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  استاديار گروه مهندسي زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد -2

  استاديار گروه زراعت مهندسي زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد -3

  7/11/91 :تاريخ پذيرش  28/3/91 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

صورت  هرز يوالف وحشي، آزمايشي به برگ گردو در كنترل علف دگرآسيبيمنظور بررسي اثرات به 

. كرد اجرا شد تكرار در محل گلخانه تحقيقاتي دانشگاه شهر 3هاي كامل تصادفي با  فاكتوريل در قالب طرح بلوك

به دو (و نحوه مصرف عصاره ) درصد 100و  50، 25، 5/12در پنج سطح شامل صفر، (تيمارها شامل غلظت عصاره 

در اين آزمايش به بررسي صفات سطح برگ، كلروفيل . در نظر گرفته شدند) پاشيكاربرد و محلولخاك صورت

a  وbدرصد  100و  50نتايج حاصل نشان داد كه كاربرد غلظت . پرداخته شدو پروتئين برگ  ، پايداري دماي گياه

كه مقدار گرديد، در حاليعصاره برگ گردو منجر به كاهش سطح و كلروفيل برگ و پايداري دماي گياه 

كاربرد به ويژه خاكروش مصرف عصاره به . افتپروتئين برگ تيمارهاي غلظت عصاره نسبت به شاهد افزايش ي

توان با مي با توجه به نتايج .توانست كلروفيل و سطح برگ را به طور مؤثري كاهش دهدنيز در زمان دو برگي 

ره برگ گردو در كنترل اين علف هرز، در راستاي دستيابي به اهداف هاي نه چندان باالي عصااستفاده از غلظت

  .كشاورزي پايدار و حفظ محيط زيست بهره مند شد

  

  ، ژوگالنغلظت كلروفيل  ،پايداري دماي گياه، كشاورزي پايدار: هاكليد واژه

  

  مقدمه

گياهان به عنوان  1دگرآسيبامروزه از خواص 

ها  هرز و بيماري هاي ابزاري مؤثر براي كاهش علف

در اين ). 2005و همكاران،  2دانگزوان(شود  استفاده مي

در كنترل  دگرآسيبيرابطه، مطالعاتي با هدف استفاده از 

با در نظر . هرز و مديريت آن انجام شده استهايعلف

  در پتانسيل توليد مواد دگرآسيب  كهداشتن اين

ر و ها، بذوها، گلهاي مختلف گياه همچون برگقسمت

هاي زنده يا در حال پوسيدن وجود دارد و از سوي ريشه

  غالباً به صورت انتخابي عمل  3دگرآسيبديگر مواد 
                                                           

1- Allelopathic  
2- Dang Xuan et al. 
3- Allelochemical 

كه است نشان داده تحقيقات به عمل آمده نتايج كنند، مي

   ،كشي خوباثرات علفبا  دگرآسيبتركيبات 

 مورد مطالعهمصنوعي هاي  كش عنوان علفبه توانند مي

ي هاگزارشبر اساس ). 1996، 4ونوست( قرار گيرند

تواند به  ن ميهمچون ژوگال يدگرآسيبتركيبات  ديگر،

مظاهري و (باشد  كشي داشته علفطور بالقوه قابليت 

اي است كه از ژوگالن ماده). 1389مجنون حسيني، 

يكي از معروفترين  5گردو. آيددرخت گردو به دست مي

رنگ و  بي بوده كه يك ماده شيميايي دگرآسيبگياهان 

. كند غير سمي به نام هيدروژوگالن توليد مي

                                                           

4- Weston 
5- Juglone nigra L. 
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ها، پوست ميوه، درون  ها، ساقه هيدروژوگالن در برگ

