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  Beauv  Agropyron elongatum (Host) زنی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیاییجوانه
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  چکیده
هاي شناسایی برخی از متابولیت براي. تأثیر گذاردتواند بر رشد گیاهان مجاور ها میبرخی از آللوکمیکال سنتز

با روش استاندارد  دهیدر مرحله قبل از گل .Artemisia sieberi Besser یثانویه در گونه شاخص مرتع
درصد (وزنی به حجمی) از  10سوسپانسیون . انجام شد ، آزمایشیستان گلستانامراتع شرق  در فیتوشیمیایی

هاي ساعت تهیه گردید. سپس اثرات آللوپاتیکی غلظت 72مدت هاي گیاه انتخابی در آب مقطر بهکل قسمت
 10حاصل از سوسپانسیون  درصد) 100و  90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10، 0ختلف عصاره گیاه انتخابی (م

سرعت جوانه زنی،  چه، رشدگیاهچه، درصدچه، طول ریشهزنی (طول ساقههاي جوانهبر روي مؤلفه درصد
فنل کل) بذر علف میزان وشیمیایی (، کل) و بیa،bکلروفیل میزان زنی و شاخص بنیه بذر)، فیزیولوژیکی (جوانه

تصادفی  . این آزمایش به صورت طرح کامالًآزمایش شد Beauv Agropyron elongatum (Host) گندمی بلند
و  ها، ترپنوئیدهاها نظیر ساپونینبرخی از آللوکمیکال ،فیتوشیمیایی هايدر سه تکرار اجرا شد. در آزمایش

جز هبررسی ب مورد مام صفاتت که نشان داد تجزیه واریانسار گرفت. نتایج مورد شناسایی و تائید قر هاتانن
قرار گرفتند. مقایسه میانگین  آبی عصارههاي مختلف ثیر غلظتأداري تحت تطور معنیبه ،طول ریشه

تري بر درصد و سرعت هاي مختلف عصاره نشان داد که تیمارهاي مختلف داراي اثر بازدارنده بزرگغلظت
و کل  a ،bهاي مختلف عصاره آبی بر بنیه بذر، کلروفیل اي بودند. اثر غلظتزنی نسبت به رشد گیاهچههجوان

هاي . با افزایش غلظتاست نسبت به شاهد دارکاهش معنیدرصد که باعث تحریک شده، بیانگر  10جز غلظت هب
  داري افزایش یافت.، میزان فنل کل بطور معنیارهعص

  1زنی، میزان کلروفیل و فنل کلهاي جوانههاي مختلف، مولفهثانویه، غلظت هايمتابولیت :هاي کلیديواژه  
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  مقدمه
را در ها هاي شیمیایی موجود در بین گیاهان و میکروارگانیسمکنشانواع بر هم هپدیده آللوپاتی، هم

وانند روي رشد یا تشود که میها آزاد می. صدها ترکیب آلی متفاوت از گیاهان و میکروبگیردیبر م
آللوپاتی را هر گونه اثر مضر  )Rice, 1984رایس ( هاي دریافت کننده این مواد اثر بگذارند.فعالیت گونه

عموماً از طریق تولید ند که کیک گیاه بر گیاه دیگر، تعریف می یا مفید  مستقیم یا غیر مستقیم
اي، تبخیر و تجزیه ها، ترشحات ریشهندامشویی از سطح اهاي مختلف نظیر آبترکیبات ثانویه از راه

ها را در زنی و استقرار نهال. آللوپاتی ممکن است سازوکاري باشد که جوانهشودیایجاد م بقایاي گیاهی
ترکیبات ثانویه به  ).Hejazi et al., 2001( کند هاي مرتعی مناطق خشک و نیمه خشک کنترلرویشگاه

هاي ناهمگن از لحاظ )، گلیکوزیدها و گروهEssential oilsفرار ( هايچهار گروه آلکالوئیدها، روغن
و  اسیدسالسیلیک ها،فالون ،فالونوئیدهامواد تلخ  ها،تاننها، فنلشیمیایی نظیر  ی و گستردگیساختمان

نمو گیاهان را از طریق تداخل در فرآیندهاي مهم  شوند. ترکیبات آللوپاتیک رشد وغیره تقسیم می
سلولی، جلوگیري از ها همچون تغییر ساختار دیواره سلولی، نفوذپذیري و عمل غشاء آن فیزیولوژیک

