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 Atriplex lentiformis و Atriplex canesence اثر آللوپاتیکی
بر مولفه های جوانه زنی، میزان کلروفیل و فنل کل

 Agropyron elongatum 

چکیده
 Atriplex )آزمايشــی جهت ارزيابی پتانســیل آللوپاتیکی غلظت های مختلف )0، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 درصد
canesence و Atriplex lentiformis حاصل از سوسپانســیون آبی 10 درصد در مرحله گل دهي بر برخی از مولفه های جوانه زنی 
)طول ريشه چه، طول ســاقه چه، طول گیاهچه  اي، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، شاخص بنیه بذر(، بیوشیمیايی )میزان فنل 
کل( و فیزيولوژيکی )میزان کلروفیل کل( برگچه و ســاقه چه Agropyron elongatum به عنوان گیاه غیر بومی پیشــنهادی در 
طرح های مرتع داری شرق استان گلستان در آزمايشگاه هیدرواکولوژی دانشگاه گنبد کاووس به اجرا درآمد. اين آزمايش به صورت 
فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفی در ســه تکرار اجرا شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که گونه ها، غلظت های مختلف و اثر 
متقابل گونه ها و غلظت ها بر صفات طول ريشــه چه، سرعت جوانه زنی، شــاخص بنیه بذر، میزان کلروفیل کل و فنل کل برگچه و 
ساقه چه   A. elongatum اختالف معنی داری در ســطح يک درصد داشتند. اثر متقابل گونه ها و غلظت ها بر درصد جوانه زنی در 
ســطح پنج درصد معنی دار بود. در حالی که اثر آن ها بر صفت طول ساقه چه و گیاهچه معنی دار نبود. مقايسه میانگین  اثر متقابل 
گونه ها در غلظت های مختلف تیمار نشان دهنده کاهش معنی دار بر مولفه های میزان کلروفیل کل، طول ريشه چه، درصد جوانی زنی، 
ســرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر در اثر افزايش غلظت عصاره های دو گونه Atriplex نسبت به شاهد بود. از سوی ديگر میزان 
فنل کل نســبت به شاهد به طور معنی داری با افزايش غلظت، روند افزايشی نشان داد. باالترين میزان فنل کل مربوط به غلظت 100 

درصد عصاره آبی A. canesence برابر با 194/38 نسبت به شاهد بود.

کلمات کلیدي:Atriplex canesence ،Atriplex lentiformis، Agropyron elongatum، مولفه های جوانه زنی، میزان کلروفیل کل وفنل کل. 
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Allelopathic effect of Atriplex canesence and Atriplex lentiformis on germination traits, the total chlorophyll 
and phenols content of Agropyron elongatum
By: N. Ebrahimi Mohammad Abadi, Gradutaed student of Range Management. H. Rouhani, Assistant Professor of 
Department of Range and Watershed Management, Gonbad Kavous University.  E. Golamalipor Alamdari, Assistant 
Professor of Plant Production, Department of Plant Production, Gonbad Kavous University. H. Mostafalou, Master of 
Range Management, Department of Natural Resources and Watershed Management of Golestan Province.
An experiment was carried out to evaluate the allelopathic potential of various concentrations of (0, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100%) of Atriplex canescens and Atriplex lentiformis  which were prepared by aqueous 
suspension of 10% at the flowering stage on some germination traits (Root length, shoot length, seedling growth, 
germination percent, speed of germination, vigor index), physiological (total chlorophyll content) and biochemical 
(total phenols content) shoot let and leaflet of Agropyron elongatum as a non native plant which is introduced on 
range management projects of the eastern Golestan province in laboratory of Hydro-ecology at Gonbad-e-Kavous 
University. The experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. The ANOVA 
analysis showed that species, various concentrations and the interaction of species and concentrations had significant 
difference at 1% on radicle length, speed of germination, seedling vigor index, total chlorophyll and total phenol 
content from shoot let and leaflet of A. elongatum. The interaction of species and concentrations on germination 
percent was significant at 5%. While the effect of them on shoot and seedling lengths were insignificant.  The mean 
comparison of interactions effect of species and various concentrations indicated that there were significant decrease 
on total chlorophyll content and, radicle length, germination percent, speed of germination and seedling vigor index 
with increasing concentrations of two species of Atriplex as compared to control. On the other hand, the amount of 
total phenols of seedling had a rising trend with increasing concentrations trend over control. 100% of concentrations 
aqueous extract of  A. canesence had a maximum of Phenols content (194/38%) as compared to control.

Keywords: Atriplex canesence, Atriplex lentiformis, Agropyron elongatum, Various concentrations, Germination 
traits, Content of total Chlorophyll and Phenol.