هنگامي كه اين . شود ها يافت مي پوست درخت و ريشه

گيرد به ماده در معرض هوا و يا تركيبات خاك قرار مي

شود، كه بسيار  اكسيد مي "ژوگالن"تركيب آللوشيميايي

ها و ، نفتاكوئينون1در گردوي رايج. سمي است

ها به عنوان بزرگترين تركيبات فنولي شناخته فالونوئيد

در ميان ). 2006، 2سوالر و همكاران(شده اند 

 4ا و -هيدروكسي 5(ها نيز ژوگالن نفتاكوئينون

از جمله تركيباتي است كه تأثير قابل ) نفتاكوئينون

ده ژوگالن ما. توجهي از لحاظ فعاليت شيميايي دارد

ها شسته شده و به خاك وارد  توسط باران از برگ

بنابراين گياهاني كه مجاور گردو هستند با . شود مي

گيرند هايشان تحت تأثير قرار مي جذب ژوگالن از ريشه

  ). 1983، 3رتولد(

دهد كه ژوگالن نتايج تحقيقات انجام گرفته نشان مي

  شد گياه به واسطه كاهش فتوسنتز و تنفس، مانع از ر

و  5كوكاكاليسكن ؛1998، 4جوز و گيلسپي(شود مي

دهد  تنش اكسيداتيو را افزايش مي و )2009همكاران، 

و محتواي كلروفيل ) 1992و همكاران،  6اگولر-سگورا(

ها و آوند چوب را  و ساختار آناتوميكي همچون روزنه

و  7ترزيو  1998جوز و گيلسپي، (دهد كاهش مي

وگالن رشد خيار را با تحريك سنتز ژ .)2003همكاران، 

و يا جلوگيري از ) ABA(آبسيزيك اسيد  هورمون

هاي تحريك كننده رشد، كاهش  ساخت هورمون

 bو  aژوگالن محتواي كلروفيل ). 2008ترزي، (دهد  مي

ي  آوند چوب، قطر گره(هاي آناتوميكي و بعضي از بافت

كاهش را ) هاي كوتيلدون ساقه، اندازه و تعداد روزنه

نيز گزارش ) 2009(كوكاكاليسكن و همكاران . دهدمي

كردند كه محتواي پروتئين بذور پوسته دار خيار تحت 

                                                           

1- Juglone regia L.  
2- Solar et al.  
3- Rietveld 
4- Jose & Gillespie 
5- Kocacaliskan et al. 
6- Segura-Aguilar  et al. 
7- Terzi et al. 

  داري كاهش يافت، درتأثير ژوگالن، به طور معني

ي بذور تغييري در محتواي  كه با حذف پوستهحالي

در اين مطالعه همچنين، محتواي . پروتئين مشاهده نشد

. گيري شدي كوتيلدوني خيار اندازههاپروتئين در برگ

ها به وسيله تغييرات در محتواي پروتئين كوتيلدون

به  ؛ژوگالن تقريباً برابر و مطابق با رشد گياهچه بود

عبارت ديگر، ژوگالن به موازات كاهش طول، وزن تر و 

وزن خشك ريشه و ساقه، باعث كاهش محتواي پروتئين 

ترزي و . شودشاهد ميها در مقايسه با تيمار كوتيلدون

اي دريافتند كه نيز در طي مطالعه) 2003(همكاران 

  محتواي پروتئين خيار تحت تأثير ژوگالن، افزايش

  .يابدمي

از جمله  8هرز يوالف وحشيبا توجه به اينكه علف

هاي هرز مهم مزارع در بسياري از مناطق كشور علف

بوده كه منجر به كاهش شديد عملكرد محصوالت 

گردد، اين مطالعه در راستاي طراحي و عي ميزرا

هاي سازگار با محيط زيست با حداقل  ي روش توسعه

خسارت به منابع و خاك، به منظور ارائه روشي زيستي 

 دگرآسيبهرز با استفاده از اثرات در مديريت اين علف

  .برگ گردو طراحي و اجرا شده است

  

  هامواد و روش

ل در قالب طرح آزمايش به صورت فاكتورياين 

 Aتكرار و دو فاكتور  3هاي كامل تصادفي با  بلوك

نوع اعمال عصاره به دو صورت ( Bو ) غلظت عصاره(

و ) در دو مرحله هنگام كاشت و دو برگي(كاربرد خاك

در مرحله دو ( بخش هوايي گياهروي پاشي محلول

در محوطه گلخانه  1389ماه  اواخر ارديبهشت در)) برگي

بذور يوالف . كرد اجرا شد انشگاه شهرتحقيقاتي د

در ) حذف پوسته(وحشي پس از اعمال شكست خواب 

 23سانتي متر و قطر  20عمق (هاي پالستيكي  گلدان

- عصاره. حاوي خاك مزرعه كشت شدند) سانتي متر

به روش گردو  هاي پوسيده درخت ز برگاگيري 

                                                           

