشگاه محقق اردبیلي انجام شد. تیمارهاي آزمايش غلظت های مختلف )0، 2/5، 
5، 10، 20 و 40 درصد( عصاره اندام های تازه و خشک دو گونه علف هرز خردل وحشی و كنگر وحشی بودند كه بصورت فاكتوريل در 
قالب طرح كامال تصادفي انجام شد. نتايج اين آزمايش نشان داد كه عصاره ي آبي اندام هاي تازه و خشک خردل وحشي و كنگروحشي 
جوانه زني كلزا را 1/5 تا 2/5 برابر كاهش دادند. عصاره ي اندام هاي تازه و خشک دو گونه علف هرز وزن خشک اندام هاي هوايي كلزا را 
نیز كاهش دادند. جذب فسفر و نیتروژن در كلزا تحت تاثیر عصاره ي آبي اندام هاي تازه هر دو گونه علف هرز كاهش يافت. در حالی كه، 
عصاره ي آبي اندام هاي خشک خردل وحشي غلظت فسفر كلزا را بیش از 4 برابر افزايش داد. همچنین با افزايش غلظت هاي عصاره ي 
اندام هاي تازه و خشک دو علف هرز غلظت پتاسیم كلزا به شدت افزايش يافت. نتايج آزمايش نشان می دهد كه علف های هرز عالوه بر 
رقابت، از طريق ترشح و يا رهاسازی مواد شیمیايی نیز می توانند تأثیربازدارندگي بر رشد و نمو و فرآيندهای فیزيولوژيکی گیاه زراعی 

داشته باشد. 
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 The allelopathic effects of fresh and dry residual extract of Wild mustard )Sinapis arvensis( and Canada Thistle 
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Allelopathic phenomenon is an interference method of weed on crops that can help to know crop-weed interaction. 
This experiment was conducted to evaluation of Sinapis arvensis and Cirsium arvense allelopathic effects on canola 
germination and nutrient uptake in 2007 at greenhouse of University of Mohaghegh Ardabili. Treatments were 
differential concentrates (0, 2.5, 5, 10, 20 and 40%) of fresh and dry residual extract of Sinapis arvensis and Cirsium 
arvense. The experiment was laid out as factorial in completely randomized design. Analyses shown that fresh and 
dry extract of two weeds reduced germination of canola in compared with control 1.5 to 2.5 times. Also fresh and dry 
extract of weeds reduced canola dry aboveground mass. Nitrogen and P uptake reduced under fresh extract, while dry 
extract of Sinapis arvensis increased p uptake in canola more than 4 times. Fresh and dry extract of Sinapis arvensis 
and Cirsium arvense increased canola K concentrate. The experiment results show that in addition to competing 
weeds, through release of chemicals can be also inhibit on growth and physiological processes of crop.

مقدمه
گياهان مختلف جامعه گياهی به شکل های متفاوتی در رشد و 
از مهمترین  آللوپاتی  ایجاد می نمایند. رقابت و  نمو یکدیگر تداخل 
روش های تداخل بين علف های هرز و گياهان زراعی است که بر رشد 
و نمو گياه زراعی اثر سوء دارند. پدیده آللوپاتی از سالهای بسيار دور 
مورد توجه بوده است. اگرچه در گذشته به هرگونه تاثير زیان آور یا 
مفيد یگ گياه بر رشد و نمو گياه دیگر در اثر پراکنش مواد شيميایی 
بيوشيميایی  سوء  اثرات  به  امروزه  اما   ،)19( می شد  گفته  آللوپاتی 
اخير  دهه هاي  در   .)14( می گویند  آللوپاتی  یکدیگر  روی  گياهان 
مطالعه در زمينة آللوپاتي از توجه ویژه اي برخوردار بوده است. این 
توجه به خاطر اهدفی از جمله استفاده در اصالح نباتات و افزایش 
عملکرد گياهان زراعي، حفظ تنوع گونه اي، مدیریت علف هاي هرز،  
حفاظت محيط زیست )استفاده از آللوکميکال هاي سازگار با محيط 
گياهي(  بيماري هاي  و  هرز،  آفات  علف هاي  کنترل  جهت  زیست 
فرآیندهای  روی  آللوشيميایی  ترکيبات   .)18  ،13  ،9( مي باشد 
مختلف گياه از جمله: جوانه زنی، جذب عناصرغذایی، تقسيم سلولی 
و طویل شدن سلول ها، سنتز لگ هموگلوبين، نفوذپذیری غشاء، تأثير 
بر فعاليت برخی آنزیم ها و متابوليسم اسيدهای چرب اثر بازدارندگی 
دارند )8، 11، 12، 16، 17، 19(. مرحله جوانه زنی بذرها در بيشتر 
گياهان یکی از حساس ترین مراحل در چرخه ی زندگی آنها است. 
عصاره  آللوپاتی  تأثير  در خصوص  زیادی  مطالعات  به همين خاطر 