مقدمه
از دهه های گذشته به منظور اصالح و احیا مراتع خشک و نیمه خشک 
 A. canescens، مانند Atriplex ایران گونه های غیربومــی جنس
A. halimus و A.lentiformis  در ســطح وسیعی بوته کاری شده 
 اســت و هر ساله بر سطح کشت آن افزوده می شود. در اثر کشت یک 
گیــاه جدید در محیط ) به ویژه گیاه غیر بومی( احتمال بروز تغییراتی 
در محیط طبیعی و اکوسیســتم وجود دارد؛ که این تغییرات ســبب 
اثرات مثبت یا منفی در خاک، گیاهان بومی و موجودات زنده می شود 
)Henteh  و همــکاران، 2004(. لذا پیش از کشــت این گونه ها در 
سطح گسترده، بایســتی آثار مثبت یا منفی بوم شناختی )اکولوژیک( 
گونه های غیر بومی بر محیط های زیر کشــت مورد بررسی قرار گیرند 
 Hayward  و Fireman  .)2001 ،و همــکاران Mohamadi(
 Sacobatus vermiculata، 1952( با بررســی اثر ســه گونــه(
Atriplex tridentate وAtriplex confertifolia بــه رابطــه 
معنی دار بین تاج  پوشــش گونه هــا و افزایش کل نمک های محلول و 
ســدیم قابل تبــادل خاک منطقه پی بردند. به گــزارش Henteh  و 
همــکاران )2004(، گیاه Atriplex canescens با گذشــت زمان 

باعــث تغییراتی در ترکیب و تنوع گونه ای می شــود و این موضوع به 
دلیــل اثرات مثبت مانند ایجاد میکروکلیما و بهبود خصوصیات خاک 
و اثرات منفــی آن از قبیل رقابت و آللوپاتــی Atriplex و مدیریت 
حاکــم بر منطقه قرق اســت. یکــی از اثــرات Atriplex بر محیط 
پیرامــون آن، دگر آســیبی یا آللوپاتی این گیاه اســت و اثر آللوپاتي 
گیاهان بــر یکدیگر یکي از دغدغه هاي مهم در اصالح و احیاي مراتع 
کشــور بوده که در امر مرتع کاري کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
آللوپاتی پاسخی برای واکنش های بیوشیمیایی مفید و غیر مفید بین 
گیاهان با گیاهان اطراف و یا میکروارگانیزم ها از طریق تولید ترکیبات 
شــیمیایی رها شده به محیط پیرامون و سپس اثر بر رشد و پیشرفت 
گیاهان مجاور اســت )Asaduzzaman و همکاران ، 2010(.  مواد 
آللوپاتیک، فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعددی نظیر رشد 
و جوانه زنی، تقســیم و رشد طولی سلولی، رشد القا شده با ژیبرلین یا 
اکسین، فتوسنتز، تشکیل روزنه، سنتز پروتئین، متابولیسم اسیدهای 
 ،Mighani( آلی و تغییر تراوائی غشــاء را تحت تاثیر قرار می دهند
2003(. در زمینــه آللوپاتی گیاهان مختلف تحقیقات بســیاری اجرا 
شده اســت. به عنوان مثال، Barbosa  و همــکاران )2008( کاهش 
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 Phalaris canariensis, Lactuca مولفه های جوانه زنی گیاهان
sativa و Melinis minutiflora در اثــر افزایــش غلظت عصاره 
آبی Brachiaria decumbens را گــزارش کردند. Mohebi و 
همکاران )2010(  اثرات آللوپاتیکی عصاره آبی غلظت¬های مختلف 
 Artemisia صفــر، 25 و 75 درصد( ریشــه و اندام هوایی گونــه(
sieberi را بر مولفه های جوانه زنی گونه Stipa barbata  در چهار 
تکرار بررســی کردند. نتایج نشــان داد که غلظت های مختلف عصاره 
حاصل از ریشــه اثر تحریک کنندگی بر صفات جوانه زنی گونه تحت 
مطالعه داشــت و در نقطه مقابل عصاره غلظت های مختلف اندام های 
هوایی اثر بازدارنده بر صفات جوانه زنی گونه تحت مطالعه داشــت که 
این ممکن است به دلیل تفاوت در ساختار شیمیایی آللوشیمیایی های 
اندام هوایی و زیرزمینی یا تفاوت در غلظت آن ها در اندام های مذکور 
 باشــد. تحقیق Eghbali  و همکاران )1998( نشان داد که کلروفیل 
کل در برگ گندم، چاودار، ماش و لوبیا در اثر اعمال بقایای اندام های 
هوایی و کورم زعفران افزایش معنی داری نســبت به شــاهد داشت. 
Mohamadi و همکاران )2012( کاهش مولفه های مورفولوژیک و 
فیزیولوژیــک به ویژه کلروفیل برگ گیاهان تک لپه و دولپه را به دلیل 
 )1981(  Davis .اثر آللوپاتی عصاره برگ اکالیپتوس گزارش کردند
وجود اثــر بازدارنده گونه هــاي مختلــف Atriplex را بر جوانه زنی 
بذر Salsola rigida مورد بررســی قرار داد. مطالعات وي نشــان 
دهنــده وجود اثــر آللوپاتی در تمامی گونه هــای Atriplex به ویژه 
A. canescens و A.lentiformis اســت؛ که نتایج تحقیق بیانگر 
ترکیبات آللوپاتی بیشتر در برگ و میوه گونه هاي مورد بررسی است.  
 Atriplex و همــکاران )2003( اثر آللوپاتیکی عصار ه های Henteh
canesence بــر جوانه زنــی بــذر Artemisia sieberi را مورد 
بررســی قرار دادند. نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین جوانه زنی 
بــه ترتیب مربــوط به تیمار 5  و 25 درصــد عصاره های برگ و میوه 

