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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  89جلد سوم، شماره دوم، تابستان 

192-177  
ejcp.gau@gmail.com   

  

بر خصوصیات  (.Oryza sativa L)  ارزیابی توان بازدارندگی ترشحات ریشۀ ارقام برنج
   (Echinochloa crus-galli) علف هرز سوروف

  
  4، امیرعباس متین3علی اسماعیلی، محمد2اله پیردشتی همت*، 1ایوب حیدرزاده

نباتات،   استادیار گروه زراعت و اصالح3و2دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،  ارشد زراعت، دانشجوي کارشناسی1
  علمی گروه شیمی دانشگاه ارومیه تادانشجوي دکتري، عضو هی 4،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري

  1چکیده
با ) ندا، تایچانگ و سپیدرود (سایی محتواي فنولیک اسید ترشحات ریشۀ سه رقم برنج منظور شنا  به

 روي  و ارزیـابی تـوان دگرآسـیبی آنهـا    )HPLC(استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارکرد بـاال      
 4خصوصیات رشدي علف هرز سوروف آزمایشی با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با             

. در آزمایشگاه و گلخانه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري انجام شد          1387  سال طیتکرار  
دار بودن همه اثرات ساده و متقابل در صفات مـورد مطالعـه     ها نشان از معنی   نتایج تجزیه واریانس داده   

نسبت بـه   گیري شده اثرات بازدارندگی بیشتري       رقم تایچانگ در بیش از نیمی از صفات اندازه        . داشت
 درصد بیـشترین و رقـم      60/40که ترشحات ریشۀ رقم تایچانگ با        طوري رقم ندا و سپیدرود داشت به     

در . چۀ علف هرز سـوروف داشـتند  طول ریشه بر  درصد کمترین تأثیر بازدارندگی را  60/0سپیدرود با   
 درصـد   60/2  و 90/29ترتیـب بـا       نیز رقـم تایچانـگ و رقـم سـپیدرود بـه            گیاهچهمورد وزن خشک    

زنـی بـذر    در مورد سرعت و درصد جوانه. بازدارندگی بیشترین و کمترین درصد بازدارندگی را داشتند    
در ).  درصـد 90/31 و 90/50ترتیب با  به(سوروف نیز نتایج بیانگر بازدارندگی باالي رقم تایچانگ بود  

ترتیـب    رقم ندا بهمورد صفات فیزیولوژیک علف هرز سوروف نظیر محتواي کلروفیل و نیتروژن برگ         
 درصد بازدارندگی بیشترین تأثیر بازدارنـدگی را داشـت و در هـر دو صـفت رقـم           80/43 و   20/58با  

. نـشان داد از خود علف هرز سوروف  بر درصد بازدارندگی حداقل تأثیر را 30/11 و 70/1سپیدرود با  
بیشترین محتـواي فنولیـک    نشان داد که     HPLCتجزیه ترشحات ریشۀ ارقام برنج با استفاده از روش          

                                                
 pirdasht@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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گرم در لیتـر    میلی 201/0( آن متعلق به رقم تایچانگ و کمترین     ) گرم در لیتر عصاره     میلی 085/6(اسید  
  .استه  بودبه رقم ندامربوط ) عصاره

  
  HPLC برنج، دگرآسیبی، سوروف، :هاي کلیديواژه

  
  مقدمه

ایـن  . رونـد وص برنج به شمار میخص ههاي هرز از عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزي ب علف
ی و نـور، پناهگـاه عمـده آفـات و     یعالوه بر رقابت بـراي جـذب آب، عناصـر غـذا           خواستهنا گیاهان
عنوان روشی آسان و قابل دسـترس در بـسیاري از    هها بکشعلف استفاده از. هاي گیاهی هستند    بیماري

بـا  ). 2009ابدوسالم و کاتو نـاگوچی،  (خصوص در آسیا به سرعت افزایش یافته است  مناطق جهان به  
محیطـی، افـزایش    هـاي زیـست  ها نظیر آلـودگی کشتوجه به تأثیرات منفی استفاده بیش از اندازه علف 

هاي مـدیریتی   استفاده از روش   ،ها و به خطر افتادن سالمت انسان      کشهاي هرز به علف   مقاومت علف 
رسـد  ه بیولـوژیکی بـا آن ضـروري بـه نظـر مـی         هاي هرز از آن جمله مبارز     صحیح در مبارزه با علف    

  .)1998، اوالفسداتر(
هاي طبیعی است که در بعضی از گیاهان وجود داشته و آنها را   یکی از پدیده یا دگر آسیبیآللوپاتی

گیاهـان مجـاور یـا مـانع      اخـتالل در رشـد   موجـب   مستقیم یا غیر مستقیم  صورت هسازد که ب    قادر می 
 در ارقام زراعـی وجـود   دگر آسیبیچنانچه قدرت   . )1998،  اوالفسداتر(شوند   آنها   زنی و رویش   جوانه

هـاي هـرز مـورد     عنوان یک روش جدید و موثر در مدیریت تلفیقی علـف     ه ب .داشته باشد ممکن است   
ــرد  ــرار گی ــتفاده ق ــاران،  ( اس ــا و همک ــده  ).2006ریگوس ــواد بازدارن ــده  م ــد ش ــان  تولی  و   در گیاه

 و   بسیار سـاده   از گازهاي باشند که می   شیمیایی   ترکیب   هزاران   با آنها، شامل    بط مرت  هاي  میکروارگانیسم
، ریـزوي   1985تامـسون،   (شـوند     می    معطر را شامل    اي   چند حلقه    تا ترکیبات   دار گرفته    چربی  ترکیبات