6- Avena fatua L.  
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بدين ؛ انجام شد )2005( 1لي و همكارانسپيشنهادي ارسي

 48آوري به مدت  ها پس از جمع ورت كه برگص

خشك و سپس توسط  C˚70 ساعت در آون و در دماي

از پودر حاصل محلولي با . آسياب برقي پودر گرديدند

گرم پودر  100بدين منظور . تهيه گرديد 1:10نسبت 

ساعت در  24ي برگ گردو به مدت  خشك شده

يسانده ليتر آب مقطر  خ 1تاريكي و دماي آزمايشگاه در 

سپس، محلول حاصل از پارچه تنظيف كتاني دو اليه . شد

درصد  100عبور داده و صاف گرديد و به عنوان عصاره 

از عصاره حاصل، با كمك آب مقطر  .در نظر گرفته شد

. گرديد درصد تهيه  100و  50، 25، 5/12چهار غلظت 

  . نيز به عنوان تيمار شاهد در نظر گرفته شد مقطرآب 

جهت اعمال تيمار عصاره بذور در گلدان، ت پس از كش

ها بسته  كاربرد در زمان كاشت، گلدانصورت خاك به

. ليتر عصاره آبياري شدندميلي 700با  Aبه سطح فاكتور 

، پس از Bزمان مصرف عصاره براي ساير سطوح فاكتور 

بدين منظور . رسيدن به مرحله دو برگي در نظر گرفته شد

هاي مربوط به  ف وحشي گلداندر مرحله دو برگي يوال

. ليتر عصاره آبياري شدندميلي 700كاربرد به تيمار خاك

ها پاشي نيز، پس از رسيدن بوتهجهت اعمال تيمار محلول

با غلظتي مشابه با (ليتر عصاره ميلي 6به مرحله دو برگي، 

در هر گلدان بسته به سطح فاكتور ) كاربردروش خاك

A هاي هوايي گياه انداموي رپاشي به صورت محلول 

مرداد ماه، اواخر ها در برداشت گلدان. انجام گرفت

. شدها وارد مرحله زايشي شدند، انجام زماني كه بوته

مطابق با دستورالعمل به طريق وزني نيز سطح برگ گياه 

جهت  .گيري شداندازه) 1373( كريمي و عزيزي

ادي برگ از روش پيشنه bو  aغلظت كلروفيل ارزيابي 

به منظور محاسبه پايداري . استفاده شد) 1975( 2آرنون

) 2009( 3دماي گياه نيز از رابطه پيشنهادي پاسبان اسالم

نيز، برگ گيري ميزان پروتئين جهت اندازه. استفاده شد

                                                           

1- Ercisli & et al. 
2- Arnon  
3- Paseban Eslam 

ابتدا درصد نيتروژن خام موجود در برگ گياه به روش 

گيري شد، سپس مقدار نيتروژن خام حاصل كلدال اندازه

هاي تجزيه دستورالعمل(ضرب گرديد  5/5ر عدد د

  ). 1387، آزمايشگاهي

 SASتجزيه واريانس مشاهدات با نرم افزار در پايان، 

در سطح  LSDبه روش ها نيز  ميانگين. صورت گرفت

  .ددرصد مقايسه شدن 5احتمال 

  