تحت مطالعه بود.
از مهمترین روش هاي اصالح مراتع بذرکاري و یا بوته کاري مي باشــد. 
یکــي از موضوعات مهم در اصالح مراتــع اصالح ترکیب گونه اي بوده 
که هم گونه ها خوشــخوراک، هم مناسب حفظ خاک و هم چند ساله 
باشند. استان گلستان داراي 862 هزار هکتار مرتع مي باشد که بیش 
از نیمي از آن را مراتع قشــالقي تشکیل مي دهد، که با توجه به ضعف 
پوشــش گیاهی نیاز به تقویت و اصالح و احیاء دارند. ســطح وسیعی 
از اراضی اســتان گلستان در شــش منطقه عمده چپرقویمه، داشلی 
برون، چات، مراوه تپه، اینچه برون و دشــت از ســال 1363 تا کنون 
زیر کشــت A. canescens و A. lentiformis قرار گرفته اســت. 
در ســال 1390 براي بیست هزار هکتار از مراتع این استان طرح هاي 
 Jehad-Agricultur Organization( مرتعــداري تهیــه شــد
 Medicago 2012(. بــذور مرتعــی از گونه های ,of Golestan
تقویــت  جهــت  در   scutellata ، Agropyron elongatum
پوشــش گیاهی در مناطق مناسب کشت شــد. از آنجائي که دو گونه 
Atriplex و Agropyron  هــر دو غیر بومي بوده که در امر اصالح 
مراتع اســتفاده می شــوند و با توجه به نتایج مطالعات قبلي مبني بر 
خاصیــت آللوپاتیکي Atriplex، به منظور اخــذ تصمیمات کلیدي 

براي اصالح مراتع لزوم بررســي اثرات آللوپاتیکــي این گونه بر گونه 
پیشــنهادي غیربومي Agropyron در طرح هاي مرتعداري ضرورت 
می یابد تــا بعنوان یک ابزار علمی در مدیریت دســتگاه های اجرایی 
به آن توجــه گــردد. Agropyron elongatum گیاهی از طایفه 
گندم Trticeae و تیره Poaceae است. چند ساله به فرم پشته ای، 
ســاقه ها ماشوره ای، نازک و شــکننده، یا محکم، صاف و بدون کرک، 
پهنک برگ ها ســبز مایل به خاکستری و یا ســبز کلمی، سنبلچه ها 
فشــرده، پوشه ها کم و بیش هم اندازه، مستطیلی با رأس بریده است. 
در اراضی شــور و قلیایی با متوسط بارندگی ســالیانه 200 میلی متر 
رشد کرده و مقاوم به سرما و یخبندان بوده و عمدتاً برای چراگاه های 
 ،Mahdavi و Jouri(دست کاشت و تولید علوفه اســتفاده می شود
2010(. مزایایی نظیر تولید باال، اســتقرار آســان، قابلیت چرای گاو 
و حتــی گوســفند؛ موجب کاربرد وســیع این گیــاه در ایجاد مراتع 
دست کاشــت و تولید علوفه گردیده  اســت )Moghimi, 2005(، با 
توجه بــه مزایای این گونه و هزینه های باالی مربوط به اصالح مراتع، 
به منظور کاهش خســارات، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیکی 
این گونه باید بخشــی از تحقیقات مرتعداران به بررسی اثر گونه های 
موجود در منطقه، از جمله اثر آللوپاتیکی گونه غالب منطقه )گونه های 
 A. اختصاص یابد. لذا جهت پیشــنهاد به کاشــت گونه )Atriplex
elongatum در منطقه چپر قویمه و دشت استان گلستان، تحقیقی 
 A. و A. canesence برای ارزیابی پتانســیل آللوپاتیکی دو گونــه
lentiformis بــر مولفه های جوانه زنی بذر )طول ریشــه چه، طول 
ساقه چه، طول گیاهچه، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و شاخص 
بنیه بذر( صفات بیوشیمیایی )میزان فنل کل( و فیزیولوژیکی )میزان 

کلروفیل کل( A. elongatum انجام شد.

مواد و روش ها
منطقه چپرقویمه واقع در بیســت کیلومتري شــمال گنبد کاووس با 
موقعیت 37 درجه و 26 دقیقه عرض شــمالي و 50 درجه و 4 دقیقه 
طول شــرقي و ارتفاع 60 متر از ســطح دریا، میانگین بارش ســاالنه 
250 میلی متر و میانگین دمای ساالنه 20 درجه سانتی گراد به کشت 
 Atriplex .اختصاص یافته  اســت Atriplex lentiformis گونــه
canescens نیز در منطقه دشت واقع 37 درجه و 18 دقیقه عرض 
شــمالی و 56 درجه و صفر دقیقه طول شــرقی و ارتفاع 998 متر از 
ســطح دریا، با میانگین بارش ساالنه 400 میلی متر و میانگین دمای 
ساالنه 13 درجه سانتی گراد کشت شــده  است. نمونه برداری از اندام 
هوایی و زیرزمینی گونه های A. canesence و A. lentiformis در 

