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بر برخي ) .Olea europaea L(كشي زيتون  بررسي اثر آللوپاتي تفاله حاصل از روغن
 ).Triticum aestivum L(خصوصيات بيوشيميايي گياهچه سه رقم گندم 

 3عذرا صبورا و 2، عبدالعلي گيالني*1، سيد منصور سيد نژاد1موژان وفائي

 شناسي زيست گروه دانشكده علوم،دانشگاه شهيد چمران اهواز،  ،اهواز 1

  مركز تحقيقات كشاورزي استان خوزستان ،اهواز 2
  شناسي گروه زيستدانشكده علوم، تهران، دانشگاه الزهرا،  3

 24/9/93  :تاريخ پذيرش  15/2/93 :تاريخ دريافت

  چكيده 

كشي زيتون بر برخي خصوصيات رشدي و بيوشيميايي  بررسي اثر آللوپاتي تفاله حاصل از روغن اين مطالعه با هدف
با خاك ) درصد 7و  5، 3، 1(هاي مختلفي از تفاله زيتون  غلظت. طراحي و انجام شده است رقم گندمگياهچه سه 

پس از رشد، طول بوته، وزن خشك برگ و . ها كاشته شد مخلوط شده و سه رقم مختلف گياه گندم در اين خاك
با  .گيري شد اندازه چهار برگي هاي محلول و پرولين در مرحله هاي فتوسنتزي، كربوهيدرات ريشه، محتواي رنگدانه

هاي فتوسنتزي با افزايش مقدار  محتواي رنگدانه و ها، وزن خشك برگ و ريشه توجه به نتايج به دست آمده طول بوته
تفاله در خاك در هر سه رقم نسبت به شاهد كاهش يافته و همچنين محتواي قند و پرولين با افزايش مقدار تفاله 

با توجه به نتايج به دست آمده اثر ممانعت كنندگي تفاله زيتون با . شاهد افزايش يافته بودزيتون در خاك نسبت به 
تفاله زيتون داراي مواد فنلي بوده و اثرات ممانعت كنندگي آن به اين  .ابدي افزايش مقدار آن در خاك افزايش مي

 .تركيبات نسبت داده مي شود

  اهچه گندمآللوپاتي، تفاله زيتون، گي :كليديهاي  واژه

  sm.seyyednejad@gmail.com :، پست الكترونيكي 0611-3331045: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
آللوپاتي توليد متابوليت هاي اوليه و ثانويه به وسيله گياهان 
آللوپاتيك و آزاد شدن اين تركيبات به محيط براي كنترل 

 شيميايي دگر آسيبمواد . رشد گياهان همسايه است
گاز هاي سمي، اسيد هاي آلي، اسيد هاي  "المعمو

. آروماتيك، كومارين ها، كوئينون ها و آلكالوئيد ها هستند
بر برخي فرايند هاي فيزيولوژيكي و  مي توانند  اين مواد

شان مانند تقسيم سلولي، نفوذ  بيوشيميايي گياهان همسايه
پذيري غشاي پالسمايي، مسير هاي بيوسنتز هورمون هاي 

تأثير فتوسنتز، بيوسنتز كلروفيل و فعاليت آنزيم ها  گياهي،
 ). 18(گذارند ب

تفاله حاصل از روغن كشي زيتون داراي تركيبات فنلي 
هيدروكسي تيروزيل به عنوان يكي از فنل هاي بوده و 

طبيعي عمده حاضر در تفاله حاصل از آسياب زيتون 
د اين مواد در دوز هاي باال مي توانن. شناسايي شده است

. افتادن جوانه زني بذر و رشد گياهچه شوندتأخير باعث به 
اين مواد قادر هستند در برابر ميكروارگانيسم ها،  همچنين

. گياهان و موجودات پر سلولي اثرات سمي نشان دهند
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روي  شيميايي دگر آسيبتركيبات فنلي نيز مانند ساير مواد 
  ). 20 و 11(فرايند هاي مختلف فيزيولوژيكي اثر گذارند 

امروزه استفاده از مواد بيولوژيكي به عنوان گزينه ديگري 
براي جايگزيني با علف كش هاي شيميايي بسيار مورد 

زيرا اين مواد سريع تر در محيط تجزيه  ،توجه قرار گرفته
مي شوند و مقاومت كمتري را نيز در آفت ها ايجاد 

يبات استفاده از اين ترك ،با توجه به موارد فوق. كنند مي
براي مقابله با آفات در غلظت هايي كه براي خود گياه 

تواند باعث كاهش آلودگي  مينكند زراعي ايجاد مسموميت 
شده هاي زيست محيطي ناشي از علف كش هاي شيميايي 

 . و از ايجاد مقاومت در آفات نيز جلوگيري نمايد

راهبردي از طرف ديگر گندم يكي از محصوالت اصلي و 
در سال هاي اخير گسترش و توسعه سطح  كشور بوده و

كشت اين گياه . زير كشت آن مورد توجه قرار گرفته است
با مشكالت مربوط به حضور علف هاي هرز رو به رو 
بوده كه به علت رقابت با گندم بر جوانه زني و رشد آن 

  ). 4(اثرگذارند 

دگر در همين راستا استفاده از ويژگي آللوپاتي گياهان 
تواند نقش مهمي در كنترل علف هاي هرز مي  آسيب