  نتايج و بحث

  سطح برگ -

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه در اثر 

سطح برگ مقدار ي مصرف عصاره، ار غلظت و نحوهتيم

بر اساس نتايج ). 1 جدول( يافتداري تغيير به طور معني

مقايسه ميانگين، افزايش غلظت عصاره باعث كاهش 

كه تيمار شاهد و غلظت سطح برگ گرديد، به طوري

 100درصد عصاره داراي بيشترين و تيمار غلظت  5/12

ح برگ بود كه در درصد عصاره داراي كمترين سط

جدول (درصدي را نشان داد  24مقايسه با شاهد كاهش 

) 2005( 4اين نتايج با نتايج مطالعات سزايي و سيدم). 2

مبني بر بررسي تأثير عصاره برگ گردو و ژوگالن بر 

سطح . توت فرنگي، مطابقت داردكاهش سطح برگ 

در (كاربرد برگ در تيمار مصرف عصاره به روش خاك

داراي نيز پاشي نسبت به روش محلول) رحلههر دو م

كاربرد خاكدر روش . )2جدول ( مقدار كمتري بود

تر احتماالً به دليل قرار گرفتن ريشه گياه به مدت طوالني

در معرض عصاره و جذب آن توسط آوندهاي چوب و 

در مقايسه با  ،در نهايت انتقال آن به اندام هوايي گياه

يافته كاهش تقسيم سلولي  توسعه و ،پاشيروش محلول

كاهش سطح برگ و رشد گياه  منجر به بنابراينو است 

ناشي از اثرات مضر آللوپاتيك ژوگالن و عصاره برگ 

دهد كه نشان مي مطالعات ديگر .گرديده استگردو 

، بر فرآيند تقسيم سلولي اثر دگرآسيببرخي از تركيبات 

ز جلوگيري ها به مرحله ميتوگذاشته و از وارد شدن سلول

                                                           

4- Sezai & Cidem 
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و بنابراين برگ كرده و بدين ترتيب باعث كاهش سطح 

بر اين ). 1984، 1رايس(گردد كاهش رشد گياه مي

ي يك اساس، كاهش در ظرفيت تابش فعال فتوسنتز

كارايي فتوسنتز گياهان فاكتور تعيين كننده كاهش در 

، خواهد بود دگرآسيبتيمار شده با تركيبات شيميايي 

  ).2006، 2ژوو و وايو(

  bو  aكلروفيل  -

به طور  b و aتجزيه واريانس نشان داد كه كلروفيل 

ي مصرف داري تحت تأثير تيمارهاي غلظت و نحوهمعني

بر اساس نتايج حاصل از ). 1جدول (عصاره قرار گرفت 

مقايسه ميانگين، مقدار كلروفيل برگ نيز با افزايش 

ار البته تيم. غلظت عصاره به طور اندكي كاهش يافت

درصد عصاره نسبت به شاهد داراي  5/12غلظت 

كه نسبت به شاهد بيشتري بود، به طوري bو  aكلروفيل 

. درصدي گرديد 4و  6به ترتيب منجر به افزايش 

درصد عصاره داراي  100و  50همچنين تيمارهاي غلظت 

درصد  100بود و تيمار غلظت  aحداقل مقدار كلروفيل 

كه را نشان داد، به طوري b نيز كمترين مقدار كلروفيل

درصد  100تحت تأثير تيمار غلظت  bو  aكلروفيل 

درصد كاهش  11و  16نسبت به شاهد به ترتيب عصاره 

اي در اين زمينه نشان داد كه مطالعه). 2جدول ( نديافت

درصد ريشه آفتابگردان منجر به  100ي با غلظت عصاره

). 2011، 3كمال(دار كلروفيل در گندم شد كاهش معني

تركيبات شيميايي  به عمومي يك پاسخ كاهش كلروفيل

 ناشي و ثانوي ايپديده كه ممكن است آللوپاتيك بوده

 ).1993، 4و همكاران ايندرجيت(سلولي باشد  آسيب از

 زراعي گياه رشد و فتوسنتز كاهش كلروفيل، كاهش لذا

نشان دادند ) 2003(ترزي و همكاران . دارد همراه به را

هاي و بعضي از بافت bو  aگالن محتواي كلروفيل كه ژو

ي ساقه، اندازه و تعداد  آوند چوب، قطر گره(آناتوميكي 

مبني بر . دهدخيار را كاهش مي) هاي كوتيلدون روزنه

                                                           

1- Rice 
2- Zhou & Yu 
3- Kamal 
4- Inderjit et al. 

