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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 پذیرش59/8/1:

تاریخ دریافت59/33/31 :

چکیده
آللوپاتی میتواند بر رشد گیاه اثر کند و محتوای مواد غذایی گیاه را تغییر دهد .هدف تحقیق حاضر مطالعهه
اثر آللوپاتی خارشتر ( )Alhagi maurorum L.و ازمک ( )Cardaria draba L.که از علفهای هرز مهه مهزار
گندم هستند ،بر جذب عناصر غذایی در این محصول بود .آزمایشهای گلدانی برای مطالعه اثر آللوپهاتی خها
ریزوسفری خارشتر و ازمک بر محتوای مواد غذایی معدنی در گندم طراحی شد .در گیاهان گندم کشت شده در
خا ریزوسفری خارشتر و ازمک جذب عناصر غذایی پرمصرف ( Ca2+ ،K+ ،NO3-و  )Pو ک مصرف ( Fe2+و
 )Cu2+در ریشه و اندام هوایی کاهش یافت ،آللوپاتی بر جذب  Mn2+ ،Mg2+و  Zn2+تقریبا اثهری نداشهت .اثهر
آللوپاتی خارشتر به طور معنیداری ( )P<0.05بیشتر از ازمک بود .به نظر میرسد کاهش جذب عناصهر معهدنی
بهدلیل اثر آللوپاتی مواد آللوشیمیایی ترشح شده از ریشه گیاهان ازمک و خارشتر بوده است.
واژههای کلیدی :آللوپاتی ،بره کنش ،محتوای عناصر غذایی ،مواد آللوشیمیایی ،همبستگی.
مقدمه3

آللوکمیکالها میتوانند فعالیت پمپهای  ATPآزهای

آللوپاتی به بررسی اثر مواد شهیمیایی تولیهد شهده

 Na+/K+دخیل در جذب و انتقال یهونهها در غشهای

توسط گیاهان بر رشد ،نمو و پراکندگی گیاههان دیگهر

پالسمایی را مهار کنند و از این

طریق جهذب Na+،K+

در جوامع طبیعی یا سیست های کشاورزی مهیپهردازد

یهها یههونهههای دیگههر را کههاهش دهنههد Bergmark .و

( .)Cheng, 2015واژه آللوپهاتی نسسهتین بهار توسهط

همکاران ( )7331گزارش کردنهد کهه تیمهار 152 μM

مولیش در سال  7391در بیان اثرات متقابهل شهیمیایی

فرولیهههک اسهههید جهههذب آمونیهههوم و نیتهههرات را در

بین گیاهان ،خواه بازدارندگی یا تحریک کننهدگی ،بهه

دانهرستهای ذرت مهار میکند ،اگرچه جذب نیترات

Rice

به این تیمار حساستر بهود .فرولیهک اسهید همننهین

( )7391بهصورت «اثرات مستقی یا غیر مستقی مضهر

جذب  Cl-را مهار میکند و باعث از دسهت

رفهتن K+

یا مفید یک گیاه بر گیاهان دیگر از طریق تولیهد مهواد

از ریشهها میشهود و جهذب مدهدد آن را بهه تهاخیر

شیمیایی» ،اصالح شد .بسیاری از مواد آللوکمیکال بهر

میاندازد.

کار بهرده شهد ( )Samad et al., 2008و توسهط

جذب مواد غذایی در ریشه گیاه اثر مهیگذارنهد یها از

دو سوم از زمینهای قابل کشت جهان بهه کشهت

طریق مهار استفاده از آب ،تنش آبهی را القها مهیکنهد.

گندم اختصاص دارد ( .)Slafer, 1994گندم مه تهرین
گیاه زراعی دنیها اسهت کهه اهمیهت زیهادی در تولیهد
غذای بشر دارد .بر طبق گزارش فائو میزان تولید گندم

*نویسنده مسئولn.mohammadkhani@urmia.ac.ir :
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در جهههان و ایههران در سههال  1272بههه ترتی ه

) 535119 (UTMمتر طهول شهرقی و  1237157متهر

 711و

عههرش شههمالی جمههعآوری و خشههک شههدند .خهها

 71/5میلیون تن بوده است (.)FAO, 2010
ازمهههک ( )Cardaria draba L.از خهههانواده

اطراف ریشه (منطقه ریزوسفر) جهت بررسی خاصیت

Alhagi

دگرآسیبی ریشه گیاهان ازمک و خارشهتر جمهعآوری

 )maurorum L.از خههانواده باقالئیههان ( )Fabaceaeاز

شد .خا شاهد (فاقد مواد آللوکمیکال) نیز از فاصهله

مه ترین علفهای هرز مزار گندم هستند (حسینی و

چند متری فاقد گیاه جهت مقایسه جمعآوری شد.