اندام های تازه و خشک علف های هرز روی جوانه زنی و رشد گياهان 
زراعی انجام شده است. نتایج تأثير آللوپاتيک برخي علف هاي هرز 
بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي گندم در آزمایش کيارستمي )3( 
حاکي از آن است که فعاليت آللوپاتي عصارة آبي علف هاي هرز در 
بين گونه هاي مختلف تفاوت معني داري داشت. گزارش هاي مشابهي 
گياهان  رشد  و  روي جوانه زني  مختلف  هرز  علف هاي  عصاره  اثر  از 

مختلف وجود دارد )2، 7، 16(.
تاثير بازدارندگی عصاره اندام های تازه و خشک بر رشد و نمو گياه 
ممکن است متفاوت باشد )16، 17(. محمددوست و توليکف )16( در 
بررسی تاثير عصاره اندام های تازه و خشک سه گونه گل گندم، بابونه 
 )Raphanus raphanistrum( ترب وحشی  و   )Matricaria indora(
روی چاودار و جو گزارش کردند که عصاره اندام های تازه گونه های 
عصاره  به  نسبت  بيشتری  بازدارندگی  تاثير  ترب وحشی  و  بابونه 
اندام های خشک آنها داشت. برعکس، در گل گندم تاثير بازدارندگی 

عصاره اندام های خشک بيشتر بود. 
در  مشکل آفرین  چندساله  هرز  علف های  از  یکی  کنگروحشی 
اردبيل  استان  بایر  زمين های  و  کشاورزی  مزارع  باغات،  از  بسياری 
است. مطالعات زیادی در مورد اثرات آللوپاتی کنگروحشی گزارش 
شده است )5، 21، 23(. نتایج آزمایش بندال )5( و ویلسون )23( 
نشان داد که عصاره کنگروحشی بر جوانه زنی و رشد شبدر زیرزمينی، 
چچم، چغندرقند، ذرت و گندم اثر بازدارندگی داشت. خردل وحشی 

تاثیر آللوپاتی عصاره  اندام های....
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نيز یکی از علف های هرز بهاره زودهنگام است که در اراضی کشاورزی 
از جمله مزارع کلزا گسترش زیادی دارد. خردل وحشی همانند سایر 
که  هستند  گليکوزیدی  ترکيبات  دارای  شب بو  خانواده  گياهان 
روی رشد و نمو بسياری از گياهان می توانند اثر بازدارندگی داشته 
باشند. حدادچی و مسعودی خراسانی )11( گزارش کردند که عصاره 
اندام های هوایی خردل وحشی رشد اندام های هوایی و ریشه، سطح 

برگ و وزن تازه کلزا را کاهش داد.  
کلزا از گياهان روغنی است که به دليل باال بودن درصد روغن و 
نوع روغن آن از اهميت زیادی برخوردار است. بررسی موانع رشد کلزا 
از جمله تأثير عصاره اندام های تازه و خشک علف هاي هرز بر جوانه زني، 
وزن خشک اندام هاي هوایي و جذب عناصر غذایي کلزا مي  تواند گامي موثر 
در بهبود و توسعه کشت کلزا باشد. علف هرز خردل وحشی، کنگر وحشی، 
یوالف وحشی، سلمه تره و تاج خروس عمده ترین گونه های غالب مزارع 
تاثيرات  یا  محيطی  عوامل  کسب  سر  بر  رقابت  با  که  هستند  کلزا 
ميزان محصول  و  توليد  بازده  کاهش  به  منجر  آللوپاتيک می توانند 
این ميان خردل وحشی، یوالف وحشی و کنگر وحشی  گردند که در 
آللوپاتيک  اثرهاي  پژوهش  این  در  لذا  دارند.   را  تاثير  بيشترین 
عصارة اندام های تازه و اندام های خشک دو علف هرز خردل وحشی 
و کنگر وحشی بر جوانه زنی، رشد گياهچه و جذب عناصر غذایی کلزا 

