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اثر علفهای هرز خارشتر ( )Alhagi maurorum L.و ازمک ()Cardaria draba L.

بر جذب عناصر معدنی در گندم
نیر محمدخانی* ،مسلم ثروتی
مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ پذیرش96/8/1:

تاریخ دریافت96/4/31 :

چکیده
تحییرح ضا رر

آللوپاتی میتواند بر رشد گیاهان اثر کند و محتوای مواد غذایی آنها را تغییرر دهرد هرد

مطالعه اثر آللوپاتی خارشتر ( )Alhagi maurorum L.و ازمک ( )Cardaria draba L.که از علفهای هرز مهر
مزارع گندم هستند ،بر جذب عناصر غذایی در این محصول بود آزمایشهای گلدانی برای مطالعه اثرر آللوپراتی
خاک ریزوسفری خارشتر و ازمک بر محتوای مواد غذایی معدنی در گندم طراضی شد در گیاهان گنردم کشر
شده در خاک ریزوسفری خارشتر و ازمک جذب عناصر غذایی پرمصر

( Ca2+ ،K+ ،NO3-و  )Pو ک مصر

( Fe2+و  )Cu2+در ریشه و اندام هوایی کراهش یافر  ،آللوپراتی برر جرذب
نداش

Mg2+

،

Mn2+

و

Zn2+

تیریبرا اثرری

اثر آللوپاتی خارشتر به طور معنیداری بیشتر از ازمک بود به نظر میرسد کاهش جذب عناصر معدنی

بهدلیل اثر آللوپاتی مواد آللوشیمیایی ترشح شده از ریشه گیاهان ازمک و خارشتر بوده اس
واژههای کلیدی :آللوپاتی ،بره کنش ،محتوای عناصر غذایی ،مواد آللوشیمیایی
مقدمه3

آللوکمیکالها میتوانند فعالی

پمپهای  ATPآزهای

آللوپاتی به بررسی اثر مواد شریمیایی تولیرد شرده

 Na+/K+دخیل در جذب و انتیال یرونهرا در غشرای

توسط گیاهان بر رشد ،نمو و پراکندگی گیاهران دیگرر

پالسمایی را مهار کنند و از این

طریح جرذب Na+،K+

در جوامع طبیعی یا سیست های کشاورزی مریپرردازد

یررا یررونهررای دیگررر را کرراهش دهنررد  Bergmarkو

( )Cheng, 2015واژه آللوپراتی نسسرتین برار توسرط

همکاران ( )7331گزارش کردنرد کره تیمرار 152 μM

مولیش در سال  7391در بیان اثرات متیابرل شریمیایی

فرولیرررک اسرررید جرررذب آمونیررروم و نیتررررات را در

بین گیاهان ،خواه بازدارندگی یا تحریک کننردگی ،بره

دانهرس های ذرت مهار میکند ،اگرچه جذب نیترات

Rice

به این تیمار ضساستر برود فرولیرک اسرید همننرین

( )7391بهصورت «اثرات مستیی یا غیر مستیی مضرر

جذب  Cl-را مهار میکند و باعث از دسر

رفرتن K+

یا مفید یک گیاه بر گیاهان دیگر از طریح تولیرد مرواد

از ریشهها میشرود و جرذب مدردد آن را بره تراخیر

شیمیایی» ،اصالح شد بسیاری از مواد آللوکمیکال برر

میاندازد

کار بررده شرد ( )Samad et al., 2008و توسرط

دو سوم از زمینهای قابل کش

جذب مواد غذایی در ریشه گیاه اثر مریگذارنرد یرا از

جهان بره کشر

گندم اختصاص دارد ( )Slafer, 1994گندم مه تررین

طریح مهار استفاده از آب ،تنش آبری را الیرا مریکنرد

گیاه زراعی دنیرا اسر

کره اهمیر

زیرادی در تولیرد

غذای بشر دارد بر طبح گزارش فائو میزان تولید گندم

*نویسنده مسئولn.mohammadkhani@urmia.ac.ir :

58

اثر علفهای هرز خارشتر ( )Alhagi maurorum L.و ازمک (...)Cardaria draba L.