همان طور كه گفته شد اين گياهان از طريق . داشته باشد
توليد و آزاد سازي تركيباتي به محيط اطراف خود باعث 

شده ممانعت يا كاهش، جوانه زني و رشد علف هاي هرز 
. محدود مي كنند و بدين ترتيب رشد و تراكم آنها را

گياهان يا باقيمانده هاي آنان مي  بنابراين استفاده از اين
  ).5(تواند باعث كاهش مصرف علف كش ها شود 

در اين پژوهش به منظور بررسي مكانيسم اثر رو  از اين
اين تفاله بر  دگر آسيبيآللوپاتي تفاله زيتون بر گندم اثر 

وزن خشك برگ و ريشه، طول بوته، ميزان رنگدانه هاي 
اي محلول و پرولين در فتوسنتزي، محتواي كربوهيدرات ه

  .سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران بررسي شد

  مواد و روشها

تفاله حاصل از روغن كشي زيتون از يك : تهيه نمونه
بذر هاي . كارخانه روغن كشي در رودبار جمع آوري شد

مؤسسه نيز از ) تريتيكاله، كرخه و چمران(سه رقم گندم 
  . شدندتحقيقات كشاورزي استان خوزستان تهيه 

اين تحقيق در زمستان سال : مشخصات محل آزمايش
در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان  1390

 70خوزستان واقع در ايستگاه تحقيقاتي شاوور در 
هاي كارون و  كيلومتري شمال اهواز در حد فاصل رودخانه

دقيقه و طول  50درجه و  31كرخه با عرض جغرافيايي 
متري از  33دقيقه در ارتفاع  28رجه و د 48جغرافيايي 

  . سطح دريا  به اجرا در آمد

در اين تحقيق سه رقم گندم شامل : ارقام مورد آزمايش
كرخه و تريتيكاله با خصوصيات مورفولوژيك و  چمران،

ن رقم چمرا. فيزيولوژيك متفاوت مورد بررسي قرار گرفتند
زوم بوده كرومو 42نظر كروموزومي هگزاپلوئيد و داراي  از

ل ادر ح .باشد مطلوبي برخوردار مي نانواييو از خاصيت 
حاضر در تمام نقاط استان خوزستان كشت مي شود و 

كرخه رقم . ترين سطح زير كشت را در استان دارداالب
آن براي تهيه آرد  هدان .باشد كروموزوم مي 28 تتراپلوئيد با

ان يك گندم تريتيكاله به عنو. شود ماكاروني استفاده مي
گيري بين  از دورگ جنس جديد در خانواده غالت است و

 از. شدانتخاب  )پايه پدري( و چاودار )والد مادري(گندم 
خوزستان  چند سال گذشته مطالعات مربوط به آن در

ها براي مصارف  و به عنوان يكي از گزينه شروع گرديد
اين ارقام همگي در . رسي است اي در حال بر علوفه

شت مي شوند و علت انتخاب آنها براي اين خوزستان ك
  .موارد مصرف مختلف آنها بوده است ،تحقيق

تفاله حاصل از روغن كشي زيتون با  :بررسي اثر آللوپاتي
، 450، 150(وزني  درصد 7و  5، 3، 1نسبت هاي مختلف 

، با )گرم خاك 15000گرم تفاله زيتون در  1050و  750
در  ي كاشت گندمخاك مخلوط شده و از اين خاك برا
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گلدان ها در محيط باز قرار داشتند و  .استفاده شد ها گلدان
در هر گلدان به طور . شرايط رشد گياهان شرايط محيط بود

اين گياهان پس بذر گندم كاشته شد كه  15تا  10متوسط 
، براي انجام آناليز )برگي 4(از رشد در مرحله گياهچه اي 

ي انجام اين آزمايش از هر برا .مورد استفاده قرار گرفتند
برداشت  ،برگي رسيده بودند 4گلدان سه بوته كه به مرحله 

  .شد

براي اندازه گيري وزن خشك : وزن خشك برگ و ريشه
 60ساعت در آون  48برگ و ريشه، اين بافت ها به مدت 

درجه قرار گرفته و پس از آن وزن خشك بافت با 
يك هزارم با دقت  ساخت ژاپن  AND EK-610 Iترازوي

  .توزين شد

براي اندازه گيري طول گياهچه از سطح : طول گياهچه
كش بر حسب سانتي متر  خاك تا طول برگ گياهچه با خط

  .انجام شداندازه گيري 

ميزان رنگدانه هاي  :اندازه گيري رنگدانه هاي فتوسنتزي
براي ). 19( اندازه گيري شد ليختنتالرفتوسنتزي به روش 

 10م ماده تر گياهي در هاون چيني با گر 2/0اين منظور 
تا رسيدن به يك مخلوط همگن %  80ميلي ليتر استون 

 20ميلي ليتر رسانده شده و  15حجم استون به . ساييده شد
جذب نمونه . در دقيقه سانتريفيوژ شد 4000دقيقه در دور 

 UV-VIS  WPAها با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر 

(Biowave) biochrom در طول موج  ساخت انگلستان
در نهايت . نانومتر خوانده شد 470و  2/663، 8/646هاي 