 کـاتو . باشـد مـی  آسـیبی  دگـر داراي خاصـیت     برنج از جمله گیاهانی است که     ). 1979 رایس،   ؛1989
 داشتند به وسیله متـانول  آسیبی دگرتوان در برنج ترکیباتی را که  طی آزمایشی   ) 2003( ناگوچی و اینو  

 کرومـاتوگرافی  هـاي   وسـیله روش    ی را بـه   ی استخراج کرده و نـوع ترکیبـات شـیمیا         برنجهاي    از ساقه 
 بقایاي هاي مختلف قسمتدگرآسیبی در آزمایشی پتانسیل ) 2004( ونگ و همکارانج .مشخص کردند
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 رقـم طور متوسط میـزان بازدارنـدگی       ه  آنها مشاهده کردند که ب    .  مقایسه کردند  1برنج را روي سوروف   
و همکـاران    ووژ. بـود  ارقـام بیشتر از سـایر      ) بازدارندگی  درصد 7/77(روي سوروف    2دویچونجونگ

ـ 3 بذور  پوستۀدر آزمایشی مقدار فنولیک اسیدها را در   ) 2004( . ه بـرآورد کردنـد   رقم برنج تازه و کهن
 سطح فرولیک اسید در برنج کمترینبیشترین مقدار فرولیک اسید و کوماریک اسید در برنج قهوه اي و 

دنیا   دربرنج از کل ژرم پالسم  درصد5/3معتقد است که در حدود ) 2002( فسداتراوال . دیده شدسفید
 باشـد   در بـرنج مـی  دگرآسیبمواد ترین   باشند و فنولیک اسیدها از عمده        می دگرآسیبیداراي خاصیت   

محـیط و حـدود   توسط گیـاه بـه   ) مواد دگر آسیب  ( آزاد شده  موادبستگی به غلظت    البته این خاصیت    
در  دگر آسـیب  اثرات   از شواهد مبین    بعضی. دارد  به این ترکیبات   ) هرز يها  علف(گیاه هدف   مقاومت  

تفاده از سیستم هـاي بـستۀ آب کـشت          که با اس   استۀ برخی گیاهانی    ریشترشحات استخراج شده از     
 قـدرت  بـه منظـور تعیـین    )1381 (اصـغري و موسـوي     .)2006ریگوسـا و همکـاران،      (اند  رشد کرده 
: هاي تحت کشت منـاطق شـمال کـشور شـامل      رقم از برنج9 بذور نیشدار شده  ، ارقام برنج  دگرآسیبی

 گیاهچهصورت کاشت مخلوط با  هب را 7165 و   424هاي     نعمت و الین   ، هراز ، دشت ، بینام ، بجار ،طارم
هاي حـاوي خـاك شـالیزار اسـتریل شـده مـورد        هاي هرز سوروف و اویارسالم بذري در گلدان    علف

 هرز در اکثـر ارقـام       علفاین   گیاهچهاجزاي  در  نتایج حاکی از وجود کاهش رشد       . بررسی قرار دادند  
  . بوددگرآسیببرنج تحت اثر ترکیبات 

لعات فراوانی روي مقدار، نحوة اثـر و نـوع مـواد دگرآسـیب موجـود در                از آنجایی که تاکنون مطا    
هاي هرز بخصوص سوروف انجام گردید امـا کمتـر بـه    هاي مختلف گیاه برنج روي علفعصاره اندام 

طور خاص به ترشحات ریشۀ برنج، نحوة اثر، غلظت و نوع مواد ایجاد کنندة بازدارندگی بر علف هرز      
ن رو این آزمایش با هدف شناسایی مواد موجـود در ترشـحات ریـشۀ بـرنج،     پرداخته شده است، از ای   

  .تعیین غلظت و نحوة اثر آنها روي علف هرز سوروف بود
  

  هامواد و روش
براي بررسی و پی بردن به نحوه اثر بازدارندگی ترشحات ریشه در شرایط طبیعـی گیـاه بـرنج بـر             

                                                
1- Echinochloa crus  - galli 
2- Duchungjong 
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کـه اثـرات   )  و سـفید رود 1نـدا، تایچانـگ  (بـرنج   رقم از ارقام شناخته شده    3علف هرز سوروف بذر     
 از موسـسه  )2002اصـغري و موسـوي،      (آللوپاتیک یا گیاه آزاري پوستۀ آنها به اثبـات رسـیده اسـت              

به منظور استخراج ترشحات ریشۀ این ارقـام بـا اسـتفاده از    . تهیه گردید) گیالن(تحقیقات برنج کشور  
 سـانتی متـر و   20 و عمق 36×46به ابعاد ) یک تشتبراي هر رقم ( عدد تشت  3روش آبکشت تعداد    

 لیتر آب تقطیر شده تهیه و سپس بذرهاي نیش دار شده ارقام بـرنج بـه تفکیـک رقـم بـا              24گنجایش  
جهت جلوگیري از نفـوذ     . ها قرار گرفتند  درون این تشت  ) شناور نگهدارندة بذر  (استفاده از پالستوفوم    

منظـور تـأمین مـواد غـذایی     بـه . ا از خـارج ایزولـه گردیدنـد   هنور به داخل محیط کشت، دیوارة جعبه      
که به صورت اسـتوك تهیـه       ) 1981( نشاء شده در سیستم هیدروپونیک از محلول یوشیدا          هاي گیاهچه