در جهرران و ایررران در سررال  1272برره ترتی ر
 71/5میلیون تن بوده اس

) 535119 (UTMمتر طرول شررقی و  1237157مترر

 711و

عرررش شررمالی جمررعآوری و خشررک شرردند خرراک

()FAO, 2010

ازمرررک ( )Cardaria draba L.از خرررانواده
شرر بوئیرران ( )Brassicaceaeو خارشررتر (

اطرا

ریشه (منطیه ریزوسفر) جه

بررسی خاصی

Alhagi

دگرآسیبی ریشه گیاهان ازمک و خارشرتر جمرعآوری

 )maurorum L.از خررانواده باقالئیرران ( )Fabaceaeاز

شد خاک شاهد (فاقد مواد آللوکمیکال) نیز از فاصرله

مه ترین علفهای هرز مزارع گندم هستند (ضسینی و

چند متری فاقد گیاه جه

همکاران )7937 ،تحیییات نشان می دهرد کره علرف

کشت گلدانی :گیاهان گنردم در گلردان هرای ضراوی

هرز ازمک توانایی باالیی جه

تولید مواد دگر آسی

میایسه جمعآوری شد

خرراک جمررعآوری شررده از محرریط ریزوسررفر گیاهرران

و جلوگیری از جوانره زنری و رشرد و نمرو غرالت از

ازمک و خارشتر و خاک شاهد (فاقد مواد آللوکمیکال

خود نشان می دهد ()Kiemnec and Mcinnis, 2002

که از فاصله چند متری فاقد گیاه جمعآوری شده بود)

 Houssienو همکرراران ( )1271اثررر آللوپرراتی عصرراره

شدند بعد از  92روز نمونره

در شرایط محیطی کش

آبرری خارشررتر را بررر میررزان کلروفیررل و آنررزی هررای

ها برداش

آنتیاکسیدان چند گیاه زراعی مورد بررسی قرار دادند

لومی ( 19درصد شن 55 ،درص سریل

همننرررین  Salehو  )1271( Madanyاثرررر آللوپررراتی

رس) بود

خارشتر را بر جوانهزنی و محتوای پروتئینها در ذرت

شد باف

خاک جمرعآوری شرده سریل
و  11درصرد

به منظرور انردازهگیرری یرونهرا بعرد از برداشر

و ماش مطالعه کردند

قسم های مستلف گیاه (ریشه و انردامهروایی) جردا

در هر صرورت ،بیشرتر مطالعرات اندرام شرده در

شد و به مدت  19ساع

آون  12°Cخشک شدند استسراج و سندش یرونهرا

مورد اثر آللوپاتی برر جوانرهزنری و پارامترهرای رشرد
میباشد شناسایی علفهای هرز با خاصی

داخل فویرل آلومینیرومی در

آللوپاتی و

در ریشه و اندامهوایی گیاهان گندم اندام شد

میزان تأثیر آن بر جوانه زنی و رشد اولیره محصرول در

استخراج و سنجش یونهای گیاه 52 :میلیگرم مراده

ویژهای دارد چرون مطالعرات بسریار

خشک ریشه و برگ در فرالکونهرای  72میلریلیترری

کمی در مورد توان آللوپاتیک ازمک و خارشرتر اندرام

توزین و  1میلیلیتر 7 M/l HNO3ا افه شرد بعرد از

و اثر آللوپاتی بر جذب عناصرر غرذایی بره

 71ساع  ،نمونه ها  12دقییره در ضمرام آب جروش

و از آندایی که این گیاهان از

قرار داده شدند بعد  1میلیلیتر آب دیرونیزه ا رافه و

علفهای هرز مه مزارع گندم هستند ،این آزمایش با

مدددا  12دقییه در ضمام آب جروش قررار داده شرد

هد بررسی توان آللوپاتیک این علرفهرای هررز برر

بعد از سانتریفوژ در  5222 rpmضد نمونهها برا آب

جذب مواد معدنی در شرایط محیطی در گندم طراضی

دیونیزه به  72میلیلیتر رسانده شرد و ایرن عصرارههرا

شد.