كنندگي اين تغييرات به اثرات محدودگزارش ايشان، 

و  همچنين سيكا. شودرشد ناشي از ژوگالن مربوط مي

 6هااظهار داشتند كه نفتاكوئينون )1972( 5همكاران

   IIو  Iي قوي بر فعاليت فتوسيستم ممانعت كننده

در اين  رسد كاهش كلروفيلبه نظر ميبنابراين، . باشندمي

كه (ژوگالن ي تأثير عصاره به واسطهمطالعه تحت تأثير 

را به طور قابل ، فتوسنتز برگ )خود نوعي كوئينون است

و  )1998( ز و گيلسپيجو .مالحظه اي كاهش دهد

نيز در طي مطالعات  )2009(كوكاكاليسكن و همكاران 

خود نشان دادند كه ژوگالن به واسطه كاهش فتوسنتز و 

  .شودتنفس، مانع از رشد گياه مي

بر اساس نتايج همچنين، مصرف عصاره به روش 

كاربرد در زمان دو برگي نسبت به دو روش ديگر، خاك

ي برخوردار بود كه در مقايسه با كمتر bو  aاز كلروفيل 

ي را نشان داد درصد 8و  5 كاهش شاهد به ترتيب

اي با هدف بررسي اثرات در مطالعه). 2جدول (

، مشاهده شد نيز عصاره خردل وحشي بر كلزا دگرآسيب

تواند باعث كاهش واكنش كه عصاره ساقه خردل مي

، 7حدادچي و مسعودي خراساني(هيل در كلزا گردد 

در اين مطالعه همچنين نشان داده شد كه . )2006

درصد، منجر به كاهش  5/1ي ساقه با غلظت  عصاره

در مقايسه با شاهد شد، در حالي كه كاربرد  aكلروفيل 

هاي مختلف باعث كاهش ي ريشه، در غلظت عصاره

  . گرديد bكلروفيل 

با توجه به نتايج، به دليل آنكه مصرف عصاره با 

كاربرد در زمان دو برگي بر اكغلظت باال به روش خ

رسد سطح برگ تأثير بيشتري داشت، بنابراين، به نظر مي

برگ گردو، تأثير مضري بر توسعه  دگرآسيبتركيبات 

و تقسيم سلولي داشته و نهايتاً منجر به كاهش سطح برگ 

ي جوز و اين نتايج مطابق با نتايج مطالعه .گرديده است

زارش ايشان، تركيب بنا بر گ. است) 1998(گيلسپي 

                                                           

5- Sikka et al. 
6- Naphthoquinones  
7- Haddadchi & Massoodi Khorasani 
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ژوگالن داراي اثرات بازدارندگي بر فتوسنتز برگ، تعرق 

و تنفس برگ در دو گياه ذرت و سويا در كشت 

  .باشدهيدروپونيك مي

  پايداري دماي گياه -

هاي پايداري دماي گياه تحت تأثير تيمار غلظت

  هاي مصرف آن تغيير عصاره برگ گردو و روش

را نشان داد ) يك درصد در سطح احتمال(داري معني

بر اساس نتايج مقايسه ميانگين، متناسب با ). 1جدول (

افزايش غلظت عصاره، پايداري دماي گياه كاهش يافت، 

كه تيمار شاهد داراي بيشترين و تيمار غلظت به طوري

  درصد عصاره داراي كمترين مقدار پايداري دما بود  100

 100پايداري دما تحت تأثير غلظت ). 2جدول (

. درصد كاهش يافت 33درصد عصاره نسبت به شاهد 

كاربرد در زمان همچنين مصرف عصاره به صورت خاك

كاشت نسبت به دو روش ديگر از پايداري دماي كمتري 

 23اي كه در مقايسه با شاهد برخوردار بود، به گونه

   ).2جدول (درصد از پايداري دما كاسته شد 

 

 و پروتئين ، پايداري دماي گياهbكلروفيل ، aكلروفيل سطح برگ، تجزيه واريانس صفات  -1جدول 

ns، *  1و  5دار در سطح احتمال  دار و معني به ترتيب غير معني **و %  
  

 و پروتئين ، پايداري دماي گياهbكلروفيل ، aكلروفيل مقايسه ميانگين صفات سطح برگ،  -2جدول 

 .باشدمي )LSD( % 5 احتمال سطح در دارمعني اختالف بيانگر در هر ستون مشابه غير حروف

 آزادي درجه                منابع تغيير               ميانگين مربعات

 سطح برگ aكلروفيل  bكلروفيل  پايداري دماي گياه  پروتئين
  

ns19/2 
ns 003/0  ns000043/0  ns0036/0  ns43/10 2  بلوك  

**25/18  **370/0 
**004896/0 

 غلظت عصاره 4  75/242**  0080/0*

**84/3 
**080/0 

*002395/0 
 ي مصرف عصارهنحوه 2 74/72**  0102/0*

ns41/0  **021/0  ns000203/0  ns0022/0  ns26/10  8   مصرف عصاره ×غلظت  

 خطاي آزمايشي 28  22/6  0023/0 000656/0 007/0  70/0

 )درصد(ضريب تغييرات   68/6  84/8 12/9 80/6  65/10

  سطح برگ    

  )مانتي متر مربع(

   aكلروفيل 

ميلي گرم بر گرم (

 )وزن تر

   bكلروفيل 

ميلي گرم بر گرم (

 )وزن تر

  پايداري دماي 

درجه سانتي (گياه 

 )گردا

  پروتئين 

 )درصد(

صاره 
ت ع

غلظ
(%)