هـدایت   و 5/5 در محـدوده  pH ،پس از اضافه کردن محلول غذایی یوشـیدا  . شده بود، استفاده گردید   
هر هفت روز یک بار تا روز سی ام بعد از . بر متر تنظیم گردید دسی زیمنس 2نیز در حدود الکتریکی 

پس از برداشت، آب محتوي هـر       . مواد غذایی براي هر تشت تجدید شد      ) مرحله برداشت (جوانه زنی   
 گراد نگهداري شـد  درجه سانتی4هاي ایزوله در دماي  جمع آوري و در بطري    ) ترشحات ریشه (تشت  

  ).2001کاتوناگوچی و اینو، (
زنـی و   درصد و سـرعت جوانـه     (هاي رشد   سنجی و بررسی شاخص   هاي زي اي از آزمون  موعهمج

 سوروف تیمار شده با ترشحات ریشۀ ارقام برنج طی آزمایشی بـه صـورت         گیاهچه) محتواي کلروفیل 
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور در چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولـوژي دانـشگاه          

 3در ) رقـم (فاکتور اول .  مورد ارزیابی قرار گرفتند1387طبیعی ساري در سال   کشاورزي و منابع  علوم
بر این  . در نظر گرفته شد   )  درصد 100 و   50صفر،  ( سطح   3در) غلظت ترشحات (سطح و فاکتور دوم     

آوري شده بـود، پـس از خـالص    اساس مقداري از بذور سوروف که از مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه جمع    
 دقیقه سترون و گنـدزدایی  10مدت  ه درصد ب10سازي فیزیکی با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم   

متري با دو الیه کاغذ صافی قرار داده و با استفاده از   سانتی9هاي  بذر درون پتریدیش100تعداد . شدند
 روين بازدارندگی آنها لیتر تیمار و میزا  میلی10به مقدار ) در سه غلظت (ترشحات ریشه هر رقم برنج      

از فرمـول     اسـتفاده زنـی بـا      سرعت جوانـه  . تعیین شد  زنیسرعت جوانه  D
NR )     کـه در آنR 

 Dزده در هـر روز و    تعـداد بـذر جوانـه   N، زده در روز جوانـه  بذر بر حسب تعداد  سرعت جوانه زنی  

                                                
1- Taichung 
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درصـد  گیـري   جهـت انـدازه   ).1996، سـرمدنیا ( محاسـبه گردیـد   )باشدتعداد روزهاي سپري شده می   
چـه، طـول سـاقچه، طـول کـل       سوروف شامل، طـول ریـشه      گیاهچهزنی و خصوصیات رشدي      جوانه

درون دسـتگاه  هـا   کلیـه نمونـه  تر، وزن خشک، محتواي کلروفیل و محتـواي نیتـروژن،         رست، وزن  دانه
،  درصد70و رطوبت  گراد درجه سانتی 28 در دماي ،(Iran Khodsaz, IKHRH, Iran) ژرمیناتور

زنـی و  بعـد از اتمـام مرحلـه جوانـه    .  قـرار گرفتنـد   لـوکس 14000  ساعت با شدت نور 12طول روز   
 که از نظـر مورفولـوژیکی یکنواخـت بودنـد           گیاهچه 10، تعداد زنیگیري سرعت و درصد جوانه     اندازه

 از شـروع مرحلـه    روز14مـدت   بـه  ( هفته نگهداري شـدند   1مدت   متري به   سانتی 9 هادرون پتریدیش 
گیـري صـفات     پـس از انـدازه    .  و جهت تغذیه آنها از محلول غذایی یوشـیدا اسـتفاده شـد             )زنی جوانه

بـراي  ) ، وزن تر، وزن خـشک گیاهچهچه، طول کل چه، طول ساقه  طول ریشه (ها  گیاهچهمورفولوژیک  
ز اندام هوایی هر نمونـه  هاي سوروف، ابتدا مقداري اگیاهچهاندازه گیري محتواي نیتروژن اندام هوایی       

مقـدار  .  درجۀ سلیسیوس خشک گردید و بعد از توزین آسـیاب شـد       70 ساعت در دماي     72به مدت   
 ,Kjeltac(اي تهیه و به دسـتگاه کجـل تـک     گرم از هر نمونه پس از هضم و رقیق کردن عصاره2/0

Foss 2300 ( منتقل و محتواي نیتروژن محاسبه گردید) ،1996امامی .(  
) دیسک( دایره   6تعداد   سوروف،   هايگیاهچهبیان میزان تغییرات و واکنش محتواي کلروفیل        براي  

 پـورا و  صورت مجزا برداشت گردیـد و بـا اسـتفاده از روش    همتر از هر نمونه برگی ب  میلی 2/6به قطر   
پس از استخراج کلروفیـل غلظـت هـر کلروفیـل     . استخراج کلروفیل صورت گرفت )1989(همکاران 

 -UV/ Vis(و محتــواي کلروفیــل بــا اســتفاده از دســتگاه اســپکتوفتومتري ) b و a(مجــزا بطــور 

JENWAY- ENGLAND ( محاسبه گردید 1و معادله )1989 Porra et al., .(  
  a+bکلروفیل(0.00802  A663) +( A645 0.0202)=  )1معادله (