مرحله گلدهی )اواخر خرداد ماه( در سال 1391 انجام شد. 
به منظــور از بین بردن گرد و غبار، نمونه ها براي مدت کوتاهي در حد 
چند ثانیه )بــراي جلوگیري از آبشــویي آللوکمیکال ها( با آب مقطر 
شستشــو گردید. سپس براي مدت 72 ســاعت در آون در دماي 60 
درجه سانتي گراد خشک شد )Narwal و همکاران، 2004(. نمونه ها 
به وسیله آسیاب و الک با قطر دو میلي متر به قطعات بسیار ریز )براي 
به دست آوردن عصاره هاي یکنواخت( تبدیل گردیدند. به منظور اجرای 
آزمایشات زیست سنجی دو گونه Atriplex، سوسپانسیون ده درصد 
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[10 گــرم پودر )وزنی( با 100 میلی لیتــر آب مقطر)حجمی( ] از دو 
گونه تحت مطالعه تهیه شــد. مخلوط حاصل به مدت 72 ســاعت در 
دمای آزمایشــگاه قرار گرفت و با کاغذ صافي شماره 42 صاف گردید. 
با استفاده از آب مقطر، 11 غلظت مختلف )0، 10، 20، 30، 40، 50، 
60، 70، 80، 90 و 100 درصــد( از عصــاره اولیه، تهیه گردید. بذور 
A. elongatum تهیه شــده از ایســتگاه تحقیقات تولید نهال و بذر 
چپرقویمه شهرســتان گنبد کاووس به  وسیله کلرید جیوه 0/1 درصد 
برای مدت کوتاهی ضدعفونی شد. 50 عدد از بذور سالم در پتري دیش 
به قطر 11 سانتي متر روي کاغذ صافي قرار داده شد. به هر پتري دیش 
10 میلي لیتــر از هریک از عصاره ها بطور جداگانه و 10 میلی لیتر آب 
مقطــر به عنوان تیمار شــاهد بر روي بذرهــاي A. elongatum به 
صــورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفي با ســه تکرار 
اضافه شــد. پتریدیش ها در دمای متناوب 30-20 درجه سانتی گراد، 
با زمان روشــنایی 8 ساعت، تاریکی 16 ســاعت و نوسان دمایی ±1 
درجه سلســیوس، به مدت 21 روز، در دســتگاه ژرمیناتور قرار گرفت 
)Azarinvand و همــکاران، 2008(. پــس از این مدت مؤلفه هاي 
جوانه زني از قبیل طول ریشــه چه، طول ســاقه چه، رشــد گیاهچه، 
درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، شاخص بنیه بذر گیاهچه، صفات 
بیوشــیمیایی )میزان فنل کل( و فیزیولوژیکی )میزان کلروفیل کل( 
اندازه گیری شد. تعداد بذرهای جوانه زده در هر روز ثبت شد و سپس 

درصد جوانه زنی با رابطه زیر محاسبه شد:
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RG: درصــد جوانه زنی، ni: تعداد بذر جوانه زده در روز، n: تعداد کل 
بذرها می باشد. 

ســرعت جوانه زنی )S( نیز با اســتفاده از رابطه زیر محاســبه گردید   
:)1983 ،Bradbeer و )Khandakar
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S: سرعت جوانه زني، n: تعداد بذر جوانه زده در زمان t و t: تعداد روزها 
از زمان شروع آزمایش

طول ریشــه چه و ســاقه چه با خط کش اندازه گیری و شاخص بنیه 
بذر با اســتفاده از رابطه زیر محاســبه گردیــد Abdul-Baki(  و  

:)1973 ،Anderson
VI=)RL+SL( × RG 

که در آن، RL: طول ریشــه چه، SL: طول ســاقه چه، RG: درصد 
جوانه زني و VI: شاخص بنیه بذر است.

درصد بازدارندگی و یا تحریک پذیری سطوح مختلف عصاره با استفاده 
از رابطه Amoo  و  Van Staden )2008( محاسبه شد:
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که در آن PLI درصد بازدارندگی یا تحریک پذیری،R1 پاسخ شاهد 
و R2 پاسخ تیمار می باشد.

ســنجش کلروفیل کل بر اســاس روش Arnon )1949( انجام شد. 
بدین ترتیب مقدار0/1 گرم از اندام ســبز گیاهچه با استون سرد 80 
درصد به طور کامل ســاییده  شــد. محلول حاصل بــا دور 1000 به 
مدت 10 دقیقه سانتریفوژ شد. سپس محلول شفاف از فاز جامد جدا 
شــد و با استون ســرد 80 درصد در بالن ژوژه به حجم 25 میلی لیتر 
رســانده شد. محلول تهیه شده در طول موج های 645 و 663 نانومتر 
 Biochrom Libera- S22 با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری
قرائــت گردید و با کمک رابطــه زیر میزان کلروفیل کل بر حســب 

میلی گرم بر گرم محاسبه شد.
 

ChlT=] 20,2)D80,2 + )645)D663([ × V /)1000×W(

ChlT: کلروفیــل کل، D: میزان جذب نوری خوانده شــده در طول 
موج مربوطه، V: حجم عصاره و W: وزن نمونه تر

برای سنجش فنل کل از روش Malik  و Singh  )1980( استفاده 
شــد به صورتــی که 0/1 گرم از ســاقه چه و برگ چــه گیاهی با 10 
میلی لیتر اتانول داغ 80 درصد در هاون چینی ســاییده شد. مخلوط 
حاصــل با دور 1000 به مدت 10 دقیقه ســانتریفوژ گردید. ســپس 
محلول شفاف از فاز جامد جدا شد و درون لوله آزمایش در حمام آب 
جوش قرار گرفت تا غلیظ شود. سپس یک میلی لیتر از محلول تغلیظ 
شده برداشته شــد و با آب مقطر در بالن ژوژه به حجم 50 میلی لیتر 
رســید. پس از آن 0/5 میلی لیتر معرف فولین ســیوکالتو 50 درصد 
اضافه شد. بعد از سه دقیقه، دو میلی لیتر کربنات سدیم 20 درصد به 
آن نیــز اضافه گردید، محلول حاصل به مدت 10 دقیقه در حمام آب 
جوش قرار گرفت. پس از سرد و شفاف شدن محلول حاصل، به وسیله 
دستگاه اسپکتروفتومتری Biochrom Libera- S22 درطول موج 