با استفاده از فرمول هاي زير ميزان كلروفيل بر حسب ميلي 
  .گرم در يك گرم وزن تر محاسبه گرديد

Chla (mg/g.FW)=[12.25A663.2-2.79A646.8] × 
V/1000W 

Chlb (mg/ g.FW)=[21.50A646.8- 5.10A663.2] × 
V/1000W  

ChlTotal (mg/ g.FW)=[Chla+Chlb] × V/1000W  
Car (mg/ml)=[(1000A470-1.82Chla-85.02Chlb)/198] 

× V/1000W  

V :حجم عصاره       W :وزن نمونه  

گرم بافت  1/0: اندازه گيري كربوهيدرات هاي محلول
درصد در  80ميلي ليتر اتانول  10خشك شده گياهي با 
لوله ها به مدت يك دقيقه شد،  لوله آزمايش ريخته

دور  4000دقيقه در  15ورتكس شده و پس از آن به مدت 
در دقيقه سانتريفيوژ شدند و روشناورهاي به دست آمده 

عصاره بعد و ) اين عمل سه بار تكرار شد( جدا گرديد 
هاي به دست آمده به منظور ايجاد شفافيت هر چه بيشتر از 

ميلي  2. بور داده شدندكاغذ صافي واتمن شماره يك ع
) رقيق شده 1:20كه به نسبت (ليتر از عصاره به دست آمده 

درصد به لوله  5از هر نمونه با يك ميلي ليتر محلول فنل 
 .لوله ها بشدت تكان داده شدند تا كف كنند. ها اضافه شد

سطح محلول به ميلي ليتر اسيد سولفوريك  5بالفاصله 
دقيقه جذب  40ان پس از گذشت مدت زم. اضافه شد

نانومتر با استفاده از دستگاه  485محلول ها در طول موج 
در نهايت غلظت قند موجود در . اسپكتروفتومتر خوانده شد

محلول با استفاده از منحني استاندارد بر حسب ميلي گرم 
در ليتر تعيين و نتايج حاصل بر حسب ميلي گرم در گرم 

  .)14( دوزن خشك نمونه محاسبه و ارائه گردي

پرولين به روش بيتس اندازه گيري : اندازه گيري پرولين
گرم ماده تر گياهي با هاون خرد شده و  5/0ابتدا ). 10( شد
به ) حجمي/وزني% (3ميلي ليتر اسيد سولفوساليسيليك  10

در  3000دقيقه سانتريفيوژ با دور  15آن اضافه و بعد از 
 2را برداشته،  هميلي ليتر از عصاره به دست آمد 2دقيقه، 

ميلي ليتر اسيد استيك  2ين هيدرين و ميلي ليتر معرف ن
دقيقه در حمام  30گاليسيال به آن اضافه كرده، نمونه ها را 

درجه سانتي گراد قرار داده و پس از آن به حمام  100آب 
ميلي ليتر تولوئن به  4. يابدپايان يخ منتقل شده تا واكنش 

لوله ها بشدت به هم زده شدند لوله آزمايش اضافه كرده و 
از فاز صورتي رنگ بااليي براي . تا دو فاز تشكيل گردد
-UVنانومتر با اسپكتروفتومتر  520قرائت در طول موج 

VIS  10(شد استفاده .( 
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آزمايش با دو عامل سطح : تجزيه و تحليل آماري داده ها
تفاله زيتون در خاك و رقم به صورت كرت هاي يكبار 

در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه خرد شده 
نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار . شدتكرار انجام 
MSTATC  ميانگين ها نيز  .مورد تجزيه آماري قرار گرفت

 1با استفاده از آزمون چند دامنه دانكن در دو سطح آماري 
 Excelدرصد مقايسه و نمودارها به كمك نرم افزار  5و 

  .شدندرسم 

 نتايج

تفاله زيتون بر وزن خشك ريشه و تأثير نتايج حاصل از 
در ارقام گندم تحت  :برگ و طول بوته گياهچه گندم

تيمار با تفاله زيتون وزن خشك ريشه و برگ و همچنين 
طول بوته در تمامي ارقام و تمامي تيمارها نسبت به شاهد 

  ). 3و  2، 1و نمودار  2و  1جدول (كاهش يافت 

، كلروفيل كل، b، كلروفيل aخالصه نتايج تجزيه واريانس مربوط به شاخص هاي وزن خشك برگ، وزن خشك ريشه، طول گياهچه، كلروفيل  -1ول جد
 )MS(كاروتنوئيد، قند محلول و پرولين،  با ميانگين مربعات 

 S.O.Vمنابع تغييرات 
درجه 
 آزادي

وزن خشك
 برگ

وزن خشك
 ريشه

bلروفيل كaكلروفيلطول بوته
كلروفيل 

a+b 
 پرولين قند محلولكاروتنوئيد

 0/001ns0/002**0/004* 0/001* 0/189 ns 4/081 ns *1/368**0/0005*2 0/0005 تكرار

 **A( 4 0/0002**0/0002**32/544**0/072**0/104**0/325** 0/039** 159/648 ** 272/581(سطح كود 

 ** B( 2 0/0005**0/0005**3/858**0/152**0/484**1/140** 0/030** 5653/673 **92/899(رقم 

 B 8 0/0001**0/0001 ns1/167**0/004**0/015**0/029** 0/002** 5/919 * 7/853 nsو  Aاثر متقابل 

 28 0/000030/0003 0/311 0/001 0/00020/001 0/001 2/484 5/375 خطا

 ) %CV(ضريب تغييرات 
 

17/17 17/11 2/91 1/61 1/88 1/30 3/77 1/14 10/40 

 .درصد 1و5به ترتيب معني دار در سطح آماري**و*
nsبه منزله عدم وجود اختالف معني دار مي باشد. 