بررسی گردید.
مواد و روش ها

اثرهاي  بررسی  منظور  به   1386 زراعي  سال  در  آزمایش  این 
خشک  و  تازه  اندام های  عصاره  مختلف  غلظت های  آللوپاتيک 
خردل وحشی و کنگر وحشی بر روی جوانه زنی، وزن خشک اندام های 
و  آزمایشگاه  در  سونجا(  )رقم  کلزا  غذایی  عناصر  جذب  و  هوایی 
شد.  انجام  اردبيلي  محقق  دانشگاه  کشاورزي  دانشکده ي  گلخانه ي 
 ،5  ،2/5 )شاهد(،   0( مختلف  غلظت های  مطالعه  مورد  فاکتورهای 
10، 20 و 40 درصد( عصاره آبی بافت های تازه و خشک دو گونه 
تاثير  تحقيق  این  در  بودند.  کنگر وحشی  و  هرز خردل وحشی  علف 
عصاره اندام های تازه و خشک در آزمایش های جداگانه مورد بررسی 
قرار گرفت. بنابراین آزمایش ها به صورت فاکتوریل دو عاملی )غلظت 
و گونه علف هرز( در قالب طرح کامال تصادفی اجرا شد. در آزمون 
تکرار  گلخانه ای سه  آزمایش های  در  و  تکرار  تست جوانه زنی چهار 

وجود داشت.  
کنگر وحشی  و  خردل وحشی  هوایی  اندام های  منظور  این  برای 
در مرحله گلدهی از مزارع اطراف اردبيل جمع آوری و پس از انتقال 
به آزمایشگاه، نمونه ها به 2 قسمت تقسيم شد. یک قسمت از آن ها 
عصاره  تهيه  برای  دیگر  قسمت  و  تازه  اندام های  عصاره  تهيه  برای 
تازه،  اندام های  عصاره  تهيه  برای  گردید.  استفاده  اندام های خشک 
اندام های جمع آوری شده بالفاصله در آسياب برقی خرد و له گردید 
و با استفاده از پارچه تنظيف کتانی دو الیه عصاره آن گرفته شد. 
به عنوان غلظت 100 درصد در نظر گرفته  شد.  تهيه شده  عصاره 
سپس با افزودن آب مقطر غلظت های 2/5، 5، 10، 20 و 40 درصد 

تهيه گردید )3، 10، 16، 22(.
قسمت دوم از نمونه های جمع آوری شده در محيط آزاد آزمایشگاه 

با دمای 22 تا 27 درجه سانتی گراد خشک گردید و سپس با آسياب 
مایر  ارلن  در  را  بقایا  این  از  یکصدگرم  آزمایشگاهی خرد گردیدند. 
250 ميلی ليتر ریخته و 100 ميلی ليتر آب به آن اضافه شد. پس 
از 48 ساعت عصاره بقایای خشک شده با استفاده از پارچه تنظيف 
دوالیه استخراج گردید.  محلول به دست آمده، محلول 100 درصد 
عصاره اندام های خشک در نظر گرفته شد )3، 10(. از محلول حاصل 
همانند فوق و با افزودن آب مقطر، غلظت های مورد نظر تهيه گردید.

برای کشت بذور در شرایط آزمایشگاهی از ظروف پتری استریل 
و  بذر سالم  تعداد 50 عدد  استفاده شد.  قطر 9 سانتی متر  با  شده 
و شستشو  بنوميل  قارچ کش  با  عفونی  از ضد  پس  کلزا  یکنواخت 
از ظروف  به هر یک  و  پتری کشت گردید  با آب مقطر، داخل هر 
10 ميلی ليتر از عصاره های آماده شده اضافه گردید. در تيمار شاهد 
باز  محيط  در  پتری  ظروف  شد.  استفاده  مقطر  آب  ميلی ليتر   10
با دمای 1 ± 24 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. پس از  آزمایشگاه 
بذرهای جوانه زده شمارش شدند. ظهور  تعداد  گذشت 24 ساعت 
ریشه چه و ساقه چه بعنوان بذر جوانه زده در نظر گرفته شد. شمارش 