  
 طول موج A663 و ضریب aجذب کلروفیل )  نانومتر645( ضریب طول موج A645در این معادله 

  .باشد میbجذب کلروفیل )  نانومتر663(
 مـورد   و محاسـبه 2همچنین مقادیر بازدارندگی براي کلیه صفات مورد نظر بـا اسـتفاده از معادلـه           

 :ارزیابی قرار گرفت

  درصد بازدارندگی = -]) تیمار–شاهد / (شاهد [ ×100                                    )2معادله (
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 50 موجود در ترشحات ریشه ارقام برنج مورد مطالعه، مقدار دگر آسیببراي تعیین ترکیبات 
) HPLC(سی از ترشحات ریشه هر رقم، با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال  سی

ي همین منظور برابه. در آزمایشگاه شیمی تجزیه جهاد دانشگاهی ارومیه مورد آنالیز قرار گرفت
 HPLCهاي احتمالی درون ترشحات استخراج شده از ارقام برنج از دستگاه شناسایی فنولیک اسید

(Agilent Technologies 1100 series, USA) استفاده شد و براي تعیین غلظت مواد فنولیکی 
 HPLC که به دستگاه (Perkin-Elmer model Lambda 25, USA)از دستگاه اسپکتوفتومتر 

بر همین اساس ابتدا براي شناسایی زمان جذب واقعی هر یک از . ود استفاده گردیدمتصل شده ب
 آنها که از قبل با استفاده از (Merck, Germany) میکرو لیتر از استاندارد 20ها، مقدار فنولیک اسید

زار هاي متانول، استون و آب مقطر آماده شده بود درون دستگاه تزریق و با استفاده از نرم افحالل
Chemestationها شناسایی و براي اطمینان از زمان جذب  زمان جذب و غلظت فنولیک اسید

  . گیري شدنددستگاه کلیه استاندارها در دو طول موج اندازه
ها و مقایسه میانگین) SAS )SAS Institute, 1997ها با استفاده از نرم افزار تجزیه آماري داده

هـا  براي رسم نمودار.  درصد انجام شد5ر سطح د) LSD(دار فاوت معنی استفاده از آزمون حداقل ت     با
  . استفاده گردید Excelها از صفحه گسترو کروماتوگرام

  
  نتایج

 درصـد  1هاي مورد مطالعه در سطح    تفاوت میان ارقام و غلظت     :صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک   
ستثناي رقم سپیدرود اثرات بازدارندگی در مقایسه   در بین ارقام مورد مطالعه با     ). 1جدول  (دار بود   معنی

 2با توجه به جدول . داري افزایش یافت طور معنی به)  درصد100از صفر تا (با شاهد با افزایش غلظت 
هاي سوروف در رقم ندا و تایچانگ با افزایش غلظت ترشحات ریـشه از صـفر           گیاهچهچه  طول ریشه 

 و 30/34بـا  ( درصد رقم تایچانـگ  50 و 100ها در غلظت  دگی درصد کاهش یافت اما بازدارن100به  
همچنـین رقـم سـپیدرود در    . بـود )  درصد 60/40 و   40/23(به مراتب بیش از رقم ندا       )  درصد 70/53

داري با غلظت صفر درصـد نداشـت و کمتـرین تـأثیر را روي طـول                 درصد تفاوت معنی   100غلظت  
 درصـد از  50 و 100، رقـم نـدا در غلظـت        )2جـدول   (چـه   اما در مورد طول ساقه    . چه گذاشت ریشه

 درصد بازدارندگی بیشترین تأثیر را در بین ارقام مورد مطالعه      1/29 و   8/12ترتیب با    ترشحات ریشه به  
 100ترتیب براي غلظت  ه درصد ب0/1 و 5/0چه با  داشت و کمترین مقدار بازدارندگی روي طول ساقه       
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هاي سوروف بیشتر تحت تـأثیر  گیاهچه طول )2(ا توجه به جدول    ب.  مربوط به رقم سپیدرود بود     50و  
ترشحات ریشۀ رقم تایچانگ بوده است، به طوري که بـاالترین درصـد بازدارنـدگی بـراي طـول کـل        

براي صفت . متعلق به این رقم بود)  درصد1/38 و 8/20با ( درصد 50 و 100هاي   در غلظتها گیاهچه
  درصـد 100 و 50ي هـا داري بین رقم ندا و تایچانگ در غلظتمعنی، تفاوت  3تر با توجه جدول      وزن

. هاي سوروف در این دو رقـم بـه مراتـب بـیش از رقـم سـپیدرود بـود        گیاهچهتر   مشاهده نشد و وزن   
در میـان ارقـام   . داري مشاهده نشد درصد تفاوت معنی  100 و   50 همچنین در رقم سپیدرود در غلظت     

 درصـد در غلظـت   9/29هاي سوروف، رقم تایچانگ با  گیاهچه خشک مورد بررسی از نظر میزان وزن 
 درصـد  8/2 و 6/2ترتیـب بـا    ه درصد ب50 و 100هاي   درصد بیشترین و رقم سپیدرود در غلظت     100

هـاي مختلـف تفـاوت    همچنـین در رقـم سـپیدرود بـین غلظـت      . کمترین تأثیر بازدارندگی را داشـتند     
هـایی اسـت کـه در    زنی، از جمله شاخص   ت و درصد جوانه    سرع ).2جدول  (داري مشاهده نشد     معنی

داري بـین ارقـام در   ، تفـاوت معنـی  3 لذا با توجـه بـه جـدول    .سنجی مورد توجه استهاي زي آزمون
زنـی بـراي    که حداقل سرعت جوانـه     زنی مشاهده شد بطوري   هاي مختلف از نظر سرعت جوانه     غلظت