  

محلول و  ، كلروفيل كل، كاروتنوئيد، قندb، كلروفيل aهاي وزن خشك برگ، وزن خشك ريشه، طول گياهچه، كلروفيل مقايسه ميانگين شاخص-2جدول
 %   5اي دانكن در سطح  پرولين، به روش چند دامنه

اثر متقابل ميزان 
تفاله خاك در 

 رقم

وزن 
خشك 
 برگ

وزن خشك 
 ريشه

 bكلروفيل  aكلروفيل  طول گياهچه
كلروفيل 

a+b 
 پرولين قند محلول كاروتنوئيد

0% 

 a 0/042 a 22/37 a 1/717 b 0/816 h 2/517 f 0/716 bc 154/5 c 14/79 g 0/047تريتيكاله 

 bc 0/030 bc 21/69 a 1/817 a 0/916 e 2/717 cd 0/783 a 121/5 h 18/96 fg 0/027 كرخه 

 bc 0/032 ab 21/47 a 1/817 a 1/017 a 2/817 a 0/716 bc 125/2 fg 15/90 g 0/026 چمران 

 b 0/025 bcd 19/17 cde 1/629 c 0/732 i 2/359 h 0/602 ef 157/1 c 15/37 g 0/032تريتيكاله  1%
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 bc 0/027 bcd 20/03 bc 1/819 a 0/971 c 2/790 ab 0/725 b 122/1 h 20/92 ef 0/025 كرخه 

 bc 0/021 bcd 20/23 b 1/768 ab 0/986 b 2/754 bc 0/702 bc 125/5 fg 16/13 g 0/026 چمران 

 
3% 

 b 0/024 bcd 18/70 def 1/501 d 0/531 j 2/032 i 0/551 f 160/6 b 18/59 fg 0/032تريتيكاله 

 bc 0/026 bcd 19/67 bcd 1/723 b 0/962 d 2/685 d 0/666 cd 123/7 gh 22/87 def 0/022 كرخه 

 bc 0/020 cd 19/73 bc 1/652 c 0/908 f 2/560 ef 0/636 de 131/4 e 23/40 cde 0/024 چمران 

  
5% 

 bc 0/022 bcd 17/27 h 1/470 d 0/480 k 1/950 j 0/552 f 164/2 a 22/73 def 0/023تريتيكاله 

 bc 0/024 bcd 18/17 efgh 1/757 b 0/840 g 2/597 e 0/633 de 126/8 f 30/47 ab 0/021 كرخه 

 bc 0/019 cd 18/37 efg 1/637 c 0/903 f 2/540 f 0/641 de 132/9 e 27/17 abc 0/022 چمران 

7% 

 bc 0/020 cd 15/40 i 1/460 d 0/424 l 1/884 k 0/546 f 166/6 a 26/43 bcd 0/021تريتيكاله 

 c 0/020 cd 17/40 gh 1/631 c 0/734 i 2/366 h 0/603 ef 127/9 f 29/24 ab 0/018 كرخه 

 bc 0/017 d 17/77 fgh 1/618 c 0/820 h 2/435 g 0/564 f 136/7 d 31/18 a 0/020 چمران 

  .مي باشد٪5ماري نشان دهنده عدم وجود اختالف معني دار در سطحوجود حروف مشابه به لحاظ آ

بين ميزان وزن خشك ريشه در سطوح مختلف تفاله زيتون 
 ≥P(در خاك و ارقام مختلف اختالف آماري معني دار 

اما بين اثر متقابل سطوح تفاله در رقم . وجود داشت) 0.01
قدار بيشترين م. اختالف آماري معني دار وجود نداشت

و ) گرم 027/0( كرخهوزن خشك ريشه متعلق به رقم 
 بود) گرم 017/0( چمرانكمترين آن مربوط به رقم 

  .)1و نمودار  2و  1جدول (

  
درصد و  7درصد،  5درصد،  3درصد،  1گياهچه گندم در سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران در پنج سطح، تغييرات ميزان وزن خشك ريشه  -1نمودار 

  .باشد دار نمي معني ٪ 5وجود حروف مشابه به لحاظ آماري در سطح  .، تفاله زيتون در خاكد يا شاهددرص 0

بين ميزان وزن خشك برگ در سطوح مختلف تفاله زيتون 
در خاك ، ارقام مختلف و نيز اثر متقابل سطوح تفاله در 

 .وجود داشت) P≤ 0.01(رقم اختالف آماري معني دار 
خشك برگ مربوط به رقم تريتيكاله  بيشترين مقدار وزن
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  .)2و نمودار  2و  1جدول ( بود) گرم 018/0(و كمترين مقدار آن مربوط به رقم كرخه ) گرم 032/0(