برای سندش یونها اسرتفاده شردند (

هر منطیه اهمی
شده اس

ندرت مطالعه شده اس

Walker et al.,

)2004

مواد و روشها

میررزان کلسرری ( ،)Caمنیررزی ( ،)Mgآهررن (،)Fe

جمعآوری گیاهان و برداشت خاک :بوتههای ازمرک

منگنررز ( ،)Mnمرر( ( )Cuو روی ( )Znعصررارههررای

و خارشتر از مزرعره تحیییراتی مرکرز آمروزش عرالی

گیاهرران گنرردم بررا دسررتگاه طیررفسررن جررذب اتم ری

شررهید برراکری میانرردوآب بررا مستصررات جغرافیررایی

( ،)Shimizo AA6300پتاسری ( )Kبررا دسررتگاه فلرری
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روش  Murphyو Riley

پتاسیم ( :)K+شکل  7محتروای پتاسری را در بررگ و

( ،)7371همننین نیترات ( )NO3-به روش سالیسیلیک

ریشه گیاهان گندم یک مراه پر( از کشر

در خراک

اسرررید ( )Cataldo et al., 1975برررا دسرررتگاه

ریزوسفری ازمک و خارشتر نشان مریدهرد مشراهده

اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد

میشود که محتوای  K+در برگ و ریشه گیاهان گنردم

فترررومتر ،فسرررفر ( )Pبررره

آنالیز آماری با نرمافزار ) SPSS (Version 19.0اندام و

کش

سپ( میانگینها با کمک آزمون دانکن ( )P<0.05با

( )P<0.05کرراهش یاف ر  ،کرراهش در برررگ و ریشرره

یکدیگر میایسه گردیدند نمودارها نیز با نرم افزار

گیاهان کش

شده در خاک ریزوسفری خارشتر بیشتر

 SPSSرس شدند آنالیز واریان( نیز به منظور نشان

از ازمک بود میزان کاهش در برگهای گیاهان کشر

دادن تفاوت بین تیمارها اندام شد جه

شده در خاک ریزوسفری بره طرور معنریداری

میایسه

شررده در خرراک ریزوسررفری ازمررک  12درصررد و در

گیاهان آنالیز) GLM (General Linear Modelاندام -

خارشتر  97/9درصرد برود ایرن کراهش در ریشرههرا

شد میزان همبستگی ) (P<0.05بین عناصر نیز تعیین

بهترتی

 11درصرد بررای ازمرک و  92درصرد بررای

شد

خارشتر بود آنالیز واریان( نشران داد کره تفراوت در
محتوای  K+بین گیاهان ،تیمارها و اثرات متیابرل گیراه

نتایج

× تیمار در برگ گیاهان گندم معنیدار ( )P<0.05بود،

اثر آللوپاتی بر عناصر غذایی پرمصرف در گیاه:

همننین تفاوت بین تیمارها در ریشره معنریدار برود

آللوپاتی به طور معنیداری ( )P<0.05محتوای عناصر
غذایی را در برگ و ریشه گیاه گندم کاهش داد

شکل  :3محتوای پتاسی ( )K+در برگ ( )Aو ریشه ( )Bگیاهان گندم یک ماه پ( از کش
 )drabaو خارشتر ( )A. maurorumضرو

در خاک ریزوسفری ازمک (

C.

التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها

طبح آزمون دانکن اس
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اثر علفهای هرز خارشتر ( )Alhagi maurorum L.و ازمک (...)Cardaria draba L.