 درصـد  9/50بـا   (درصـد  100م تایچانگ در غلظت   بذور سوروف مربوط به تیمار ترشحات ریشۀ رق       
 درصد قدرت بازدارندگی مربوط     3/3بود و کمترین میزان بازدارندگی در مقایسه با شاهد          ) بازدارندگی

زنـی نتـایج تـا حـدودي     در مورد درصد جوانه .  درصد از ترشحات ریشه بود     50به رقم ندا در غلظت      
 9/31بـا  (زنی متعلق به رقـم تایچانـگ   رین درصد جوانهزنی بود به طوري که کمت   مشابه سرعت جوانه  

زنی متعلق به تیمار ترشحات ریـشه   درصد و بیشترین درصد جوانه    100در غلظت   ) درصد بازدارندگی 
از جمله صفات موثر در تعیـین میـزان   ). 3جدول ( درصد بود 50 و 100رقم سپیدرود در غلظت هاي  

بیشترین (، بیشترین کاهش   )3(ن اساس و با توجه به جدول        رشد گیاه محتواي کلروفیل آن است بر ای       
 درصد مربوط به رقـم نـدا در غلظـت           2/58هاي سوروف با    گیاهچهدر محتواي کلروفیل    ) بازدارندگی

 درصد ترشحات ریـشه ایـن   50این در حالی است که غلظت  .  درصد ترشحات ریشه مربوط بود     100
هـاي تیمـار   یشتري نسبت به دو رقم دیگر در تمامی غلظـت مراتب ب  هنیز اثرات ب  )  درصد 6/49با  (رقم  

  .شده داشت
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    علف هرز سوروف  بر خصوصیاتۀ ارقام مختلف برنج ترشحات ریش تجزیه واریانس درصد بازدارندگی -1جدول 

                                      میانگین مربعات

 وزن خشک  وزن تر   طول کل 
  منبع تغییرات

درجه 
 آزادي

  طول 
 چهریشه

- هطول ساق
  رستدانه چه

سرعت 
 زنی جوانه

درصد 
 زنی جوانه

محتواي 
 کلروفیل

محتواي 
 نیتروژن

 A( 2 **53/2530 **20/637 **61/1267 **09/681 **02/625 **95/1776 **95/582 **02/3961 **99/1038(رقم

 B( 2 **90/3086 **54/1011 **86/1771 **59/1414 **05/1031 **37/2302 **61/1452 **09/2160 **72/2106(غلظت

A×B 4  **47/773 **28/254 **63/430 **40/204 **85/194 **68/504 **91/170 **74/1007 **97/286 

 76/0 27/2 72/2 45/4 41/4 38/9 36/1 89/1 74/1  27  خطا

ضریب 
 (%)تغییرات

 63/7 79/15 32/9  48/25 29/21 50/14 99/13 82/9 07/6 

 دار در سطح احتمال یک درصد ، معنی**

    مقایسه میانگین درصد بازدارندگی اثر متقابل رقم در غلظت ترشحات ریشه ارقام برنج بر خصوصیات علف هرز سوروف-2جدول 
 LSDاساس آزمون بر 

  طول 
  ریشه چه

طول 
  ساقه چه

  طول کل
  

  وزن  
   تر  

وزن 
  خشک  

  )گرم(  )سانتی متر مربع(

  سرعت 
  جوانه زنی

  )در روزبذر (

درصد 
  جوانه زنی

  )درصد(

محتواي 
  کلروفیل

  )میکروگرم(

محتواي 
  نیتروژن 

  )گرممیلی(
  تیمار

  درصد بازدارندگی
 0f 0e 0f 0d 0e 0g 0f 0e 0g  )شاهد % (0غلظت 

40/23  رقم ندا % 50غلظت  d 80/12 c 50/17 d 90/20 b 60/13 d 20/13 d 60/16 d 60/49 b 90/28 b 

60/40  رقم ندا % 100غلظت  b 10/29 a 20/34 b 90/28 a 70/22 b 70/24 c 80/26 b 20/58 a 80/43 a 

30/34  رقم تایچانگ % 50غلظت  c 80/9 d 80/20 c 70/18 b 60/17 c 70/31 b 70/20 c 90/11 c 20/16 d 

70/53  رقم تایچانگ % 100غلظت  a 60/25 b 10/38 a 60/29 a 90/29 a 90/50 a 90/31 a 90/12 c 50/23 c 

80/2  رقم  سپیدرود  % 50غلظت  e 00/1 e 80/1 e 10/5 c 60/2 e 30/3 f 50/5 e 70/1 de 00/6 f 

60/0  رقم سپیدرود % 100غلظت  f 50/0 e 40/0 ef 

 

80/4 c 80/2 e 10/7 e 50/6 e 50/3 d 30/11 e 

LSD 94/1مقادیر   99/1  69/1   44/4  04/3  06/3  39/2  18/2  26/1  
  .نده عدم تفاوت معنی دار بین تیمارها می باشدحروف مشابه درون هر ستون نشان ده
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بر . داري مشاهده نشد در رقم تایچانگ از نظر محتواي کلروفیل تفاوت معنی100 و 50بین غلظت 
 درصـد از ترشـحات      100 بیشترین میزان کاهش در محتواي نیتروژن در غلظت          2اساس نتایج جدول    