  
و  درصد 7درصد،  5درصد،  3درصد،  1ياهچه گندم در سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران در پنج سطح، تغييرات ميزان وزن خشك برگ گ -2نمودار 

  .باشد دار نمي معني ٪ 5وجود حروف مشابه به لحاظ آماري در سطح  .د يا شاهد، تفاله زيتون در خاكدرص 0

 بين ميزان طول بوته در سطوح مختلف تفاله زيتون در
، در ميان ارقام مختلف و نيز اثر متقابل سطوح تفاله خاك

. وجود داشت) P≤ 0.01(دار  اختالف آماري معني در رقم

) متر سانتي 33/20(طول بوته به رقم چمران  بيشترين مقدار
) سانتي متر 40/15(و كمترين مقدار آن به رقم تريتيكاله 

  .)3و نمودار  2و  1جدول ( تعلق داشت
  

  
 0 درصد و 7درصد،  5درصد،  3درصد،  1ياهچه گندم در سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران در پنج سطح، تغييرات ميزان طول بوته گ -3نمودار 

  .باشد دار نمي معني ٪ 5وجود حروف مشابه به لحاظ آماري در سطح  .، تفاله زيتون در خاكدرصد يا شاهد
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تفاله زيتون بر محتواي رنگدانه تأثير نتايج حاصل از 
در ارقام گندم تحت تيمار با تفاله زيتون  :هاي فتوسنتزي

محتواي رنگدانه هاي فتوسنتري و كاروتنوئيد ها نسبت به 
، كلروفيل b، كلروفيل aكلروفيل . د كاهش يافته استشاه

كل و كاروتنوئيد ها با افزايش ميزان تفاله زيتون در خاك 
، 4و نمودار  2و  1جدول (به صورت نزولي كاهش يافتند 

  ).7و  6، 5

در سطوح مختلف تفاله زيتون در  aبين ميزان كلروفيل 
نيز ميان در ميان ارقام مختلف و  aخاك ، ميزان كلروفيل 

اختالف آماري معني دار  اثر متقابل سطوح تفاله در رقم
)P≤ 0.01 (بيشترين ميزان كلروفيل .وجود داشتa   به رقم

و كمترين رقم ) ميلي گرم بر گرم وزن تر 819/1(كرخه 
 تعلق داشت) ميلي گرم بر گرم وزن تر 460/1(تريتيكاله 

 .)4و نمودار  2و  1جدول (

  

  
 0درصد و  7درصد،  5درصد،  3درصد،  1ياهچه گندم در سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران در پنج سطح، در گ aات ميزان كلروفيل تغيير -4نمودار 

  .باشد دار نمي معني ٪ 5وجود حروف مشابه به لحاظ آماري در سطح  .، تفاله زيتون در خاكدرصد يا شاهد

در ر سطوح مختلف تفاله زيتون د bبين ميزان كلروفيل 
و نيز ميان در ميان ارقام مختلف  b، ميزان كلروفيل خاك

اختالف آماري معني دار  اثر متقابل سطوح تفاله در رقم
)P≤ 0.01 (بيشترين ميزان كلروفيل . وجود داشتb  در رقم

و كمترين ميزان ) ميلي گرم بر گرم وزن تر 926/0( چمران
) تر ميلي گرم بر گرم وزن 424/0(آن در رقم تريتيكاله 

  ).5و نمودار  2و  1جدول (مشاهده شد 

بين ميزان كلروفيل كل در سطوح مختلف تفاله زيتون در 
خاك ، ميزان كلروفيل كل در ميان ارقام مختلف و نيز ميان 

اختالف آماري معني دار   اثر متقابل سطوح تفاله در رقم
)P≤ 0.01 (بيشترين ميزان كلروفيل كل به . وجود داشت

و كمترين به ) ميلي گرم بر گرم وزن تر 631/2(رقم كرخه 
متعلق بود ) ميلي گرم بر گرم وزن تر 884/1(رقم تريتيكاله 

  ).6و نمودار  2و  1جدول (

بين ميزان كاروتنوئيدها در سطوح مختلف تفاله زيتون در 
خاك، ميزان كاروتنوئيدها در ميان ارقام مختلف و نيز ميان 

اختالف آماري معني دار  اثر متقابل سطوح تفاله در رقم
)P≤ 0.01 (بيشترين ميزان كاروتنوئيد به رقم . وجود داشت

و كمترين به رقم ) ميلي گرم بر گرم وزن تر 725/0(كرخه 
مربوط بود ) ميلي گرم بر گرم وزن تر 551/0(تريتيكاله 

 ). 7و نمودار  2و  1جدول (
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 0درصد و  7درصد،  5درصد،  3درصد،  1سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران در پنج سطح،  گياهچه گندم در bتغييرات ميزان كلروفيل  -5نمودار 

  .باشد دار نمي معني ٪ 5وجود حروف مشابه به لحاظ آماري در سطح  .، تفاله زيتون در خاكدرصد يا شاهد

  
 0و  درصد 7درصد،  5درصد،  3درصد،  1گياهچه گندم در سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران در پنج سطح، تغييرات ميزان كلروفيل كل  -6نمودار 