کلسیم ( :)Ca2+محتوای  Ca2+در برگ و ریشه

گندم تح

تیمار ازمک  12درصد و در خارشتر 15

شده در خاک ریزوسفری به طور

درصد بود این کاهش در ریشهها برای هر دو گیاه 12

معنیداری ( )P<0.05کاهش یاف  ،کاهش در برگ

درصد بود آنالیز واریان( نشان داد که تفاوت در

شده در خاک ریزوسفری خارشتر بیشتر

محتوای  Ca2+بین گیاهان و تیمارها در برگ و ریشه

گیاهان گندم کش
گیاهان کش

گیاهان گندم معنیدار ( )P<0.05بود

از ازمک بود (شکل  )1میزان کاهش در برگهای

شکل  :2محتوای کلسی ( )Ca2+در برگ ) (Aو ریشه ) (Bگیاهان گندم یک ماه پ( از کش
 )drabaو خارشتر ( )A. maurorumضرو

در خاک ریزوسفری ازمک

( C.

التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها

طبح آزمون دانکن اس

منیزیم ( :)Mg2+جدول  7محتروای  Mg2+را در بررگ

برررگ گیاهرران گنرردم تحرر

تیمررار آللوپرراتی تغییررر

شده در خاک ریزوسرفری

معنیداری ( )P<0.05نداش

و تنها تفراوت در ریشره

و ریشه گیاهان گندم کش

ازمک معنیدار بود

ازمک و خارشرتر نشران مریدهرد محتروای  Mg2+در

جدول  :3محتوای منیزی ( ،)Mg2+روی ( )Zn2+و منگنز ( )Mn2+برگ و ریشه گندم یک ماه پ( از کش

در خاک ریزوسفری

ازمک ( )C. drabaو خارشتر ()A. maurorum
محتوای Mg2+
تیمارها

محتوای

Mg2+

محتوای

Zn2+

محتوای

Zn2+

محتوای

Mn2+

محتوای

Mn2+

برگ

ریشه

برگ

ریشه

برگ

ریشه

)(mg/gDW

)(mg/gDW

)(µg/gDW

)(µg/gDW

)(µg/gDW

)(µg/gDW

*a

ازمک
2/79±2/22

2/71±2/22 a

791/22±2/22 a

795/52±2/52 a

799/52±2/52 a

799/52±2/52 a

2/79±2/22 a

2/71±2/22 b

791/52±2/52 a

791/22±2/22 a

799/22±2/22 a

799/22±2/22 a

شاهد

2/71±2/22 a

2/79±2/22 a

797/52±2/52 a

799/22±2/22 a

791/52±2/52 a

793/52±2/52 a

خاک ریزوسفری

2/71±2/22 a

2/79±2/22 a

792/22±2/22 a

797/52±2/52 a

797/22±2/22 a

799/22±7/22 a

شاهد
خاک ریزوسفری
خارشتر

*ضرو

التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها طبح آزمون دانکن اس
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فسفر ( :)Pشکل  9محتوای فسفر را در برگ و ریشره