 درصد متعلق به 3/11مقدار متعلق به رقم سپیدرود با     و کمترین   ) درصد   8/43درحدود  (ریشه رقم ندا    
  .  ترشحات ریشه رقم سپیدرود داشت100غلظت 

سازي و تعیین بهتـرین وضـعیت و حالـت بـراي کرومـاتوگرافی، مقـادیر                بعد از بهینه   :کروماتوگرافی
هـاي خروجـی،   هاي تهیه شده از هر فنولیـک اسـید بـراي کـالیبره کـردن منحنـی      مختلفی از استاندارد 

جـدول  (ها انجام شد    شناسایی فنولیک اسیدها بر اساس زمان جذب در ستون        . دستگاه تزریق گردید   به
 نـانومتر و    314صورت مجزا در دو طول موج       هاي استاندارد به  همچنین کروماتوگرام فنولیک اسید   ). 3

  ).2 و1شکل (متر بر اساس زمان جذب هر یک از آنها رسم گردید  نانو274
  

  زمان جذب فنولیک اسیدهاي استاندارد در دستگاه کروماتوگرافی -3جدول 
)دقیقه(زمان جذب   مواد مورد تجزیه 

47/5  )p-hydroxybenzoic acid( هیدروکسی بنزوئیک اسید - پی 
51/6  )Vanilic acid(وانیلیک اسید  

20/12  )p-coumaric acid( کوماریک اسید -پی 

17/15  )Ferulic acid(فرولیک اسید  

40/18  )m-coumaric acid( کوماریک اسید -ام 

13/25  )Cinnamic acid(سینامیک اسید  
  

ـــھ)  زمان جذب ( دقیق

از
رـس

کا
آش

اه 
تگ

دسـ
خ 

اس
پ

  
 کروماتوگرافی فنولیک اسیدهاي استاندارد در طول -1شکل 

  .متر نانو314موج 

زمان جـذب ( دقیقـــھ) 

ــاز
رس

شکا
ه آ

تگا
دســ

خ 
اســ

پ

  
 استاندارد در طول کروماتوگرافی فنولیک اسیدهاي-2شکل 

  .متر نانو274موج 

س
سید

ک ا
نامی

ی
 

-ام
سید

ک ا
اری

کوم
 

 

-پی
ک 

اری
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سید
ک ا

نیلی
وا

 

پی -
سید

ک ا
زوئی

ی بن
کس

درو
 هی

 

سید
ک ا

نیلی
وا

 

-پی
ک 

اری
کوم

 

سید
ک ا
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ف

  

-ام
سید

ک ا
اری

کوم
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  .)گرم در لیتر میلی( غلظت هر یک از فنولیک اسیدهاي ترشحات ریشه ارقام برنج -4جدول 

سینامیک  جمع
 اسید

 کوماریک -ام
 اسید

فرولیک 
 اسید

 کوماریک - پی
 اسید

وانیلیک 
 اسید

 هیدروکسی - پی
 بنزوئیک اسید

 فنولیک اسید
 رقم

201/0  091/0  110/0  ND ND ND ND ندا 
085/6  025/0  180/0  ND 160/0  580/5  140/0  تایچانگ 
322/0  002/0  07/00  ND ND ND 250/0  سپیدرود 

 ND، شناسایی نشد
  

 25/0 ( هیدروکـسی بنزوییـک اسـید     - پـی  ، رقم سپیدرود از نظر غلظت     4با توجه به نتایج جدول      
رقم ندا از نظر غلظت سینامیک اسید بیشتر از دو در ترشحات ریشه باالتر از بقیه ارقام بود و ) گرم میلی

کوماریک و ام کوماریـک اسـید    که رقم تایچانگ از نظر میزان وانیلیک اسید، پی رقم دیگر بود در حالی   
 -پـی همچنـین در ترشـحات ریـشه رقـم نـدا      . هاي به مراتب باالتري از دو رقم دیگـر داشـت   غلظت

عالوه بر این در . ی کوماریک و فرولیک اسید مشاهده نشد       پ ، وانیلیک اسید،  هیدروکسی بنزوییک اسید  
در مجموع رقم تایچانـگ بـا   .  پی کوماریک و فرولیک اسید یافت نشد وانیلیک اسید،رقم سپیدرود نیز 

 30 میکروگرم محتواي فنولیک اسید بیشترین غلظت فنولیک اسید را داشت که این مقدار تقریباً 085/6
  .  رقم سپیدرود بود برابر19برابر رقم ندا و 

، به اسـتثناي  )5جدول (بر اساس نتایج حاصل از جدول ضریب همبستگی صفات           :همبستگی صفات 
داري بـا هـم   محتواي فنولیک اسید، کلیه صفات مورد بررسی در این مطالعه همبستگی مثبـت و معنـی     

 گیاهچهچه و طول متعلق به طول ساقه) =989/0r**(از میان صفات بیشترین ضریب همبستگی . داشتند
  .بود
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 مقادیر ضریب همبستگی خصوصیات علف هرز سوروف با محتواي فنولیک اسید ترشـحات ریـشه ارقـام           -5جدول  
 .)=36n(برنج 

  صفات
طول 

  چه ریشه
طول 

  چه ساقه
طول کل 
  گیاهچه

  تر وزن
وزن 
  خشک

محتواي 
  نیتروژن

سرعت 
 زنی جوانه

درصد 
 زنی جوانه

محتواي 
  کلروفیل

محتواي 
یک فنول

  اسید
                    1  چه طول ریشه
                  1  93/0**  چه طول ساقه

                1  97/0**  98/0**  طول کل گیاهچه
              1  95/0**  92/0**  95/0**  وزن تر

            1  94/0**  93/0**  87/0**  95/0**  وزن خشک
          1  75/0**  88/0**  84/0**  89/0**  79/0**  محتواي نیتروژن