همکاران .)7937 ،تحقیقات نشان می دههد کهه علهف

کشت گلدانی :گیاهان گنهدم در گلهدان ههای حهاوی

هرز ازمک توانایی باالیی جهت تولید مواد دگر آسی

خهها جمههعآوری شههده از محههیط ریزوسههفر گیاهههان

شهه بوئیههان ( )Brassicaceaeو خارشههتر (

و جلوگیری از جوانهه زنهی و رشهد و نمهو غهالت از

ازمک و خارشتر و خا

خود نشان می دهد (.)Kiemnec and Mcinnis, 2002

که از فاصله چند متری فاقد گیاه جمعآوری شده بود)

 Houssienو همکههاران ( )1271اثههر آللوپههاتی عصههاره

در شرایط محیطی کشت شدند .بعد از  92روز نمونهه

آبههی خارشههتر را بههر میههزان کلروفیههل و آنههزی هههای

ها برداشت شد .بافت خا

جمهعآوری شهده سهیلت

آنتیاکسیدان چند گیاه زراعی مورد بررسی قرار دادند.

لومی ( 19درصد شن 55 ،درص سهیلت و  11درصهد

همننهههین  Salehو  )1271( Madanyاثهههر آللوپهههاتی

رس) بود.

خارشتر را بر جوانهزنی و محتوای پروتئینها در ذرت

شاهد (فاقد مواد آللوکمیکال

به منظهور انهدازهگیهری یهونهها بعهد از برداشهت

و ماش مطالعه کردند.

قسمتهای مستلف گیاه (ریشه و انهدامههوایی) جهدا

در هر صهورت ،بیشهتر مطالعهات اندهام شهده در

شد و به مدت  19ساعت داخل فویهل آلومینیهومی در

مورد اثر آللوپاتی بهر جوانههزنهی و پارامترههای رشهد

آون  12°Cخشک شدند .استسراج و سندش یهونهها

میباشد .شناسایی علفهای هرز با خاصیت آللوپاتی و

در ریشه و اندامهوایی گیاهان گندم اندام شد.

میزان تأثیر آن بر جوانه زنی و رشد اولیهه محصهول در

استخراج و سنجش یونهای گیاه 52 :میلیگرم مهاده

هر منطقه اهمیت ویژهای دارد .چهون مطالعهات بسهیار

خشک ریشه و برگ در فهالکونههای  72میلهیلیتهری

کمی در مورد توان آللوپاتیک ازمک و خارشهتر اندهام

توزین و  1میلیلیتر 7 M/l HNO3اضافه شهد .بعهد از

شده است و اثر آللوپاتی بر جذب عناصهر غهذایی بهه

 71ساعت ،نمونه ها  12دقیقهه در حمهام آب جهوش

ندرت مطالعه شده است و از آندایی که این گیاهان از

قرار داده شدند .بعد  1میلیلیتر آب دیهونیزه اضهافه و

علفهای هرز مه مزار گندم هستند ،این آزمایش با

مدددا  12دقیقه در حمام آب جهوش قهرار داده شهد.

هدف بررسی توان آللوپاتیک این علهفههای ههرز بهر

بعد از سانتریفوژ در  5222 rpmحد نمونهها بها آب

جذب مواد معدنی در شرایط محیطی در گندم طراحی

دیونیزه به  72میلیلیتر رسانده شهد و ایهن عصهارههها

شد.