650 نانومتر قرائت شد. 
آنالیز داده های حاصل پس از بررســی نرمال بودن آن ها، با استفاده از 
نرم افزار SAS )نسخه 9/1( انجام گرفت و مقایسه میانگین داده ها با 

استفاده از آزمون LSD در سطح پنج درصد انجام شد.

نتايج
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که گونه ها، غلظت های مختلف 
عصاره و اثر متقابل آن ها بر صفات طول ریشــه چه، سرعت جوانه زنی، 
 A.  شــاخص بنیه بذر، میزان کلروفیل و فنل کل ســاقه چه و برگچه
elongatum اختالف معنی داری در ســطح یک درصد داشتند. اثر 
متقابــل گونه ها و غلظت ها بر درصد جوانه زنی در ســطح پنج درصد 
معنی دار بود. اثرات ســاده هر یک از گونه ها و غلظت های مختلف بر 
صفات طول ســاقه چه و گیاهچه در سطح یک درصد معنی دار بود. در 
حالی که اثرت متقابل گونــه و غلظت ها بر روی صفات تحت مطالعه، 

معنی دار نبود )جدول 1(.
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اثر آللوپاتیکی Atriplex canesence و   ...

A. elongatum  تحت مطالعه بر مولفه های جوانه زنی و بیوشیمیايی و فیزيولوژيکی برگچه و ساقه چه Atriplex جدول1. تجزيه واريانس اثر غلظت های مختلف دو گونه

میانگین مربعات

مقايسه میانگین مولفه های فیزيولوژيکی و بیوشیمیايی:
مقایســه میانگین های اثر غلظت های مختلف دو گونه Atriplex بر 
مولفه های میزان کلروفیل و فنل کلA. elongatum نشــان داد که 

میــزان کلروفیل کل و فنل کل گیاه مورد مطالعه بیشــتر تحت تاثیر 
A.canesence  قرار گرفتند )جدول 2(. 

منابع
تغییر

درجه
آزادی

طول 
ريشه چه

طول 
ساقه چه

طول 
گیاهچه

درصد
 جوانه زنی

سرعت 
جوانه زنی

شاخص 
بنیه بذر

میزان 
کلروفیل کل

میزان 
فنل کل

Atriplex 0/04±4/909**0/94±1354/6**0/21±94/56**03/-±1733/3گونه ns266/7±0/97**11163586/9±0/39**3/505±0/13**8825/1±0/21**

**0/12±671/9**0/35±0/067**0/19±37720215/0**0/39±676/8**0/83±3390/3**1/93±2807/6**0/63±394/8**0/09±101212/6غلظت عصاره

**ns58/49±0/83 ns35/97±0/06*55/00±0/13**514302/2±0/08**0/035±0/93**219/1±0/91 1/01±4/894**0/02±1036/43گونه× غلظت

449/5003/42420/0613/155/125116218/70/000020/029خطا

)CV( 10/008/2468/4004/6154/5177/6490/8330/401ضریب تغیرات
  * و ** به ترتیب بیانگر اختالف معنی دار در سطح 5  و  1 درصد و ns بیانگر عدم اختالف معنی دار

A. elongatum  تحت مطالعه بر مولفه های جوانه زنی و بیوشیمیايی و فیزيولوژيکی برگچه و ساقه چه Atriplex جدول 2. مقايسه میانگین های اثر غلظت های مختلف  دو گونه

میانگین مربعات

Atriplex طول ريشه چهگونه
)میلی متر(

طول ساقه چه
)میلی متر(

طول گیاهچه
)میلی متر(

درصد
 جوانه زنی

سرعت 
جوانه زنی

شاخص 
فنل کلکلروفیل کلبنیه بذر

A. canesence27/48±0/174b21/24±0/191b48/73±0/835b78/30±0/127a45/58±0/815b4045/5±0/192 b0/285±0/237b54/64±0/824a

A. lentiformis34/15±0/216a23/66±0/915a57/79±0/924a78/85±0/937a54/68±0/736a4868/1±0/653a0/672±0/519a31/51±0/427b

      در هر ستون میانگین های دارای حروف غیر مشابه با يکديگر اختالف معنی داری دارند.

مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت های مختلف عصاره گونه های تحت 
مطالعه بر میزان کلروفیل کل A. elongatum نشان داد که غلظت 
10 درصد عصاره A.lentiformis دارای اثر تحریک کنندگی )4/62 
درصد( بر میزان کلروفیل گیاه تحت مطالعه نســبت به تیمار شــاهد 
بود. در حالی که ســایر غلظت های تیمار A.lentiformis به همراه 
غلظت های مختلف تیمار A.canesence به طور معنی داری ســبب 
کاهش میزان کلروفیل کل در گیاه تحت مطالعه شــدند. بیشترین اثر 
بازدارندگی معنی دار بر میزان کلروفیل کل مربوط به غلظت های 80 ، 
90 ، 100 درصد A.canesence به ترتیب 77/80، 78/59 و 79/26 
درصد بر گیاه مورد مطالعه بود )جدول 4(. مقایسه میانگین اثر متقابل 
 Atriplex آللوپاتیکــی غلظت هــای مختلف عصاره آبــی دو گونه ی
برمولفــه میزان فنل کل A. elongatum نشــان داد که میزان فنل 
کل به طور معنی داری در غلظت های مختلف عصاره ها نسبت به شاهد 
افزایش یافت. بیشــترین افزایش میزان فنل کل مربوط به تیمار 100 

درصد )194/38 درصد( A. canesence بود )جدول 4(.

مقايسه میانگین مولفه های جوانه زنی:
 Atriplex مقایســه میانگین های اثــر غلظت های مختلــف دو گونه
بــر مولفه های جوانه زنی A. elongatum نشــان داد که در مجموع 
غلظت هــای مختلــف A. canesence  اثــر بازدارنده بیشــتری بر 
مولفه های جوانه زنی A.elongatum به جز درصد جوانه زنی نســبت 
بــه تیمار A. lentiformis داشــتند )جدول 2(. مقایســه میانگین 
اثرات ســاده غلظت های مختلف عصاره آبــی دو گونه Atriplex بر 

مولفه جوانه زنی طول ســاقه چه A. elongatum نشان داد که طول 
ســاقه چه در غلطت های مختلف عصاره به طور معنی داری نســبت به 
شــاهد کاهش یافت. کمترین و بیشــترین اثر بازدارندگی به ترتیب 
مربــوط به تیمار 10 درصد )34/74 درصــد( و 100 درصد )70/23 
درصد( بوده اســت. اثــر غلظت های مختلف عصاره آبــی دو گونه بر 
طول گیاهچه مشابه طول ســاقه چه بود )جدول 3(. مقایسه میانگین 
اثــر متقابل غلظت هــای مختلف عصاره های دو گونــه Atriplex بر 
طــول ریشــه چه A. elongatum بیانگر اثر بازدارنــده معنی دار در 
 A. تمامــی غلظت هــای دو گونه به جز غلظــت 10،20 درصد عصاره
lentiformis نسبت به تیمار شاهد بود. کمترین طول ریشه چه گیاه 
 Atriplex تحت مطالعه مربوط به تیمار 100 عصاره آبی هر دو گونه
بوده  اســت. آنالیز داده های اثر متقابل غلظت های مختلف عصاره های 
دو گونه Atriplex بر درصد جوانه زنی A. elongatum نشــان داد 
که غلظت 100 درصد A. canesence و A. lentiformis به ترتیب 
67/78 و 70/47 درصد، بیشــترین بازدارندگی معنی دار را بر درصد 
 A. جوانه زنی بذر گیاه تحت مطالعه داشــتند. ســرعت جوانه زنی بذر
elongatum در اثــر غلظت های مختلف دو گونه Atriplex به طور 
معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت. کمترین سرعت جوانه زنی در 
غلظت 100 درصــد A. canesence و A. lentiformis به ترتیب 
84/35 و 86/04 درصد بدســت آمد. شاخص بنیه بذر در اثر افزایش 
غلظت عصاره های دو گونه روند کاهشــی نسبت به تیمار شاهد یافت. 
باالتریــن درصد بازدارندگی در غلظــت 100 درصد )92/17 درصد( 

عصاره A. lentiformis اتفاق افتاد )جدول4(.
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در هر ستون میانگین های دارای حروف غیر مشابه با يکديگر اختالف معنی داری دارند

A. elongatum  تحت مطالعه بر مولفه های جوانه زنی و بیوشیمیايی و فیزيولوژيکی برگچه و ساقه چه Atriplex جدول 3. مقايسه میانگین اثر غلظت های مختلف عصاره آبی دو گونه

غلظت های
مختلف

طول ريشه چه
)میلی متر(

طول ساقه چه
)میلی متر(

طول گیاهچه
)میلی متر(

درصد
 جوانه زنی

سرعت 
جوانه زنی

شاخص 
بنیه بذر

کلروفیل کل
)میلی گرم بر گرم(

فنل کل
)میلی گرم بر گرم(

a43/67±0/27 a97/00±0/21 a99/33±1/45 a84/94±1/09 a9184/7±0/12 a0/757±0/73 a63/99±0/70 a 0/10±53/33شاهد

1049/00±0/ 71 b28/5±0/09 b77/50±0/44 b97/00±0/78 ab73/43±0/86 b6921/0±0/31 b0/589±0/31 b58/09±0/13 b 

2044/50±0/72 c23/83±0/45 c68/33 ±0/37 c96/00±0/01 ab71/27±0/13 b6281/3±0/19 c0/515±0/57 c44/10±0/35 c

3037/83±0/93 d22/50±0/39 cd60/33±0/87 d95/00±0/12 bc64/990±0/95 c5650/7±0/05 d0/507±0/48 d43/57±0/89 d

4033/50±0/35 e21/67±0/49 de55/17±0/82 d93/67±0/89 bc60/38±1/01 d4998/0±0/18 e0/473±0/19 e41/86±0/23 e

5028/67±0/71 f20/83±0/01 de49/50±0/10 e91/67±0/23 c54/76±0/11 e4598/7±0/15 f0/444±0/75 f41/05±0/72 f