 

 شاهد  
a35/42 ab548/0 ab292/0 

a
57/1 

b39/5 

  5/12 
a36/43 a585/0 a305/0 

b
37/1 

a19/8 

  25 
b31/35 ab544/0 ab289/0 

c
23/1 

a48/8 

  50 
bc88/33 b539/0 b271/0 

c
16/1 

a53/8 

  100 
c81/31 b502/0 c244/0 

d
05/1 

a88/8 

صاره
ف ع

صر
نحوه م

 

  

  كاربردخاك

 هنگام كاشت
b96/36 ab544/0 ab283/0 b

20/1
 b71/7  

 دو برگي
b35/35 b517/0 b266/0 a

29/1
 a47/8 

 دو برگي  پاشيمحلول
a71/39 a569/0 a291/0 

a
34/1 

b50/7 
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 ميزان دهندهنشاندر واقع گياه زراعي  دماي پايداري

دماي هوا  روزانه تغييرات جريان در گياه دماي پايداري

تعرق يكي از ). 1389، و همكاران شهركي دانش(است 

هاي جلوگيري از افزايش دماي گياه مهمترين مكانيسم

اي و ميزان ه به شدت تحت تأثير هدايت روزنهاست ك

در اثر تنش . گيردآب قابل دسترس براي گياه قرار مي

-خشكي، كاهش آب قابل جذب، كاهش هدايت روزنه

-اي به دليل بسته شدن روزنهاي و افزايش مقاومت روزنه

ها، سبب كاهش تعرق و افزايش دماي برگ و در نتيجه 

پاسبان . گرددعي ميكاهش پايداري دماي گياه زرا

نيز ) 1389( و همكاران و دانش شهركي) 2009(اسالم 

نشان دادند كه تنش خشكي منجر به كاهش پايداري 

به  بنابراين نتايج، .دماي گياه زراعي در گياه كلزا گرديد

رسد كاربرد عصاره با غلظت باال به ويژه به نظر مي

كاربرد منجر به كاهش آب قابل جذب، صورت خاك

اي و در اي و افزايش مقاومت روزنهاهش هدايت روزنهك

بنابراين . نتيجه كاهش تعرق و افزايش دماي برگ گردد

 امري بديهيپايداري دماي گياه در اين حالت كاهش 

  .بودخواهد 

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين اثرات متقابل تيمارها 

هاي نيز نشان داد كه پايداري دماي گياه تمامي غلظت

ي مصرف از لحاظ نحوه) درصد 100به جز (اره عص

-در حالي ،داري با يكديگر نداشتندعصاره تفاوت معني

درصد عصاره در روش مصرف  100كه در تيمار غلظت 

كاربرد در زمان كاشت كمترين مقدار به صورت خاك

پايداري دماي گياه مشاهده شد، اين مقدار نسبت به 

). 1شكل (د درصدي را نشان دا 47شاهد، كاهش 

رسد صفت پايداري دماي گياه به بنابراين به نظر مي

شدت تحت تأثير فرآيندهاي فيزيولوژيك دخيل در 

كه در معرض عصاره زماني(تعادالت دمايي بذر گياه 

همچنين دليل ديگر اين مسأله . باشد) گيردقرار مي

احتماالً تداخل در تعرق گياه تحت تأثير تيمار با غلظت 

كاربرد در زمان اره به ويژه به صورت خاكباالي عص

اي در اين باره نيز نشان داد كه مطالعه. باشدكاشت مي

اي بر تعرق گياهان ذرت و تيمار ژوگالن، تأثير بازدارنده

  ).1998جوز و گيلسپي، (سويا داشت 

  پروتئين برگ -

در سطح (داري پروتئين برگ نيز به طور معني

ي مصرف ر غلظت و نحوهتحت تأثي) احتمال يك درصد

بر اساس ). 1جدول (عصاره برگ گردو قرار گرفت 

نتايج مقايسه ميانگين، پروتئين برگ متناسب با افزايش 

كه تيمار شاهد غلظت عصاره افزايش يافت، به طوري

نسبت به تيمارهاي غلظت عصاره داراي كمترين مقدار 

) 2011(در اين خصوص، كمال ). 2جدول (پروتئين بود 