        1  61/0**  92/0**  84/0**  91/0**  82/0**  94/0** زنیسرعت جوانه
      1  94/0**  81/0**  95/0**  94/0**  97/0**  91/0**  98/0** زنیدرصد جوانه

    1  57/0**  36/0*  91/0**  51/0**  73/0**  67/0**  95/0**  59/0**  محتواي کلروفیل
  ns25/0-  *89/0-  **75/0-  ns04/0  1  -77/0**  -60/0**  -68/0**  -54/0**  -75/0**  اسید محتواي فنولیک

ns ،* درصد1 و 5دار در سطح دار و معنیترتیب غیر معنی  به** و   

  
مربـوط بـه محتـواي نیتـروژن       ) =917/0r**(براي محتواي کلروفیل بـاالترین ضـریب همبـستگی          

  محتواي فنولیک اسید بـا کلیـه صـفات مـورد بررسـی بـه اسـتثناي محتـواي نیتـروژن                  . ها بود گیاهچه
)ns250/0-r= (    و محتواي کلروفیل)ns04/0r= (   عبـارت دیگـر    بـه . داري داشـت  همبستگی منفی معنـی

کرد بـه همـان انـدازه از صـفات مـورد      هرچه قدر محتواي فنولیک اسید درون تیمارها افزایش پیدا می  
همچنین محتواي فنولیک اسید باالترین ضریب همبـستگی منفـی       . شدداري کاسته   طور معنی  بررسی به 

زنی بذور سوروف تیمار شده با ترشـحات ریـشۀ           را با سرعت و درصد جوانه     ) =ns753/0-r(دار  عنیم
که با افزایش محتواي فنولیک اسید در ترشـحات بـه همـان انـدازه از سـرعت و           طوري به. ارقام داشت 

  .شدزنی بذور سوروف کاسته درصد جوانه
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  بحث
، اصغري و )2004(، کاتو ناگوچی )2001(فسداتر ، اوال)2006 و 2002،  2001(چانگ و همکاران    

 دگـر آسـیب  مطالعات بسیاري در مورد شناسایی ارقام ) 2008(و برنجی و همکاران  ) 2002(همکاران  
انـد ولـی تـا کنـون مطالعـه بـسیار انـدکی در مـورد تعیـین میـزان           برنج از طریق پوسته آنها انجام داده 

ـ  بر بازدارندگی ترشحات ریشه ارقام برنج     خـصوص محتـواي نیتـروژن و     ه خصوصیات فیزیولوژیکی ب
هاي بسیاري از نظـر قـدرت       در این آزمایش تفاوت    .محتواي کلروفیل گیاه سوروف انجام گرفته است      

در میان ارقام مـورد مطالعـه در مجمـوع صـفات، رقـم      . بازدارندگی ارقام مختلف برنج مشاهده گردید    
اسید نیز بـه ایـن     همچنین بیشترین محتواي فنولیک   . موجب شد  ن بازدارندگی را  تایچانگ باالترین میزا  

علت اثرات اندکی کـه بـر صـفات مـورد           بهاز نظر قدرت بازدارندگی، رقم سپیدرود       . رقم تعلق داشت  
احتمـاالً رقـم   . عنوان یک رقم فاقد اثر بازدارندگی و یا غیر بازدارنده معرفی می شود        بررسی داشت، به  

برنجـی و   (کندقادیر زیادي از مواد شیمیایی دگرآسیب را به محیط منتشر می       تایچانگ در طبیعت نیز م    
بـر  ) از جملـه فنولیـک اسـیدها   (دست آمده در مورد تأثیر مـواد دگرآسـیب         نتایج به ). 2008همکاران،  

 و درصـد و سـرعت    گیـاه بـرنج   خـشک  وچـه، وزن تـر  خصوصیاتی نظیر طول ریشه چه، طول ساقه 
؛ کـاتو  2006 و 2002، 2000چانـگ و همکـاران،  (وسط بـسیاري از محققـان   ه ت این گیا بذر   زنی جوانه

) 2008  و برنجـی و همکـاران،      2002 ؛ اصغري و موسوي،   1998؛ ماتیس و همکاران،     2004ناگوچی،  
نتـایج بدسـت آمـده در مـورد محتـواي نیتـروژن و              . باشددهندة اثرات بازدارنده این ترکیبات می      نشان

 هـر یـک از فنولیـک    با توجه به این کـه . ید یا رد نتایج این آزمایش نبوده است      کلروفیل تاکنون در تای   
اسیدهاي شناخته شده داراي اثرات متفاوتی روي گیـاه هـدف دارنـد و در اصـطالح داراي نحـوه اثـر            

تـاثیر بازدارنـدگی زیـادي بـر صـفات          رسـد دلیـل اینکـه رقـم تایچانـک           به نظر مـی    .متفاوتی هستند 
کلروفیل همانند صفات مورفولوژیـک نداشـته اسـت، خاصـیت            محتواي نیتروژن و  فیزیولوژیکی نظیر   

 ).2001کاتو ناگوچی و اینو، (اختصاصی عمل کردن برخی از فنولیک اسیدهاي شناخته شده می باشد       
هاي موجود در ترشحات ریشه ارقام برنج با بیشتر صفات مورد بررسی             محتواي فنولیک اسید   همچنین