6026/33±0/45 f19/67±0/84 ef46/00±0/12 ef83/00±0/15 d46/83±0/63 f3916/7±0/21 g0/434±0/25 g40/43±0/47 g

7022/50±0/38 g18/67±0/49 fg41/17±0/81 fg74/33±0/19 e39/76±0/40 g2802/0±2/01 h0/412±0/68 h39/69±0/18 h

8018/50±0/30 h17/83±0/23 fg36/33±0/01 gh60/33±0/08 f25/65±0/55 h2340/0±0/14 i0/385±0/63 i39/29±0/35 i

9015/33±-/11 h16/67±0/14 g32/00±1/11 h43/33±0/15 g17/33±0/10 i1484/3±0/11 j0/374±0/14 j38/60±0/73 j

1009/500±0/37 i13/00±0/52 h22/50±0/83 i30/67±0/13 h12/15±0/75 j847/3±0/80 k0/371±0/10 k23/15±0/62 k

در هر ستون میانگین های دارای حروف غیر مشابه با يکديگر اختالف معنی داری دارند

A. elongatum  تحت مطالعه بر مولفه های جوانه زنی و بیوشیمیايی و فیزيولوژيکی برگچه و ساقه چه Atriplex جدول 3. مقايسه میانگین اثر غلظت های مختلف عصاره آبی دو گونه

غلظت هایگونه
مختلف

طول ريشه چه
)میلی متر(

طول ساقه چه
)میلی متر(

طول گیاهچه
)میلی متر(

درصد
شاخص سرعت جوانه زنی جوانه زنی

بنیه بذر
کلروفیل کل

)میلی گرم بر گرم(
فنل کل

)میلی گرم بر گرم(

A
. c

an
es

en
ce

a43/67±0/2397/00±0/9299/33±0/56 a84/94±0/56 a9184/7±0/01 a0/757±0/01 b23/15±0/32 q 0/45±53/33شاهد

1043/00±0/15 b27/33±1/0170/33±0/3498/00±0/43 ab69/48±0/13 cd6250/0±1/00 d0/388±0/32 i52/99±0/10 j

2037/33±0/83 cd21/67±0/1359/00±0/2097/33±0/02 abc67/08±0/67 cd5565/3±0/02 e0/289±0/18 j53/56±0/26 i

3033/00±0/18 cde21/00±0/2054/00±0/1096/00±0/21 abc59/31±0/10 f5052/7±0/62 ef0/281±0/09 j54/05±0/10 h

4029/00±0/62 ef21/00±0/1250/00±0/6495/33±0/49 abcd54/08±0/82 g4464/0±0/05 gh0/268±0/17 k55/27±0/19 g

5025/00±0/35 fgh19/67±0/9744/67±0/9293/33±0/01 bcd46/48±0/12 h3922/0±0/15 h0/239±0/14 l55/92±0/18 f

6022/67±0/12 ghi18/00±0/1740/67±0/2782/67±0/30 e38/94±0/85 i3307/3±0/24 i0/226±0/36 m57/39±0/34 e

7018/00±0/23 ijk16/33±0/4334/33±0/0172/00±0/19 fg32/28±0/48 j2501/3±1/00 kl0/202±0/12 n59/67±0/83 d

8016/33±0/65 jk16/00±0/3532/33±0/3054/00±0/76 h20/53±0/12 k1950/0±0/52 lm0/168±0/73 o59/99±0/09 c

9015/00±0/22 k15/33±0/4230/33±0/5841/33±0/09 i15/77±0/15 lm1328/0±1/05 no0/162±0/99 o60/89±0/76 b

1009/667±0/18 l13/67±1/0123/33±0/6732/00±0/16 j12/44±0/64 mn974/7±0/35 op0/157±0/14 o68/15±0/17 a

A
. l

en
tif

or
m

is
a43/67±0/9097/00±0/7999/33±0/67 a84/94±0/45 a9184/7±0/12 a0/757±0/12 b23/15±0/18 q 0/42±53/33شاهد

1055/00±0/92 a29/67±0/9184/67±0/2396/00±0/20 abc77/37±0/73 b7592/0±0/12 b0/792±0/02 a24/21±0/78 p

2051/67±0/73 a26/00±0/2377/67±1/0894/67±0/37 abc75/46±0/15 b6997/3±0/37 c0/741±0/09 c25/03±0/65 o

3042/67±0/62 b24/00±0/1366/67±0/1794/00±0/36 abcd70/49±1/01 c6248/7±0/15 d0/733±0/22 c25/35±0/26 n

4038/00±0/12 bc22/33±0/9260/33±0/7592/00±0/19 abcd66/67±0/11 de5532/0±0/22 e0/678±0/80 d25/59±0/23 n

5032/33±0/85 de22/00±2/0054/33±0/6890/00±0/64 cd63/05±0/10 e5275/3±0/09 e0/649±0/35 e26/17±0/14 m

6030/00±1/00 ef21/33±0/1351/33±0/0383/33±0/32 e54/72±0/38 g4526/0±0/56 fg0/639±0/11 e26/33±0/13 m

7027/00±0/09 fg21/00±1/0248/00±0/2476/67±0/32 f47/24±0/97 h3102/7±0/61 ij0/622±0/10 f27/47±0/72 l

8020/67±2/03 hij19/67±0/0940/33±0/1666/67±0/23 g30/76±0/43 j2730/0±0/79 jk0/603±0/76 g28/21±0/43 k

9015/67±0/38 jk18/00±0/3533/67±0/1853/33±0/61 h18/89±0/12 kl1640/0±0/12 mn0/587±0/04 h55/30±0/55 g

1009/333±0/62 l12/33±0/8621/67±0/3629/33±0/34 j11/86±0/62 n720/0±0/16 p0/586±0/17 h59/84±0/72 cd
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اثر آللوپاتیکی Atriplex canesence و   ...