بذرهای جوانه زده تا 10 روز ادامه داشت.
وزن  روی  خشک  و  تازه  اندام های  عصاره  تاثير  بررسی  برای 
خشک اندام های هوایی و جذب عناصر غذایی کلزا، 10 عدد بذر از 
پيش جوانه دار شده کلزا در گلدآن های حاوی خاک پرليت و ماسه 
نياز  مورد  و فسفره  پتاسيم  نيتروژن،  آن ها کود  به  شسته شده که 
)150:100:150( اضافه شده بود کشت گردید. به هر یک از گلدان ها 
و  تازه  اندام های  آبی  از غلظت های عصاره  از هر یک  50 ميلی  ليتر 
خشک اضافه شد. سپس مقدار آب مورد نياز برای رسيدن به ظرفيت 
زراعی که قبال تعيين شده بود، به هر یک از گلدان ها اضافه گردید. 
پس  روز  سی  شدند.  آبياری  مقطر  آب  با  گلدان ها  لزوم  مواقع  در 
نمونه های  منتقل شدند.  آزمایشگاه  به  و  برداشت  بوته ها  از کاشت، 
جمع آوری شده در آون با دمای 85 درجه سانتی گراد به مدت 48 

ساعت خشک شدند.
درصد  کلزا،  اندام های  وزن خشک  و  جوانه زنی  درصد  بر  عالوه 
جذب عناصر غذایی در اندام های کلزا نيز مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
و  اسپکتروفتومتر  از  استفاده  با  فسفر  کجلدال،  روش  به  نيتروژن 
پتاسيم با دستگاه فالیم فتومتر اندازه گيري شد. تجزیه های آماری با 
استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. به منظور همگني داده ها، تبدیل 
جذری X+0/5√ روي آن ها انجام شد. مقایسه ميانگين ها با استفاده از 
آزمون دانکن در سطح احتمال 0/05انجام شد. نمودارها با استفاده از 

برنامه EXCEL رسم شدند.  
نتايج 

تاثیر آللوپاتیک عصارة اندام ها  بر جوانه زنی بذر كلزا
و  تازه  اندام های  عصاره  که  داد  نشان  آماری  تجزیه های  نتایج 
خشک دو گونه علف هرز خردل وحشی و کنگروحشی تاثير معنی داری 
بر جوانه زنی بذر کلزا داشتند )جدول 1(. درصد جوانه زنی کلزا در 
تيمار عصاره اندام های تازه هر دو گونه علف هرز در مقایسه با شاهد 

)آب مقطر( به ترتيب 2/5 و 1/7 برابر کاهش یافت )شکل 1(. 
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غلظت های مختلف عصاره اندام های تازه و خشک دو گونه علف 
هرز نيز تاثير بسيار معنی داری بر جوانه زنی کلزا داشتند )جدول 1(. 
با افزایش غلظت عصاره درصد جوانه زنی بذر کلزا شدیداً کاهش یافت 
عصاره ي  درصد   20 از  بيش  غلظت های  در  بطوري که،   ،)1 )شکل 
اندام هاي تازه هر دو گونه، درصد جوانه زني بذر کلزا به کمتر از 50 

درصد کاهش یافت. 
مقایسه داده های مربوط به تاثير بازدارندگی عصاره اندام های تازه 

و خشک خردل وحشی و کنگروحشی نشان داد که تاثير بازدارندگی 
عصاره بقایای تازه و خشک در این دو گونه  علف هرز متفاوت است 
بازدارندگی  تاثير  که  می دهد  نشان   1 شکل  داده های   .)1 )شکل 
خشک  بقایای  عصاره  از  بيشتر  وحشی  خردل  تازه  بقایای  عصاره 
آن بود. بر عکس، عصاره بقایای تازه کنگروحشی تاثير بازدارندگی 

کمتری نسبت به عصاره بقایای خشک آن داشت. 

تاثیر آللوپاتی عصاره  اندام های....
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تأثیر آللوپاتیک عصارة آبی اندام ها 
بر روی وزن خشک اندام های هوايی كلزا

عصارة آبی اندام های تازه و خشک خردل وحشی و کنگروحشی 
تأثير بسيار معنی داری روی وزن خشک اندام های هوایی کلزا داشت 
وزن خشک  شاهد  با  مقایسه  در  تازه  اندام های  عصارة   .)1 )جدول 
اندام های هوایی کلزا را کاهش داد )جدول 2(. بطوری که ميانگين 
وزن خشک اندام های هوایی کلزا هنگام تيمار با عصارة اندام های تازة 
به ترتيب  0/07 و 0/85 گرم کمتر از تيمار شاهد بود. مقایسه این 
نتایج با داده های شکل 1 الف نشان می دهد که عصاره اندام های تازه 
نه تنها بر جوانه زنی بذر بلکه بر رشد و نمو گياه نيز اثر بازدارندگی 

دارد. تاثير بازدارندگی عصاره اندام های تازه خردل وحشی روی رشد 
اندام های هوایی کلزا بيش از عصاره کنگر وحشی بود )جدول 2(. 