برای سندش یونها اسهتفاده شهدند (

Walker et al.,

.)2004

مواد و روشها

میههزان کلسههی ( ،)Caمنیههزی ( ،)Mgآهههن (،)Fe

جمعآوری گیاهان و برداشت خاک :بوتههای ازمهک

منگنههز ( ،)Mnمهه( ( )Cuو روی ( )Znعصههارههههای

و خارشتر از مزرعهه تحقیقهاتی مرکهز آمهوزش عهالی

گیاهههان گنههدم بهها دسههتگاه طیههفسههن جههذب اتم هی

شهههید بههاکری میانههدوآب بهها مستصههات جغرافیههایی

( ،)Shimizo AA6300پتاسهی ( )Kبهها دسههتگاه فلههی
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فتهههومتر ،فسهههفر ( )Pبهههه

پتاسیم ( :)K+شکل  7محتهوای پتاسهی را در بهرگ و

روش  Murphyو Riley

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

ریشه گیاهان گندم یک مهاه په( از کشهت در خها

اسهههید ( )Cataldo et al., 1975بههها دسهههتگاه

ریزوسفری ازمک و خارشتر نشان مهیدههد .مشهاهده

اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد.

میشود که محتوای  K+در برگ و ریشه گیاهان گنهدم

تجزیه و تحلیل آماری :آنالیز آماری با

نرمافزار SPSS

کشت شده در خا

ریزوسفری بهه طهور معنهیداری

)(Version 19.0اندام و سپ( میانگینها با کمک

( )P<0.05کههاهش یافههت ،کههاهش در بههرگ و ریشههه

آزمون دانکن ( )P<0.05با یکدیگر مقایسه گردیدند.

گیاهان کشت شده در خا

ریزوسفری خارشتر بیشتر

نمودارها نیز با نرم افزار  SPSSرس شدند .آنالیز

از ازمک بود .میزان کاهش در برگهای گیاهان کشهت

واریان( نیز به منظور نشان دادن تفاوت بین تیمارها

شههده در خهها ریزوسههفری ازمههک  12درصههد و در

اندام شد .جهت مقایسه گیاهان آنالیز GLM (General

خارشتر  97/9درصهد بهود .ایهن کهاهش در ریشهههها

) Linear Modelاندام شد .میزان همبستگی )(P<0.05

بهترتی

 11درصهد بهرای ازمهک و  92درصهد بهرای

بین عناصر نیز تعیین شد.

خارشتر بود .آنالیز واریان( نشهان داد کهه تفهاوت در
محتوای  K+بین گیاهان ،تیمارها و اثرات متقابهل گیهاه

نتایج

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

اثر آللوپاتی بر عناصر غذایی پرمصرف در گیاه:

همننین تفاوت بین تیمارها در ریشهه معنهیدار بهود.

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 کشت در خا

ریزوسفری ازمک (

C.

 )drabaو خارشتر ( .)A. maurorumحروف التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها
طبق آزمون دانکن است.
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کلسیم ( :)Ca2+محتوای  Ca2+در برگ و ریشه

گندم تحت تیمار ازمک  12درصد و در خارشتر 15

ریزوسفری به طور

درصد بود .این کاهش در ریشهها برای هر دو گیاه 12

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

درصد بود .آنالیز واریان( نشان داد که تفاوت در

ریزوسفری خارشتر بیشتر

محتوای  Ca2+بین گیاهان و تیمارها در برگ و ریشه

گیاهان گندم کشت شده در خا
گیاهان کشت شده در خا

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 کشت در خا

ریزوسفری ازمک

( C.

 )drabaو خارشتر ( .)A. maurorumحروف التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها
طبق آزمون دانکن است.

منیزیم ( :)Mg2+جدول  7محتهوای  Mg2+را در بهرگ

بههرگ گیاهههان گنههدم تحههت تیمههار آللوپههاتی تغییههر

و ریشه گیاهان گندم کشت شده در خا ریزوسهفری

معنیداری ( )P<0.05نداشت و تنها تفهاوت در ریشهه

ازمک و خارشهتر نشهان مهیدههد .محتهوای  Mg2+در

ازمک معنیدار بود.