زنی بذور و لوله گرده، جذب هاي گیاهی، جوانهها، تعادل هورمونتقسیم سلولی و فعالیت برخی آنزیم
  ).Seigler, 1996سازند (، مختل میRNA و DNAعناصر غذایی، فتوسنتز، تنفس و تغییر ساختار 

هاي فرار در برگ پینن و ترپنکه سینئول، دايکرد گزارش  )Muller et al., 1969مولد و همکاران (
 )Jafari, 1992جعفري ( دهد.تراوایی غشاء سلولی را کاهش می)، Salvia leucophylla(گلی  گیاه مریم

سس بررسی کرد و به این زنی بذرهاي را بر جوانه )Nepeta cataria( گربهتوانایی دگرآسیبی گیاه پونه 
داري زنی بذرهاي سس را به طور معنیهاي گل، برگ و ساقه این گیاه جوانهنتیجه رسید که عصاره

باشند. ها میثرتر از عصاره بدست آمده از سایر قسمتؤهاي آبی برگ و گل مدهند و عصارهکاهش می
  .تلف درمنه انجام شده استهاي مختحقیقات متعددي در جهت اثبات اثرات آللوپاتیکی گونه

از رشد  Artemisia princepsدند که عصاره فعال گیاه کربیان ) Yun and Han, 1993یان و هان (
 حسین و خانوم مطالعه اساس برجلوگیري کرد.  Diarheno japonicaو  Chrysathemum becaریشه 

)Hussian and Khanum, 1982،( آبی هايعصاره Artemisia maritima زنی یوالف و انواع از جوانه
در بررسی  .)Lydon et al., 1997د. لیدون و همکاران (نممانعت کرد ).Bromus spp( هاي جوموشگونه

فعالیت آللوپاتیکی درمنه یکساله اذعان داشتند که بافت برگ گیاه مذکور بر رشد گیاهچه خردل و 
مربوط این اثر به ترکیب آرتمیزین و متیل کلرید  تره اثر بازدارندگی دارد وخروس و سلمهزنی تاججوانه

 Artemisia tridentataبه بررسی اثر بازدارندگی ) Preston et al., 2002پرستون و همکاران ( .شودمی
زنی بر جوانهعنوان مهمترین ماده بازدارنده اسانس این گونه پرداختند و ترکیب متیل جاسمونات را به

هاي طبیعی گیاه مجاور اختالل توانند در فرآیندمواد آللوپاتیک میی کردند. شناسایگیاه مورد آزمایش 
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 سجن (Tripathi et al., 1998). دهندایجاد کرده و مقدار کلروفیل گیاه مجاور را نیز تحت تاثیر قرار 
 که در ایران طوريبه هاي متعددي بوده و از مهمترین گیاهان مرتعی ایران است.درمنه داراي گونه

نیمه استپی کشور نظیر گلستان،  گونه درمنه وجود دارد که رویشگاه آن مناطق استپی و 34حدود 
 ,Podlech( استیزد  مناطق غربی مانند کردستان، مناطق شرقی مانند خراسان و مرکزي مثل تهران و

 بودنسمی که  را اي از ترکیبات فعال بیولوژیکیطیف گسترده هاي مختلف این جنس،گونه .)1997
توان به آرتمیزینین، کنند. از این ترکیبات میها بر روي گیاهان به اثبات رسیده است، تولید میآن

 ,Klayman, 1985; Lydon, 1997; Macro)کرد سینول اشاره  8-1کومارین، کامفور، برونول استات و 

گذارند و فتوسنتز اثر میاین مواد بر روي جذب مواد معدنی، روابط آب و گیاه، کلروفیل، تنفس  .(1990
)Orcutt and Nilsen, 2000(.  موجود در درمنه هاي از آللوکمیکالهدف از این تحقیق شناسایی  برخی

زنی، هاي جوانهبر روي مؤلفه هاآن و ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکی )Artemisia sieberi Besser( دشتی
رامتر بیوشیمیایی (فنل کل) بر روي گونه وارداتی و و کل) و پا a ،bپارامترهاي فیزیولوژیک (کلروفیل 