نیترررا( ( :)NO3-محترروای  NO3-در برررگ و ریشرره

در خرراک

در خرراک

گیاهرران گنرردم یررک مرراه پرر( از کشرر

گیاهرران گنرردم یررک مرراه پرر( از کشرر

ریزوسفری ازمک و خارشتر نشان مریدهرد مشراهده

ریزوسررفری برره طررور معنرریداری ( )P<0.05ک راهش

میشود که محتوای  Pدر برگ و ریشه گیاهران گنردم

شرده در

کش

یاف  ،کاهش در برگ و ریشه گیاهان کشر

شده در خاک ریزوسفری بره طرور معنریداری

خاک ریزوسفری خارشتر بیشتر از ازمک برود (شرکل

( )P<0.05کرراهش یاف ر  ،کرراهش در برررگ و ریشرره

شرده در

گیاهان کش

 )1میزان کاهش در برگهای گیاهان کشر

خاک ریزوسفری ازمک  77درصرد و در خارشرتر 11

شده در خاک ریزوسفری خارشتر بیشتر

از ازمک بود میزان کاهش در برگهای گیاهان کشر

درصد بود کاهش در ریشههای گیاهان کش

شررده در خرراک ریزوس رفری ازمررک  73درصررد و در

خاک ریزوسفری ازمک  73درصرد و در خارشرتر 11

خارشتر  11درصد بود آنالیز واریران( نشران داد کره

درصد بود آنرالیز واریران( نشران داد کره تفراوت در

تفاوت در محتوای  Pبین تیمارهای مستلرف آللوپراتی

محتوای  NO3-بین تیمارهای مستلف آللوپاتی در برگ

در برگ و ریشه گیاهان گندم معنیدار ( )P<0.05بود

و ریشرره گیاهرران گنرردم معنرریدار ( )P<0.05بررود

شکل  :1محتوای فسفر ( )Pدر برگ ) (Aو ریشه ) (Bگیاهان گندم یک ماه پ( از کش
و خارشتر ( )A. maurorumضرو

شده در

در خاک ریزوسفری ازمک ()C. draba

التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها طبح آزمون

دانکن اس

عناصررر غررذایی کررممصرررف در گیرراه و عناصررر

معنیداری ( )P<0.05نداش

کممصرف در خاک

که تنها تفاوت در محتوای

روی ( :)Zn2+جرردول  7محترروای  Zn2+در برررگ و

و بین گیاهان و اثرات متیابرل گیراه × تیمرار در بررگ

ریشه گیاهان گندم کش

آنالیز واریان( نشان داد
2+

 Znبین تیمارها در ریشه

معنیدار ( )P<0.05بود

شرده در خراک ریزوسرفری

2+

ازمک و خارشتر نشان میدهد محتوای  Zn2+در برگ

مس (  :)Cuشکل  5محتوای م( را در برگ و

تیمررار آللوپرراتی تغییررر

در

و ریشره گیاهرران گنرردم تحر

ریشه گیاهان گندم و خاک یک ماه پ( از کش
58

اثر علفهای هرز خارشتر ( )Alhagi maurorum L.و ازمک (...)Cardaria draba L.

خاک ریزوسفری ازمک و خارشتر نشان میدهد

شده در خاک ریزوسفری ازمک  77درصد و در

مشاهده میشود که محتوای  Cu2+در برگ و ریشه

خارشتر  71/5درصد بود آنالیز واریان( نشان داد که

شده در خاک ریزوسفری به طور

تفاوت در محتوای  Cu2+بین تیمارهای مستلف

معنیداری ( )P<0.05کاهش یاف  ،کاهش در برگ

آللوپاتی در برگ و ریشه گیاهان گندم و معنیدار

گیاهان گندم کش
گیاهان کش

( )P<0.05بود

شده در خاک ریزوسفری خارشتر بیشتر

از ازمک بود میزان کاهش در برگهای گیاهان کش

شکل  :4محتوای نیترات ( )NO3-در برگ ) (Aو ریشه ) (Bگیاهان گندم یک ماه پ( از کش
 )drabaو خارشتر ( )A. maurorumضرو

در خاک ریزوسفری ازمک

( C.

التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها

طبح آزمون دانکن اس

شکل  :5محتوای م( ( )Cu2+در برگ ) (Aو ریشره ) (Bگیاهران گنردم یرک مراه پر( از کشر
( )C. drabaو خارشتر ( )A. maurorumضرو

در خراک ریزوسرفری ازمرک

التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها

طبح آزمون دانکن اس
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منگنز ( :)Mn2+جردول  7محتروای  Mn2+در بررگ و