هرز  علف  گونه  دو  خشک  اندام های  عصاره  بازدارندگی  تاثير 
بود.  متفاوت  کلزا  هوایی  اندام های  خشک  وزن  بر  بررسی  مورد 
اندام های هوایی  اندام های خشک خردل وحشی وزن خشک  عصاره 
خشک  اندام های  عصارة  برعکس،   .)2 )جدول  داد  افزایش  را  کلزا 
اندام های  خشک  وزن  درصد،   2/5 غلظت  در  جز  به  کنگروحشی، 
اندام های  عصارة  غلظت  افزایش  داد.  کاهش  شدیداً  را  کلزا  هوایی 
خشک خردل وحشی و کنگر وحشي تأثير چشمگيري بر افزایش و یا 
کاهش وزن خشک کلزا نداشت )جدول2(. وجود ترکيبات غذایی در 
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مواد رها شده از اندام های گياهی می تواند نقش تحریک کنندگی و 
یا بازدارندگی داشته باشد. 

تأثیر آللوپاتیک عصارة آبی اندام ها
 بر جذب عناصر غذايی در كلزا

تاثير  کنگروحشی  و  خردل وحشی  تازه  اندام های  آبی  عصاره 
معنی داری بر غلظت نيتروژن و فسفر اندام های هوایی کلزا نداشت، 
اما تاثير غلظت های مختلف عصاره آنها بر غلظت این عناصر در کلزا 
معنی داری بود )جدول 3(. با افزایش غلظت عصاره اندام های تازه دو 
گونه علف هرز غلظت نيتروژن و فسفر اندام های کلزا کاهش یافت 
)جدول 4 و 5(. اگرچه تفاوت غلظت فسفر کلزا تا غلظت 5 درصد 
با شاهد  معنی داری  تفاوت  تازه خردل وحشی  اندام های  آبی  عصاره 
نداشت، اما تاثير بازدارندگی عصاره آبی اندام های تازه کنگروحشی 
از همان غلظت 2/5 درصد شروع شد )جدول 5(. تيمار گياه کلزا با 
غلظت 40 درصد عصاره اندام های تازه خردل وحشی غلظت فسفر در 

کلزا را 2 برابر کاهش داد )جدول 5(.
و  علف هرز خردل وحشی  دو  اندام های خشک  آبی  عصاره  تاثير 
معنی دار  بسيار  کلزا  هوایی  اندام های  فسفر  غلظت  بر  کنگر وحشی 
بود )جدول 3(. ميانگين غلظت فسفر کلزا در تيمار عصاره اندام های 
تيمار  در  کلزا  فسفر  غلظت  از  بيشتر  برابر   4 خردل وحشی  خشک 
عصاره اندام های خشک کنگروحشی بود )جدول 5(. با افزایش غلظت 
عصاره اندام های خشک، غلظت فسفر کلزا افزایش یافت )جدول 5(. 
بررسی داده ها نشان داد که تاثير غلظت های مختلف عصاره اندام های 
خشک کنگروحشی بر غلظت فسفر کلزا تفاوت معنی داری با یکدیگر 
نداشتند. اما، با افزایش غلظت عصاره اندام های خشک خردل وحشی 
افزایش یافت و تفاوت ميانگين غلظت فسفر  غلظت فسفر کلزا نيز 
غلظت های مختلف عصاره اندام های خشک خردل وحشی در سطح 
احتمال 5 درصد معنی دار بود )جدول 5(. در غلظت 40 درصد عصاره 
آبی اندام های خشک خردل وحشی، غلظت فسفر کلزا در مقایسه با 
شاهد بيش از 8 برابر بيشتر بود. افرایش غلظت فسفر هنگام کاربرد 
افزایش  بر  آنها  تاثير  نتيجه  است  ممکن  گياهان  اندام های  عصاره 

قابليت دسترسی عناصر غذایی باشد.
بر  معنی داری  بسيار  تاثير  آنها  متقابل  اثر  و  مطالعه  مورد  فاکتورهای 
داد  نشان  نتایج   .)3 )جدول  داشتند  کلزا  هوایی  اندام های  پتاسيم  غلظت 
که عصاره آبی اندام های تازه تاثير تحریک کنندگی بر غلظت پتاسيم کلزا 