بحث و نتیجه گیری
ایــن مطالعه نشــان داد که غلظت 10 درصــد A.lentiformis اثر 
تحریک کنندگی بر میزان کلروفیل کل داشت. در حالی که غلظت های 
باالتر اثــر بازدارندگی بر کلروفیل کل داشــتند. ایــن نتیجه مطابق 
نتایــج Rice )1984( می باشــد بــه طوری که بیان نموده اســت 
آللوکمیکال هایــی که در برخی از غلظت هــای باال دارای اثر بازدارنده 
می باشند ممکن اســت دارای اثر تحریک کننده در غلظت های پایین 
بر روی گیاه تحت مطالعه باشــند. در این مطالعه میزان فنل کل گیاه 
تحت مطالعه به طور معنی داری در غلظت های مختلف عصاره های دو 
 )1971(Muller  و Tinnin .گونه نســبت به شــاهد افزایش یافت
علت افزایش فنل کل به همراه افزایش سایر مواد آللوپاتیک را به واسطه 
افزایش آنزیم PLA )یکی از آنزیم های مهم در مسیر فنیل پروپانوئید 
و ســنتز ترکیبات فنلی در پاســخ به برخی تنش های زیستی و غیر 
زیســتی القا شــده( در گیاه تحت تیمار آللوپاتی دانستند. بیشترین 
افزایــش مربوط بــه تیمار های A. canesence بوده اســت. در این 
 A. نسبت به A. canecence مطالعه غلظت های مختلف عصاره آبی
lentiformis اثر بازدارندگی بیشتری بر میزان کلروفیل کل داشتند. 
این ممکن است به دلیل مقادیر بیشتر آللوکمیکال ها نظیر میزان فنل 
کل در A.canecence  باشد که کلروفیل را مورد هدف قرار می دهد. 
مقایســه میانگین اثرمتقابل غلظت های مختلف دو گونه تحت مطالعه 
بر صفات درصد و ســرعت جوانه زنی نشــان داد که سرعت جوانه زنی 
بیشتر از درصد جوانه زنی تحت تاثیر تیمار غلظت های مختلف دو گونه 
قرار گرفت. تیمارهای مختلف A. canesence اثر بازدارنده معنی دار 
بیشتری نسبت به A.lentiformis داشــتند. این مطالعه هم چنین 
نشان داد که طول ریشه چه گیاه تحت مطالعه برخالف طول ساقه چه 
بــه طور معنی داری تحت تاثیــر اثر متقابل گونه هــا و غلظت ها قرار 
گرفت. این تاثیر منفی ممکن اســت بــه دلیل وجود آللوکمیکال های 
قابل حل در آب که طی فرآیند آبشــویی آزاد  گردیده و بیشــتر طول 
ریشه چه را مورد حمله قرار می دهند. به هر حال اثر منفی غلظت های 
مختلف بر طول ریشه چه، اثر بازدارنده معنی دار برطول گیاهچه نشان 
ندادنــد. Hirt و Shinozaki  )2004( بیان نمودند که انباشــتگی 
ترکیبات فنلی نوعی پاســخ دفاعی در برابر تنش های زیســتی و غیر 
زیســتی اســت که موجب کاهش رشــد و جوانه زنی بذور می گردد. 
Mighani )2003( گــزارش کرد که ترکیبــات آللوپاتیکی به ویژه 
ترکیبات فنلی باعث کاهش تقســیمات سلولی و طویل شدن سلول ها 
به دلیل جلوگیری و کاهش سرعت تقسیم میتوز می شود و در مجموع 
مانع طویل شــدن ریشه چه و ساقه چه شده و در مواردی از جوانه زنی 
بذور نیــز جلوگیری می کنند. نتایج این تحقیق نشــان دهنده وجود 
اثر آللوپاتیکــی در دو گونه Atriplex تحت مطالعه اســت، که این 
ویژگی Atriplex ســبب اثرات بازدارنده بر رشــد و جوانه زنی گونه                
A. elongatum می شــوند. بــا توجه به این نتایــج می توان از بین 
دو گونــه Atriplex تحت مطالعه، کشــت A. elongatum را در 
مجاورت A. lentiformis به واســطه کمتر بودن اثر آللوپاتیکی آن 
نســبت به گونه دیگر پیشنهاد نمود. البته، جهت تصمیم گیري نهایی 

درباره انتخاب گونه یا گونه های جهت کشت در مجاورت این دو گونه، 
پیشــنهاد مي شــود در پژوهش هاي آتي درصد پوشش، تراکم گیاه و 
آنالیز و تجزیه آللوکمیکال های دیگر، خاک طبیعي رویشگاه به همراه 
بررســی روند آللوپاتیکی گونه   های تحت مطالعه Atriplex در فصول 

مختلف سال، مورد پژوهش قرار گیرد.
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