گیاهان گندم کش

شده در خاک ریزوسفری به طرور

شرده در خراک ریزوسرفری

معنیداری ( )P<0.05کاهش یاف  ،کاهش در بررگ و

ازمک و خارشرتر نشران مریدهرد محتروای  Mn2+در

شده در خاک ریزوسفری خارشتر

ریشه گیاهان گندم کش

برگ و ریشه گیاهان گندم تح
معنیداری ( )P<0.05نداش

ریشه گیاهان کش

تیمار آللوپراتی تغییرر

بیشتر از ازمک بود میزان کاهش در برگهای گیاهران

آنالیز واریان( نشان داد

شده در خاک ریزوسفری ازمرک  7/1درصرد و

کش

که در برگ تفاوت در محتروای  Mn2+برین تیمارهرا و

در خارشتر  9/7درصد بود همننین میزان کراهش در

بین گیاهان معنیدار ( )P<0.05بود در ریشه هیچیرک

ریشههای گیاهان کشر

شرده در خراک ریزوسرفری

از تفاوتها معنیدار نبود

ازمک  9/9درصد و در خارشتر  72درصد برود آنرالیز

آهرر( ( :)Fe2+شررکل  7محترروای آهررن را در برررگ و

واریان( نشان داد کره تفراوت در محتروای  Fe2+برین

در

تیمارهای مستلف آللوپاتی در بررگ و ریشره گیاهران

ریشه گیاهان گندم و خاک یک ماه پر( از کشر

گندم معنیدار ( )P<0.05بود

خاک ریزوسفری ازمرک و خارشرتر نشران مریدهرد
مشاهده میشود کره محتروای  Fe2+در بررگ و ریشره

شکل  :7محتوای آهن ( )Fe2+در برگ ( )Aو ریشه ( )Bگیاهان گندم یک ماه پر( از کشر
 )drabaو خارشتر ( )A. maurorumضرو

در خراک ریزوسرفری ازمرک (

C.

التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها طبح

آزمون دانکن اس

اثر مواد آللوشیمیایی بر جذب یونها به میزان زیاد

بحث
آللوپاتی یک پدیده اکولوژیکی طبیعی اس

با غلظ

کره از

آنها و نوع مواد آللوشریمیایی مررتبط اسر

مثال غلظ

زمانهای قدی در کشاورزی شناخته و اسرتفاده شرده

ک دی بوتیل فتراالت جرذب نیترروژن را

آللوکمیکالهرا مروادی هسرتند کره معمروال بره

افزایش میدهد ،ولی جذب فسفر و پتاسی را کراهش

صورت متابولی های ثانویه گیراهی تولیرد مریشروند

باالی این مواد آللوشیمیایی

اس

اسررتفاده از محصرروالت دارای خاصرری
کشاورزی اخیررا شرناخته شرده اسر

(

میدهد به هر ضال غلظ

آللوپرراتی در

جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسی را مهار میکند به طور

Silva et al.,

پایین دی فنیل آمرین جرذب نیترروژن و

مشابه غلظ

پتاسرری را تحریررک و جررذب فسررفر را برره وسرریله

)2014
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Geng et al.,

اثر آللوپاتی برر میرزان جرذب عناصرر و محتروای

ریشههای گوجهفرنگی مهرار مریکنرد (

 )2009برخی ترکیبات فنولی جذب  K+و  NO3-را در

عناصر در گیاهان زراعی به ندرت مورد مطالعره قررار

Baziramakenga,

 Yuanو همکاران ( )7339نشان دادند که

باف های گیراهی مهرار مریکننرد (

گرفته اس

اثر مواد آللوشیمیایی مثل فرولیک اسرید ،بنزآلدهیرد و

)1994
گیاهران

بوتیررل بنزوئیررک اسررید بررا جررذب نیتررروژن در دانرره

نتای مطالعه ضا ر نشران داد کره کشر

گندم در خاک ریزوسرفری خارشرتر و ازمرک جرذب

رسر هررای گنردم همبسررتگی منفری دارد در مطالعرره

( NO3- ،Ca2+ ،K+و  )Pو

معنیداری ()P<0.01, r>0.87

عناصررر غررذایی پرمصررر
عناصر غذایی ک مصر

ضا ر همبستگی مثب

( Fe2+و  )Cu2+را در ریشه و

بین محتروای  Ca2+و محتروای  Pو  NO3-در بررگ و

 P ،K+ ،NO3-و Cu2+

همننرین همبسرتگی

برگ گیاهان کاهش داد و جذب
بیشتر از سایر عناصر کاهش یاف

ریشه گیاهان گندم وجود داش
مثبر

به نظر میرسد اثرر

 Fe2+و محتوای  Cu2+در برگ و ریشه گیاهران گنردم

آللوپاتی ازمک و خارشتر مربوط به مواد آللوشریمیایی
آزاد شده از ریشره ایرن گیاهران اسر

معنرریداری ( )P<0.01, r>0.87بررین محترروای

مشاهده شد

کره در خراک

مواد آللوشیمیایی فنرولی مریتواننرد گیاهران را از

ریزوسفری وجود دارد

جذب عناصر غذایی از محیط اطرا

 Lvو همکررراران ( )1221گرررزارش کردنرررد کررره

ممانع

کننرد و

سینامیک اسید و پارا هیدروکسی بنزوئیک اسید ،مرواد

بر رشد طبیعی گیاهان اثر بگذارنرد ()Li et al., 2010

آللوشیمیایی اصلی در مواد ترشح شده از ریشره خیرار

 Yuو  )7331( Matsuiمشاهده کردند کره سینررامیک

دهیدروژنازها ATP ،آزهرا و نیتررات

اسید و مواد ترشرح شده از ریشه خیار جرذب ،NO3-

ردوکتازهای ریشه خیار را مهار کرده و بنابراین جذب

 Mg2+ ،Ca2+ ،K+ ،SO42-و  Fe2+را در دانهرس هرای

 NO3-و  K+را در ریشرره مهررار مرریکننررد در مطالعرره

خیار مهار میکند در مطالعه ضا ر در گیاهان کشر

هستند و فعالی

ضا ر همبستگی مثب

معنیداری ()P<0.01, r>0.87

بین محتوای  K+و  Ca2+و نیز بین محتروای  Pو

شده در خراک ریزوسرفری ازمرک و خارشرتر جرذب
 Zn2+ ،Mg2+و  Mn2+تح

NO3-

در برگ و ریشه گیاهان گندم وجود داش
به خوبی ثاب

شده اس

تاثیر قررار نگرفر  ،ولری

جذب سایر عناصر غذایی (پرمصرر

که ترکیبات سرمی مثرل

و کر مصرر )

کاهش یاف

 -pکوماریک -p ،هیدروکسی بنزوئیرک ،سریریندیک،
وانیلیررک ،فرولیررک و  -Oهیدروکسرری فنیررل اسررتیک

نتیجهگیری نهایی

اسید ،با عناصر غرذایی بره خصروص نیترروژن دارای

آللوپاتی گیاهان خارشتر و ازمک محتروای عناصرر

بررره کررنشانررد ( )Field et al., 2006فنررولهررا و

گیاه گندم بره خصروص عناصرر غرذایی پرمصرر

را

ترپنوئیدها اضتماال نیش مهمی در مهار نیتریفیکاسریون

بهطور معنریداری کراهش داد اثرر آللوپراتی خارشرتر

دارند ( )White, 1994نتای مطالعه ضا رر نشران داد

بررهطررور معنرریداری ( )P<0.05بیشررتر از ازمررک بررود

که محتوای  NO3-به خصوص در برگ گیاهران گنردم

همبستگی مثبر

معنریداری ( )P<0.01, r>0.87برین

کاهش یافر  ،کره مریتوانرد مربروط بره برره کرنش

محتوای فسفر و نیترات در برگ و ریشه گیاهان گنردم

متابولی های ثانویه با نیتروژن و اثرر مهراری آنهرا برر

وجود داش

عملکرد نیترات ردوکتاز باشد
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