داشت )جدول 6(. مقایسه ها نشان داد که تاثير تحریک کنندگی عصاره آبی 
اندام های تازه خردل وحشی 3 برابر بيشتر از عصاره آبی اندام های تازه کنگر 
وحشی بود )جدول 6(. با افزایش غلظت عصاره آبی اندام های تازه غلظت 
پتاسيم کلزا نيز افزایش یافت. در غلظت 40 درصد عصاره آبی خردل وحشی 
درصد پتاسيم کلزا 4/413 درصد بود که در مقایسه با غلظت پتاسيم کلزا 

در تيمار شاهد بيش از 5 برابر بيشتر بود )جدول 6(. 
داده های جدول 4 نشان می دهد که عصاره اندام های خشک دو علف هرز 
خردل وحشی و کنگروحشی اثر معنی داری بر غلظت پتاسيم در کلزا داشت 
از  بيشتر  به مراتب  با عصاره کنگروحشی  پتاسيم  افزایش غلظت  و ميزان 
علف هرز  دو  اندام های خشک  عصاره  غلظت  افزایش  با  بود.  خردل وحشی 
خردل وحشی و کنگروحشی ميزان غلظت پتاسيم افزایش یافت )جدول 4(.

بحث و نتیجه گیری
و  تازه  اندام های  آللوپاتيک  مواد  که  داد  نشان  آزمایش  نتایج 
خشک خردل وحشی و کنگروحشی بر جوانه زنی بذر و رشد اندام های 
هوایی کلزا تاثير بازدارندگی دارند. شدت بازدارندگی تابع غلظت، منبع 
محققين  سایر  نتایج  با  نتایج  این  می باشد.  شده  استفاده  اندام  نوع  و 
مشابه بود )2، 16، 17(. رضایی نودهی و همکاران )2( در مطالعه بر 
 ،)Lepidium draba( روی تاثير پتانسيل آللوپاتيک تره تيزک وحشی
خردل وحشی و کلزا بر جوانه زنی و رشد گياهان شب بو و تاج خروس 
طور  به  جوانه زنی  درصد  عصاره  غلظت  افزایش  با  که  دادند  نشان 
معنی داری کاهش یافت. سایر محققين نيز گزارش کردند که شدت 
 .)17  ،16( است  متفاوت  خشک  و  تازه  بقایای  عصاره  بازدارندگی 
قاسم )17( در آزمایش خود روی تاثير آللوپاتی عصاره اندام های تازه 
بقایای  داد که عصاره  نشان  تاج خروس  گونه های مختلف  و خشک 
تازه اثر بازدارندگی بيشتری از عصاره بقایای خشک داشت. او گزارش 
کرد که در بقایای خشک ممکن است مواد آللوپاتی تصعيد شوند و 
تبدیل شوند.  با سميت کمتر  به موادی  فرآیند خشک شدن  یا در 
محمددوست و توليکف )16( نيز گزارش کردند که تاثير بازدارندگی 
عصاره اندام های تازه و خشک سه گونه علف هرز گل گندم، بابونه و 
ترب وحشی متفاوت بود.کاليتا و همکاران )12( گزارش کردند که عصاره 
برنج،  بر جوانه زنی  اویارسالم عالوه  و  اندام های هوایی مرغ  بقایای خشک 
مقدار کلروفيل و فعاليت آنزیم نيترات ریدوکتاز برنج را کاهش داد. حدادچی 
و مسعودی خراسانی )11( گزارش کردند که عصاره آبی خردل وحشی مقدار 
 )4( محمودی  و  مجاب  داد.  کاهش  را  کلزا  کل  کلروفيل  و   aکلروفيل

تاثیر آللوپاتی عصاره  اندام های....
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ازمک  زیرزمينی  و  هوایی  اندام های  آبی  عصاره  که  کردند  گزارش 
عالوه بر درصد جوانه زنی سورگم، طول ساقچه و وزن تر آن را نيز 

کاهش داد. 
نتایج نشان داد که مواد آللوپاتيک خردل وحشی و کنگر وحشی غلظت 
نيتروژن کلزا را کاهش، غلظت فسفر را کاهش یا افزایش و غلظت پتاسيم 
آن را افزایش داد، اگرچه شدت تاثير آنها متفاوت بود. مواد آللوپاتيک اضافه 
شده به خاک با تغيير فعاليت ميکروبی منطقه ریشه موجب تغيير قابليت 
شيميایی  مواد  روی  بر  مطالعات  می شود.  غذایی  عناصر  به  آن  دسترسی 
جذب  خاک  به  مواد  این  افزایش  که  می دهد  نشان  خاک  به  شده  اضافه 

نيتروژن را کاهش و جذب فسفر را افزایش داد )6، 15(.
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