  زارهاي شرق استان گلستان بود.در درمنه Agropyron elongatum  پیشنهادي
  
  هاو روش مواد

این مطالعه در  :هاي گیاهیمشخصات جغرافیایی منطقه، محل جمع آوري و آماده سازي نمونه
انجام شد. این منطقه داراي اقلیم خشک و  1391گلستان در سال  استان شرق منطقه قرخود واقع در

گراد و سانتی درجه 13متر و میانگین دماي ساالنه میلی 350میانگین بارش ساالنه خشک با نیمه
دقیقه شرقی واقع  7درجه و  56دقیقه شمالی و  17درجه و  37در  ،متر 1500ارتفاع از سطح دریا 

لوژي هیدرواکو سپس به آزمایشگاه ،آوريدهی) جمعاز گلها در اواخر خرداد (قبل شده است. بوته
برداشتن گرد و غبار براي  .طبیعی دانشگاه گنبد کاووس انتقال داده شد دانشکده کشاورزي و منابع

. شدبراي مدت کوتاهی با آب مقطر شستشو ، بوته هاترکیب با آللوکمیکالجلوگیري از روي بوته و 
ساعت قرار داده شد و جهت بدست آوردن  72مدت  گراد بهسانتیدرجه  40آون با دماي  سپس در

  .شدآسیاب به قطعات بسیار ریز تبدیل با هاي یکنواخت عصاره
 100را به  A. sieberiهاي هوایی و ریشه گرم از پودر اندام 10براي تهیه عصاره، مقدار  :تهیه عصاره

(وزنی/ حجمی) تهیه شد. مخلوط حاصل به درصد  10 سوسپانسیون ،لیتر آب مقطر اضافه کردهمیلی
با استفاده از حاصل ساعت نگهداري شد. سپس مخلوط  72مدت مدت یک ساعت با شیکر هم زده و به

، 50، 40، 30، 20، 10با غلظت صفر، یهایمحلول ،آمده دستهعصاره باز  .صاف شد 42کاغد واتمن 
  .شدتهیه  با کمک آب مقطر درصد 100و 90، 80، 70، 60
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 10حاصل از سوسپانسیون  لیتر عصاره آبیمیلی 10، هابراي شناسایی تانن :هاآللوکمیکالشناسایی 
 -اي یا آبیقهوه -مشاهده رنگ سبز .بر روي آن چند قطره فریک کلراید اضافه شد ،را برداشته درصد

 به ایننیز  هاساپونین ییشناسا ).Trease and Evans, 1989( است هادهنده وجود تاننسیاه نشان
به آن چند قطره آب یونیزه شده اضافه شد و به  ،آبی را برداشته لیتر از عصارهمیلی 10ترتیب بود که 

ساعت نشان دهنده حضور مدت نیمثانیه به شدت تکان داده شد. ثابت ماندن کف به 30مدت 
را  اتانولیعصاره از لیتر میلی 5، هاوئید. براي مشاهده ترپن)Trease and Evans, 1989( است هاساپونین

کنیم. رنگ لیتر اسید سولفوریک غلیظ اضافه میمیلی 3لیتر کلروفرم مخلوط نموده و به آن میلی 2با 
 ,Trease and Evansاست ( هادهنده حضور ترپنوئیدنشانقهوه اي مایل به قرمز در زیر الیه رویی 

لیتر بنزن میلی 10میلی لیتر عصاره آبی را برداشته و به آن  5، ها). براي تشخیص آنتراکوئینون1989
 صافدرصد به محلول  10لیتر آمونیاك میلی 5. سپس کنیمآن را صاف میکنیم و سپس اضافه می

است  هاآنتراکوئینوند دهنده وجوکنیم. بروز رنگ قرمز، صورتی یا بنفش نشانشده اضافه می
)Fransworth, 1960(.  

زنی و فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه هاي جوانهمؤلفهتجزیه ت سنجی و آزمون زیس
)Agropyron elongatum(: مدت کوتاهیکلراید یک دهم درصد براي  مرکوریک با محلول ابتدا، بذرها 

عدد انتخاب و در  50سپس چندین بار با آب مقطر شستشو داده شدند. از بذر مورد نظر ضدعفونی، 
متر روي کاغذ صافی مرتب چیده شد. به هر پتري سانتی 11ضدعفونی شده به قطر  هايپتري دیش