  .باشد دار نمي معني ٪ 5وجود حروف مشابه به لحاظ آماري در سطح  .درصد يا شاهد، تفاله زيتون در خاك

نتايج حاصل از تأثير تفاله زيتون بر محتواي 
ساس نتايج حاصل تأثير بر ا :كربوهيدرات هاي محلول

تفاله زيتون موجب افزايش ميزان كربوهيدرات هاي محلول 
اين ميزان با افزايش ميزان . در ارقام گندم مورد مطالعه شد

 2و  1جدول (تفاله زيتون در خاك روندي صعودي داشت 
  ).8نمودار 

بين ميزان كربوهيدرات هاي محلول در سطوح مختلف 
ان كربوهيدرات هاي محلول در تفاله زيتون در خاك و ميز

) P≤ 0.01(ميان ارقام مختلف اختالف آماري معني دار 
اين اختالف بين اثر متقابل سطوح تفاله  همچنين. ديده شد
بنابراين بيشترين و . نيز وجود داشت) P≤ 0.05(  در رقم

كمترين ميزان قندهاي محلول مربوط به ترتيب به ارقام 
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و كرخه ) بر گرم وزن خشك ميلي گرم 6/160(تريتيكاله 
 2و  1جدول (بود ) ميلي گرم بر گرم وزن خشك 1/122(

  ). 8و نمودار 

  
 0و  دصدر 7، درصد 5درصد،  3درصد،  1گياهچه گندم در سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران در پنج سطح، تغييرات ميزان كاروتنوئيدهاي  -7نمودار 

  .باشد دار نمي معني ٪ 5ود حروف مشابه به لحاظ آماري در سطح وج .، تفاله زيتون در خاكدرصد يا شاهد

  
 0درصد و  7د، درص 5، درصد 3درصد،  1ياهچه گندم در سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران در پنج سطح، تغييرات ميزان قندهاي محلول گ -8نمودار 

  .باشد دار نمي معني ٪ 5سطح  وجود حروف مشابه به لحاظ آماري در .، تفاله زيتون در خاكدرصد يا شاهد

تيمار  :تفاله زيتون بر ميزان پرولينتأثير نتايج حاصل از 
گياهچه گندم با تفاله زيتون موجب افزايش در مقدار 

بررسي نتايج . شدپرولين موجود در آن نسبت به شاهد 

نشان مي دهد كه افزايش ميزان تفاله زيتون در خاك باعث 
  ).9نمودار  2و  1دول ج(افزايش پرولين مي گردد 

بين ميزان پرولين در سطوح مختلف تفاله زيتون در خاك 
) P≤ 0.01(در ميان ارقام مختلف اختالف آماري معني دار 
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اختالف  بين اثر متقابل سطوح تفاله در رقم اما. ديده شد
بيشترين ميزان پرولين .  آماري معني دار وجود نداشت

و ) مول بر گرم وزن ترميكرو  47/30(مربوط به رقم كرخه 

ميكرو  37/15(كمترين ميزان آن مربوط به رقم تريتيكاله 
 ).9و نمودار  2و  1جدول (بود ) مول بر گرم وزن تر

 

  
 درصد يا 0درصد و  7درصد،  5درصد،  3درصد،  1تغييرات ميزان پرولين گياهچه گندم در سه رقم تريتيكاله، كرخه و چمران در پنج سطح،  -9نمودار 

  .باشد دار نمي معني ٪ 5وجود حروف مشابه به لحاظ آماري در سطح . شاهد، تفاله زيتون در خاك

  بحث
در تحقيق حاضر تفاله زيتون موجب كاهش وزن خشك 
ريشه، برگ و طول گياهچه گندم در سه رقم تريتيكاله، 

  . كرخه و چمران شده است

 و بذر زني جوانه كاهش كه مي دهد نشان موجود شواهد
 اثر در كلي به طور كه است اثري گياهچه ها طولي رشد

 مشاهده مواد شيميايي دگر آسيب بازدارندگي فعاليت

 بذر زني جوانه كاهش سبب كه سازوكاري .گردد مي

 همانند آنزيمهايي فعاليت كاهش به مربوط احتماال شود، مي

 همچنين .دارند نقش بذر در جوانه زني كه است آميالز آلفا

 در ميتوز تقسيمات كاهش مانند متعددي واملع برآيند

 كاتاليزكننده آنزيمهاي كاهش فعاليت ريشه، مريستم

 كه معدني يونهاي جذب در اختالل و گياه حياتي فرايندهاي

 سبب مواد شيميايي دگر آسيب رخ مي دهد، حضور در

   .)8(گردد  مي گياهچه در رشد ميزان كاهش

با مطالعه اثر ) 2010(ران مطابق اين نتايج سيد نژاد و همكا
آللوپاتي سبوس برنج بر روي گياهان سوروف و خار مريم، 
كاهش وزن خشك و طول ريشه اين گياهان را گزارش 

ديده شده كه تركيبات فنلي به خصوص ). 22(كرده اند 
اسيد فروليك باعث كاهش وزن خشك ريشه و برگ ها در 
گياه خيار مي شوند كه علت آن كاهش هدايت 