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

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

خا 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
خا ریزوسفری
خارشتر

*حروف التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنی دار ( )P<0.05بین تیمارها طبق آزمون دانکن است.
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فسفر ( :)Pشکل  9محتوای فسفر را در برگ و ریشهه

نیترررا( ( :)NO3-محتههوای  NO3-در بههرگ و ریشههه

گیاهههان گنههدم یههک مههاه پهه( از کشههت در خهها

گیاهههان گنههدم یههک مههاه پهه( از کشههت در خهها

ریزوسفری ازمک و خارشتر نشان مهیدههد .مشهاهده

ریزوسههفری بههه طههور معنههیداری ( )P<0.05ک هاهش

میشود که محتوای  Pدر برگ و ریشه گیاههان گنهدم

یافت ،کاهش در برگ و ریشه گیاهان کشهت شهده در

ریزوسفری بهه طهور معنهیداری

ریزوسفری خارشتر بیشتر از ازمک بهود (شهکل

کشت شده در خا

خا

( )P<0.05کههاهش یافههت ،کههاهش در بههرگ و ریشههه

 .)1میزان کاهش در برگهای گیاهان کشهت شهده در

ریزوسفری خارشتر بیشتر

ریزوسفری ازمک  77درصهد و در خارشهتر 11

گیاهان کشت شده در خا

خا

از ازمک بود .میزان کاهش در برگهای گیاهان کشهت

درصد بود .کاهش در ریشههای گیاهان کشت شده در

شههده در خهها ریزوسههفری ازمههک  73درصههد و در

خا

ریزوسفری ازمک  73درصهد و در خارشهتر 11

خارشتر  11درصد بود .آنالیز واریهان( نشهان داد کهه

درصد بود .آنهالیز واریهان( نشهان داد کهه تفهاوت در

تفاوت در محتوای  Pبین تیمارهای مستلهف آللوپهاتی

محتوای  NO3-بین تیمارهای مستلف آللوپاتی در برگ

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

و ریشههه گیاهههان گنههدم معنههیدار ( )P<0.05بههود.

شکل  :1محتوای فسفر ( )Pدر برگ ) (Aو ریشه ) (Bگیاهان گندم یک ماه پ( از کشت در خا ریزوسفری ازمک ()C. draba
و خارشتر ( .)A. maurorumحروف التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها طبق آزمون
دانکن است.

معنیداری ( )P<0.05نداشت .آنالیز واریان( نشان داد

عناصررر غررذایی کررممصرررف در گیرراه و عناصررر

2+

 Znبین تیمارها در ریشه

کممصرف در خاک

که تنها تفاوت در محتوای

روی ( :)Zn2+جههدول  7محتههوای  Zn2+در بههرگ و

و بین گیاهان و اثرات متقابهل گیهاه × تیمهار در بهرگ

ریشه گیاهان گندم کشت شهده در خها ریزوسهفری

معنیدار ( )P<0.05بود.
2+

ازمک و خارشتر نشان میدهد .محتوای  Zn2+در برگ

مس (  :)Cuشکل  5محتوای م( را در برگ و

و ریشهه گیاهههان گنههدم تحههت تیمههار آللوپههاتی تغییههر

یک ماه پ( از کشت در

ریشه گیاهان گندم و خا
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خا

شده در خا

ریزوسفری ازمک و خارشتر نشان میدهد.

ریزوسفری ازمک  77درصد و در

مشاهده میشود که محتوای  Cu2+در برگ و ریشه

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

ریزوسفری به طور

تفاوت در محتوای  Cu2+بین تیمارهای مستلف

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

آللوپاتی در برگ و ریشه گیاهان گندم و معنیدار

گیاهان گندم کشت شده در خا
گیاهان کشت شده در خا

( )P<0.05بود.

ریزوسفری خارشتر بیشتر

از ازمک بود .میزان کاهش در برگهای گیاهان کشت

شکل  :4محتوای نیترات ( )NO3-در برگ ) (Aو ریشه ) (Bگیاهان گندم یک ماه پ( از کشت در خا

ریزوسفری ازمک

( C.

 )drabaو خارشتر ( .)A. maurorumحروف التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها
طبق آزمون دانکن است.