دار هـاي سـوروف همبـستگی مثبـت و معنـی          گیاهچهي نیتروژن و محتواي کلروفیل      به استثناي محتوا  
توانـد   گیـاه بـرنج مـی   . ها دانستتوان دلیلی بر بازدارنده بودن فنولیک اسید    داشت، لذا همین امر را می     

اي هاین متابولیت. هاي خود خارج کند     هاي ثانویه را به طرق مختلف از اندام         بسیاري از انواع متابولیت   
باسـیلیو  (هاي شیمیایی هر موجود زنده پیرامون گیـاه خواهنـد داشـت             ثانویه اثرات بسیاري بر واکنش    
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هـاي   یکـی از روش . هاي ثانویه است   دگر آسیبی یکی از خواص متابولیت     ). 2003خیمنز و همکاران،    
نـاگوچی،  کاتو( می تواند به صورت خروج این مواد از طریق ریشه گیـاه باشـد            دگرآسیببروز عالیم   

ا مطرح است این که چه مقدار از این مواد براي ایجاد بازدارنـدگی روي         جاما سوالی که در این    ). 2001
) 2006و 2001(بر اساس مطالعات انجام شده توسط ایندرجیت . گیاه یا موجود زنده هدف کافی است

 از جمله موانـع زنـده،      دالیل بسیاري  به) علف هرز (مقادیر فنولیک اسید موجود در پیرامون گیاه هدف         
موانع فیزیکی و غیر زنده، واکنش هاي شیمیاي مواد آلی و معدنی موجود در خـاك و تبـادالت یـونی         

رسـد فنولیـک   به نظر مـی   . داري ایجاد کند  خاك در حدي نیست که براي گیاه هدف بازدارندگی معنی         
بـر ایـن اسـاس    . یر قرار دهنـد اسیدها در مقادیر کم، تنها قادرند خصوصیات مورفولوژیک را تحت تأث     

کـه   از این مواد اسـت یـا این   ياي بیشتر هبراي ایجاد بازدارندگی در صفات فیزیولوژیک نیاز به غلظت        
ترشـحات ریـشۀ    .  اتفاق افتاده است   دیگرهاي ثانویه   اصوالً بازدارندگی توسط برخی دیگر از متابولیت      

ي نسبت به رقم تایچانگ قرار داشت، ولـی اثـر     تررقم ندا از نظر محتواي فنولیک اسید در سطح پایین         
کاتوناگوچی و اینـو    . هاي سوروف نشان داد   گیاهچهبازدارندگی به مراتب باالتري بر محتواي کلروفیل        

هـا کـه   متابولیت هاي ثانویه خارج شده از گیاه عالوه بر فنولیک اسـید       بین   نیز دریافتند که در   ) 2004(
وجود دارند که در مقادیر کم  دگرآسیب  است، مواد دیگري با خاصیت بازدارندگی آنها به اثبات رسیده    

 و محیط طبیعـی نیـز بـا    بنابراین احتمال دارد در شرایط مزرعه     .اندقدرت بازدارندگی باالیی نشان داده    
شوند، بازدارندگی به دالیل  وجود موانع زنده و غیره زنده پیرامون گیاه که باعث کاهش بازدارندگی می            

در مجموع صفات مورد بررسی بـاالترین میـزان بازدارنـدگی مربـوط بـه رقـم                 . نیز اتفاق افتد  دیگري  
با توجه به بازدارندگی باالي رقم ندا بـر محتـواي         . تایچانگ و کمترین نیز مربوط به رقم سپیدرود بود        

 ایجـاد   توان از این رقم در مطالعات بعدي براي شناسایی عوامل اصلی          کلروفیل و محتواي نیتروژن می    
  .بازدارندگی استفاده نمود
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Evaluating inhibitory potential of rice cultivars (Oryza sativa L.) root 
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Abstract 
This experiment was conducted to screening phenolic acids in root exudates of 

three rice cultivars (Neda, Taichung and Sepidrood) by high performance liquid 
chromatography (HPLC) method and to evaluate allelopathic potential of these 
cultivars on growth characteristics of barnyardgrass weed. The experiment was 
arranged in factorial based on completely randomized design with four replications 
in greenhouse and laboratory conditions at Sari Agricultural Sciences and Natural 
Resources University during 2007. The results of ANOVA indicated that all 
treatments and interactions had significant effect at 0.01 levels on all studied traits. 
In terms of more studied traits, Taichung (root exudates) had the highest amounts 
compared to other cultivars. Accordingly, Taichung by 40.60% and Sepidrood by 
0.60% had the highest and lowest inhibitory on root lengths of barnyardgrass, 
respectively. In terms of dry weights, Taichung and Sepidrood had the highest and 
minimum effect with 29.60 and 2.60 inhibitory percentages, respectively. Root 
exudates of Thaichung with 50.90% and 31.90% had the highest inhibitory effects 
on germination rate and percentage of barnyardgrass seeds, respectively. In terms 
of physiological traits such as chlorophyll and nitrogen contents the highest amount 
of inhibition were related to Neda (with 58.20% and 43.80%, respectively) and the 
lowest amounts were recorded for Sepidrood (with 1.70% and 11.30%, 
respectively). Root exudates of all cultivars were also analyzed by HPLC method. 
The results showed that the highest phenolic contents (6.085 mg/l) were related to 
root exudates of Taichung and the lowest amounts (0.201) were belonged to Neda.  
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