دروليتيكي و كافي نبودن آب الزم براي رشد سلول ها هي
، كاهش وزن تر و )1388(روحي و همكاران ). 3(مي باشد 

خشك گياهچه هاي گندم تيمار شده با عصاره آبي برگ 
همچنين راشد محصل و ). 6(گردو را گزارش كرده اند 

همكارانش اثر آللوپاتي برگ و بنه زعفران را  بر علف هاي 
وس و سلمه تره مطالعه كرده اند و كاهش هرز تاج خر

ارتفاع، سطح برگ، وزن برگ، وزن ساقه و وزن بوته را 
، اثرات )1388(سخايي و همكاران ). 5(گزارش نموده اند 

آللوپاتي برگ هاي اكاليپتوس بر جوانه زني و رشد گياهچه 
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هاي گندم را بررسي كرده و كاهش طول ريشه چه، طول 
خشك را در گياهچه هاي گندم ساقه چه و وزن تر و 

هاي فراواني از  گزارش). 7(تحت تيمار گزارش كرده اند 
اثر مواد شيميايي دگر آسيب بر آنزيم هاي متصل به غشا 

كه در غشاي پالسمايي واقع شده  H+-ATPaseمانند پمپ 
اين پمپ مسئول توليد شيب . است، وجود دارد

وي الزم براي الكتروشيميايي پروتون بوده، بنابراين نير
جذب و برون شارش يون ها و متابوليت ها را از خالل 

-+Hممانعت از عمل پمپ . كند غشاي پالسمايي فراهم مي

ATPase  موجب كاهش در جذب آب و مواد معدني
توسط ريشه ها شده كه نتيجه آن اثر بر فرايند هاي 
ضروري گياهان مانند فتوسنتز، تنفس يا سنتز پروتئين و در 

  ).17(ممانعت از رشد است  نهايت

مشخص شده كه مواد فنلي يكي از مولكول هاي مهم  خيراًا
مسئول فيتوتوكسيتي در تفاله حاصل از روغن كشي زيتون 

تركيبات فنولي بر فرايند هاي فيزيولوژيكي مانند . هستند
رشد و توسعه سلولي، نفوذ پذيري غشا، سنتز پروتئين 

در مطالعات جديد، . گذارندتنفس و فعاليت هاي آنزيمي اثر
تركيب فنولي حاضر در تفاله زيتون نشان داده شده  15

و ) Catechol(است كه سمي ترين اين تركيبات، كاتكول 
اگرچه . است) Hydroxytyrosol(هيدروكسي تايروزول 

تفاله زيتون حاوي مواد آلي ديگري هم هست كه مسئول 
ب كوتاه زنجير فيتوتوكسيتي آن هستند، مانند اسيد هاي چر

)C2-C8 ( و آلدئيد ها كه به عنوان مواد خشك كننده و از
در تحقيقي كه . بين برنده علف هاي هرز عمل مي كنند

روي اثر تفاله زيتون بر جوانه زني گياه تاج خروس 
)Amaranthus retroflexus ( انجام شد، ممانعت از جوانه

زيتون  زني اين گياه به تركيبات فنولي موجود در تفاله
  ).11(نسبت داده شد 

، كل و a ،bبر اساس تحقيق حاضر مقادير كلروفيل 
كاروتنوئيد ها در گياهچه گندم با افزايش تفاله زيتون در 

در تمامي ارقام به طور ) درصد 7درصد به  1از (خاك 

مواد شيميايي دگر . معني دار نسبت به شاهد كاهش يافت
اي كلروفيل را در محتو آسيب زيادي شناخته شده اند كه
كاهش كلروفيل را مي . گونه هاي هدف كاهش مي دهند

توان پاسخي عمومي به اين مواد دانست كه در نتيجه مهار 
بيوسنتز كلروفيل يا تجزيه آن و يا هر دو ميسر مي باشد 

مطابق با نتايج تحقيق حاضر، ساركار و ). 15و  13(
ياهچه كاهش محتواي كلروفيل را در گ) 2012(همكاران 

 Cassia(خردل تحت تيمار با عصاره آبي نوعي فلوس 

tora ( گزارش كرده اند)همچنين ديزي و همكارانش ). 21
اند كه اسيد هاي فنولي كه در بقاياي  گزارش كرده) 2007(

وجود ) Chenopodium murale(گياه سلمه برگ گزنه اي 
دارد مي تواند به عنوان توكسين گياهي عمل كرده و 

 Pisum(كلروفيل را در گياه نخود فرنگي  محتواي

sativum ( كاهش دهد)در حضور ژوگلون كاهش ). 12
نيز ) Lemna minor(محتواي كلروفيل در گياه عدسك آبي 

  ). 16(مشاهده شده است 

يكي ديگر از اثرات مواد شيميايي دگر آسيب بر گياهان 
  ROSهدف توليد و تجمع انواع اكسيژن واكنشگر يا 

)Reaction Oxygen Especies (وجود. استROS   در
. گردد سلول باعث اختالل در فرايند هاي فيزيولوژيكي مي

البته فعاليت آنزيم هاي سيستم آنتي اكسيداني در پاسخ به 
گياهان گندم تيمار شده با كومارين گزارش شده است 