اي نشان داد كه پروتئين برگ گندم تحت ر طي مطالعهد

ي برگ و ريشه درصد عصاره 100و  75تأثير غلظت 

كه آفتابگردان داراي حداكثر مقدار خود بود در حالي

باره وي در اين ؛تيمار شاهد كمترين مقدار را نشان داد

منجر به  دگرآسيباظهار داشت كه تركيبات شيميايي 

شوند و دليل اين امر ئين در برگ ميافزايش ميزان پروت

در ) ABA(ناشي از تأثير مثبت هورمون آبسيزيك اسيد 

افزايش پروتئين تحت تأثير . باشدتجمع پروتئين برگ مي

تواند به دليل افزايش سنتز هاي باالي عصاره ميغلظت

ي قندهاي هاي تجزيه كنندهها نظير آنزيمبرخي از آنزيم

ي آنتي اكسيدان، همچنين سنتز هاغير محلول و آنزيم

هاي دفاعي پپتيدهاي درگير در سيستمها و پليپروتئين

، 1بالستراس و همكاران(باشد  ،هاسلول در برابر يون

و اشميت و همكاران ) 1986( 2گاررو و مولت ).2001

نيز گزارش كردند كه سنتز پروتئين در بذور ) 2000(

  اسيد القاء  گياهان عالي به وسيله هورمون آبسيزيك

  .شودمي

مقايسه ميانگين همچنين نشان داد، پروتئين برگ در 

كاربرد در زمان دو تيمار مصرف عصاره به روش خاك

كه نسبت به برگي داراي بيشترين مقدار بود به طوري

كه از آنجايي). 2جدول (درصد افزايش يافت  36شاهد 

  كاربرد در زمان دو مصرف عصاره به صورت خاك

                                                           

1- Balestrasse et al. 
2- Guerrero & Mullet  
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  پايداري دماي گياه در يوالف وحشي  آن برمقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت عصاره و روش مصرف  -1شكل 

در پاشي كاربرد در زمان دو برگي و محلولكاربرد در زمان كاشت، خاكدو و م به ترتيب عبارت است از خاك -ك، خ -حروف اختصاري خ(

 )باشدنده درصد غلظت عصاره ميكه اعداد روبروي آن نشان دهزمان دو برگي 

  

اي بر پارامترهاي رشدي گياه برگي به طور قابل مالحظه 

در اين مرحله بيشتر مؤثر بود، بنابراين به دليل آنكه گياه 

است  در معرض تنش ناشي از سميت ژوگالن قرار گرفته

رسد به دليل حساسيت بيشتر برگ به كاربرد به نظر ميو 

از گياه با تنش سميت حاصل  عصاره در اين زمان،

ي فسفريالسيون پروتئين ژوگالن مواجه شده و در نتيجه

و تجمع هورمون آبسيزيك اسيد در برگ، ميزان پروتئين 

  .برگ افزايش يافته است

برداري  در مجموع نتايج اين مطالعه نشان داد كه بهره

از اثرات دگرآسيب برگ گردو جهت كنترل بيولوژيك 

وحشي، با استفاده از عصاره برگ  هرز يوالفعلف

پاشي، بدون كاربرد و محلولگردو به دو صورت خاك

تأثير سوء بر محيط زيست و در راستاي دستيابي به 

تواند ميو كشاورزي ارگانيك اهداف كشاورزي پايدار 

  .انجام گيرد

  

  گزاري سپاس

از زحمات كارشناسان آزمايشگاه زراعت بدينوسيله 

مسئول محترم آزمايشگاه آب، خاك  دانشگاه شهركرد و

و گياه مركز تحقيقات كشاورزي استان چهار محال و 

بختياري جناب آقاي مهندس فرزان كه در انجام اين 

پژوهش، مساعدت الزم را مبذول نمودند، تشكر و 

  .گرددقدرداني مي
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