شکل  :9محتوای م( ( )Cu2+در برگ ) (Aو ریشهه ) (Bگیاههان گنهدم یهک مهاه په( از کشهت در خها ریزوسهفری ازمهک
( )C. drabaو خارشتر ( .)A. maurorumحروف التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها
طبق آزمون دانکن است.
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منگنز ( :)Mn2+جهدول  7محتهوای  Mn2+در بهرگ و

گیاهان گندم کشت شده در خا

ریشه گیاهان گندم کشت شهده در خها ریزوسهفری

معنیداری ( )P<0.05کاهش یافت ،کاهش در بهرگ و

ازمک و خارشهتر نشهان مهیدههد .محتهوای  Mn2+در

ریشه گیاهان کشت شده در خا

ریزوسفری خارشتر

برگ و ریشه گیاهان گندم تحت تیمار آللوپهاتی تغییهر

بیشتر از ازمک بود .میزان کاهش در برگهای گیاههان

معنیداری ( )P<0.05نداشت .آنالیز واریان( نشان داد

کشت شده در خا ریزوسفری ازمهک  7/1درصهد و

که در برگ تفاوت در محتهوای  Mn2+بهین تیمارهها و

در خارشتر  9/7درصد بود .همننین میزان کهاهش در

بین گیاهان معنیدار ( )P<0.05بود .در ریشه هیچیهک

ریشههای گیاهان کشهت شهده در خها

ریزوسهفری

از تفاوتها معنیدار نبود.

ازمک  9/9درصد و در خارشتر  72درصد بهود .آنهالیز

آهرر( ( :)Fe2+شههکل  7محتههوای آهههن را در بههرگ و

واریان( نشان داد کهه تفهاوت در محتهوای  Fe2+بهین

ریشه گیاهان گندم و خا یک ماه په( از کشهت در

تیمارهای مستلف آللوپاتی در بهرگ و ریشهه گیاههان

خا

ریزوسفری به طهور

گندم معنیدار ( )P<0.05بود.

ریزوسفری ازمهک و خارشهتر نشهان مهیدههد.

مشاهده میشود کهه محتهوای  Fe2+در بهرگ و ریشهه

شکل  :7محتوای آهن ( )Fe2+در برگ ( )Aو ریشه ( )Bگیاهان گندم یک ماه په( از کشهت در خها ریزوسهفری ازمهک (

C.

 )drabaو خارشتر ( .)A. maurorumحروف التین متفاوت باالی ستونها نشان دهنده تفاوت معنیدار ( )P<0.05بین تیمارها طبق
آزمون دانکن است.

اثر مواد آللوشیمیایی بر جذب یونها به میزان زیاد

بحث
آللوپاتی یک پدیده اکولوژیکی طبیعی است کهه از

با غلظت آنها و نو مواد آللوشهیمیایی مهرتبط اسهت.

زمانهای قدی در کشاورزی شناخته و اسهتفاده شهده

مثال غلظت ک دی بوتیل فتهاالت جهذب نیتهروژن را

است .آللوکمیکالهها مهوادی هسهتند کهه معمهوال بهه

افزایش میدهد ،ولی جذب فسفر و پتاسی را کهاهش

صورت متابولیتهای ثانویه گیهاهی تولیهد مهیشهوند.