)17 .(  

براي خنثي كردن اثر سمي گونه هاي اكسيژن فعال ايجاد 
ي تنش آللوپاتي يك سيستم آنتي اكسيداني با شده در ط

مشخص شده است كه . كارايي باال مورد نياز است
كاروتنوئيد ها مي توانند سيستم جمع كننده نور دستگاه 
فتوسنتزي را از گزند مولكول هاي اكسيژن يكتايي حفاظت 

اكسيژن يكتايي  "اين مولكول ها مي توانند مستقيما. نمايند
عال كنند و يا به صورت غيرمستقيم  اين را خاموش و غيرف

عمل را انجام دهند، يعني به وسيله اكسيژن يكتايي اكسيد 
همچنين كاروتنوئيد ها از طريق مكانيسم ديگري كه . شوند
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چرخه گزانتوفيلي ناميده مي شود، راديكال هاي آزاد 
اكسيژن را مصرف كرده، به اين ترتيب از دستگاه فتوسنتزي 

  ). 1(د كنن محافظت مي

نتايج گزارش حاضر دال بر آن بود كه وجود تفاله زيتون 
در خاك، باعث افزايش ميزان پرولين و كربوهيدرات هاي 

  . محلول در گياهچه هاي گندم تحت تيمار شده بود

 كند، زيرا مي عمل سازگار اسموليت يك عنوان به پرولين

، كند خراب را سلول بزرگ مولكولهاي اينكه بدون تواند مي
 داراي پرولين .يابد تجمع سلول در زياد هاي غلظت در

عنوان  به مي باشد، زيرا مي تواند  نيز محافظتي نقش
 نوري بازدارندگي زمان در و كند عمل الكترون پذيرنده
 جلوگيري نوري سيستم آسيب از فعال هاي اكسيژن از ناشي
  ).2(كند 

كه در  در واقع پرولين و قند ها از متابوليت هايي هستند
اين تركيبات . مواجهه گياه با تنش اسمزي ايجاد مي شوند

به اسمواليت ها معروف بوده و تجمع و انباشتگي آنها در 
پرولين . سيتوزول باعث متعادل شدن فشار اسمزي مي شود

به عنوان يك اسموليت و آنتي اكسيدان غير آنزيمي نقش 
تنش  مهمي در حفاظت گياه داشته و نشانگري براي شرايط

پرولين در اين شرايط يا . در گياهان در نظر گرفته مي شود
از گلوتامات سنتز مي شود و يا اينكه در اثر افزايش 

از ). 7و  3(يابد  پروتئوليز ميزان پرولين آزاد افزايش مي
آنجايي كه استرس آللوپاتي نيز با توليد انواع اكسيژن هاي 

مي كند، ايجاد  واكنشگر نوعي تنش اكسيداتيو ثانوي ايجاد
. تنش آبي در پي آسيب ديدگي غشا ها اجتناب ناپذير است

به منظور حفظ يكپارچگي غشا تحت شرايط تنش، بايد از 
دناتوره شدن پروتئين ها جلوگيري شود، پرولين با آنزيم ها 

كنش كرده و به اين ترتيب ساختار پروتئين ها و  برهم
قند هاي . دكن فعاليت هاي مربوط به آنها را حفظ مي

محلول نيز از محافظت كننده هاي اسمزي هستند كه 
) خشكي، سرما و شوري(افزايش آنها در تنش هاي ديگر 

تحقيقات مختلف در اين زمينه . نيز گزارش شده است
افزايش قند هاي محلول و پرولين را در گياهان تحت تنش 

براي مثال گياه گوجه فرنگي در مواجه با . نشان داده اند
كي، با افزايش محافظت كننده هاي اسمزي نظير قند خش

هاي محلول و پرولين مقاومت خود را به تنش افزايش 
  ).9(دهد  مي

  :جمع بندي 

در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه متابوليت هاي ثانويه 
گياهي به عنوال مواد آللوكميكال تنها بر يك عمل 

ازجمله فيزيولوژيك مؤثر نبوده و بر جنبه هاي متعددي 
رشد، ميزان رنگدانه ها و تركيبات ديگر نظير پرولين و قند 

تفاله حاصل از روغن كشي زيتون . هاي محلول اثر دارند
نيز با داشتن تركيبات فنلي منبعي غني از آللوكميكال ها 
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Abstract 
This study was designed aimed to investigated the allelopathic effect of olive pomace, 
laying on growth and biochemical characteristics of three cultivars wheat seedlings. 
Various concentrations of olive pomace (1, 3, 5 and 7 percentage) was mixed with soil 
and three different varieties of wheat were planted in the soil. After growth, the plant 
length, leaf and root dry weight, content of photosynthetic pigments, soluble 
carbohydrates and proline were measured in the seedling stage. The results show that 
the plant lenght, leaf and root dry weight, photosynthetic pigment content, decreased in 
three varietis with the increasing amount of olive pomace in the soil compared to the 
control. But the amount of sugar and proline content  shows  Increase in wheats with 
increasing amount of olive pomace in the soil compared to control. According to the 
results obtained the inhibitory effects of olive pomace increased with increasing levels 
of olive pomace in the soil. Olive pomace has phenolic substances that its inhibitory 
effect can be attributed to these compounds. 
Key words: Allelopathy, Olive pomace, Whet seedling 

 