میدهد .به هر حال غلظت باالی این مواد آللوشیمیایی

اسههتفاده از محصههوالت دارای خاصههیت آللوپههاتی در

جذب نیتروژن ،فسفر و پتاسی را مهار میکند .به طور

Silva et al.,

مشابه غلظت پایین دی فنیل آمهین جهذب نیتهروژن و

کشاورزی اخیهرا شهناخته شهده اسهت (

پتاسههی را تحریههک و جههذب فسههفر را بههه وسههیله

.)2014
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Geng et al.,

اثر آللوپاتی بهر میهزان جهذب عناصهر و محتهوای

ریشههای گوجهفرنگی مههار مهیکنهد (

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

عناصر در گیاهان زراعی به ندرت مورد مطالعهه قهرار

Baziramakenga,

گرفته است Yuan .و همکاران ( )7339نشان دادند که

بافتهای گیهاهی مههار مهیکننهد (

اثر مواد آللوشیمیایی مثل فرولیک اسهید ،بنزآلدهیهد و

.)1994
نتای مطالعه حاضر نشهان داد کهه کشهت گیاههان

بوتیههل بنزوئیههک اسههید بهها جههذب نیتههروژن در دانههه

گندم در خا ریزوسهفری خارشهتر و ازمهک جهذب

رسهتهههای گنهدم همبسههتگی منفهی دارد .در مطالعههه

عناصههر غههذایی پرمصههرف ( NO3- ،Ca2+ ،K+و  )Pو

حاضر همبستگی مثبت معنیداری ()P<0.01, r>0.87

عناصر غذایی ک مصرف ( Fe2+و  )Cu2+را در ریشه و

بین محتهوای  Ca2+و محتهوای  Pو  NO3-در بهرگ و

 P ،K+ ،NO3-و Cu2+

ریشه گیاهان گندم وجود داشت .همننهین همبسهتگی

بیشتر از سایر عناصر کاهش یافت .به نظر میرسد اثهر

مثبههت معنههیداری ( )P<0.01, r>0.87بههین محتههوای

آللوپاتی ازمک و خارشتر مربوط به مواد آللوشهیمیایی

 Fe2+و محتوای  Cu2+در برگ و ریشه گیاههان گنهدم

آزاد شده از ریشهه ایهن گیاههان اسهت کهه در خها

مشاهده شد.

برگ گیاهان کاهش داد و جذب

مواد آللوشیمیایی فنهولی مهیتواننهد گیاههان را از

ریزوسفری وجود دارد.
 Lvو همکهههاران ( )1221گهههزارش کردنهههد کهههه

جذب عناصر غذایی از محیط اطراف ممانعت کننهد و

سینامیک اسید و پارا هیدروکسی بنزوئیک اسید ،مهواد

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

آللوشیمیایی اصلی در مواد ترشح شده از ریشهه خیهار

 Yuو  )7331( Matsuiمشاهده کردند کهه سینههامیک

هستند و فعالیت دهیدروژنازها ATP ،آزهها و نیتهرات

اسید و مواد ترشهح شده از ریشه خیار جهذب ،NO3-

ردوکتازهای ریشه خیار را مهار کرده و بنابراین جذب

 Mg2+ ،Ca2+ ،K+ ،SO42-و  Fe2+را در دانهرستههای

 NO3-و  K+را در ریشههه مهههار مههیکننههد .در مطالعههه

خیار مهار میکند .در مطالعه حاضر در گیاهان کشهت

حاضر همبستگی مثبت معنیداری ()P<0.01, r>0.87

شده در خها ریزوسهفری ازمهک و خارشهتر جهذب

NO3-

 Zn2+ ،Mg2+و  Mn2+تحت تاثیر قهرار نگرفهت ،ولهی

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

جذب سایر عناصر غذایی (پرمصهرف و که مصهرف)

در برگ و ریشه گیاهان گندم وجود داشت.

کاهش یافت.

به خوبی ثابت شده است که ترکیبات سهمی مثهل
 -pکوماریک -p ،هیدروکسی بنزوئیهک ،سهیریندیک،
وانیلیههک ،فرولیههک و  -Oهیدروکسههی فنیههل اسههتیک

نتیجهگیری نهایی

اسید ،با عناصر غذایی به خصوص نیتروژن بره کنش

آللوپاتی گیاهان خارشتر و ازمک محتهوای عناصهر

دارنهد ( .)Field et al., 2006فنهولهها و ترپنوئیهدها

گیاه گندم بهه خصهوص عناصهر غهذایی پرمصهرف را

احتمهاال نقهش مهمهی در مههار نیتریفیکاسهیون دارنههد

بهطور معنهیداری کهاهش داد .اثهر آللوپهاتی خارشهتر

( .)White, 1994نتهای مطالعهه حاضهر نشهان داد کهه

بهههطههور معنههیداری ( )P<0.05بیشههتر از ازمههک بههود.

محتوای  NO3-بهه خصهوص در بهرگ گیاههان گنهدم

همبستگی مثبهت معنهیداری ( )P<0.01, r>0.87بهین

کههاهش یافههت ،آن مههیتوانههد مربههوط بههه بههره کههنش

محتوای فسفر و نیترات در برگ و ریشه گیاهان گنهدم

متابولیتهای ثانویه با نیتروژن و اثهر مههاری آنهها بهر

وجود داشت.

عملکرد نیترات ردوکتاز باشد.
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