به آرامی  در سه تکرارطرح کامالً تصادفی  هاي عصاره تهیه شده مطابقلیتر از غلظتمیلی 5دیش 
با  اطاقک رشدها در شرایط کنترل شده عنوان شاهد استفاده گردید. نمونهاضافه شد و از آب مقطر به

ساعت روشنایی و  8درصد و تناوب نوري  95گراد، رطوبت نسبی درجه سانتی 15 -20تناوبی  دماي
زده در هر روز ثبت بذرهاي جوانه عدادت ).ISTA, 1985( قرار گرفتندروز  21مدت بهساعت تاریکی  16
 دست آمد:ه زنی با فرمول زیر بسپس درصد جوانه .شد

)1(  100
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   اســت.تعــداد روزهــا از زمــان شــروع آزمــون  tو  tزمــان  زده درتعداد بذرهاي جوانــه nکه در آن، 
  رســیدلیتــر میمیلی 2هــا بــه چه در آنشــدند کــه طــول ریشــهزده محســوب میجوانــه بــذرها زمانی

)Hardegree and Van vactor, 2000(. گیــري و شــاخصکــش انــدازهچه با خــطچه و ساقهطول ریشه 
صــورت زیــر بــه )Abdul Baki and Anderson, 1973( عبــدالباکی و اندرســون بــه روش )VI(بنیــه 

  :محاسبه گردید
)3(  VI=(RL+SL)×GP 

  باشد.زنی میدرصد جوانه GPچه و طول ساقه SLچه، طول ریشه RLکه در آن 
  Vokou)1992( پذیري سطوح مختلف عصاره با استفاده از فرمول درصد بازدارندگی و یا تحریک

 .محاسبه شد








 


1

12

R
)RR(100PLI  )4(  

 باشد.پاسخ تیمار می R2پاسخ شاهد و  R1پذیري،درصد بازدارندگی یا تحریک PLIکه در آن 
گرم از بافت برگ با  1/0 انجام شد. مقدار) Arnon, 1949آرنون ( اساس روش سنجش کلروفیل بر

دقیقه  10مدت به 1000 طور کامل له گردید. محلول حاصل با دور پاییندرصد به 80استون سرد 
) سانتریفوژ شد. سپس محلول رویی جدا در اثر اصطکاك ها(براي جلوگیري از شکستن آللوکمیکال

ها در طول لیتر رسانده شد. جذب نوري نمونهمیلی 25درصد به حجم معین  80سرد  شده با استون
ه شد. سپس خواند) Biochrom Libera- S22( دستگاه اسپکتروفتومتري بانانومتر  645و  663هاي موج

تر محاسبه گرم در یک گرم وزنو کل برحسب میلیa،  bهاي زیر مقدار کلروفیل با استفاده از فرمول
  .شد

)5(  Chl a = [12.7(D663) – 2.69(D645)] × V ⁄(1000×W) 
)6(  Chl b = [22.9(D645) – 4.68(D663)] × V ⁄ (1000×W) 
)7(  ChlT=[ 20.2(D64) + 80.2(D663)] × V /(1000×W) 

D ،میزان جذب نوري خوانده شده در طول موج مربوطه :V ،حجم عصاره :Wوزن نمونه تر :  
  

به این  .شدانجام ) Malick and Singh, 1980مالیک و سینگ ( سنجش فنل کل براساس روش
درصد در هاون چینی  80لیتر اتانول داغ میلی 10چه گیاهی با چه و برگگرم از ساقه 1/0ترتیب که 

گردید. پس از آن مخلوط  دقیقه سانتریفوژ 10مدت به 1000 پایین ییده شد. مخلوط حاصل با دورسا
لیتر از آن براي ادامه آزمایش باقی قرار گرفت تا غلیظ شده و حدود دو میلی حمام آب جوشرویی در 

لیتر لیمی 50لیتر از محلول تغلیظ شده برداشته شد و با آب مقطر به حجم بماند. سپس یک میلی
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لیتر آب مقطر به حجم سه میلی 5/2صل برداشته با لیتر از محلول حارسید و در مرحله بعدي نیم میلی
درصد  50لیتر معرف فولین سیوکالتو لیتر رسید، سپس بر روي محلول بدست آمده نیم میلیمیلی

محلول حاصل  .درصد به آن اضافه گردید 20لیتر کربنات سدیم اضافه شد و بعد از سه دقیقه، دو میلی
اسپکتروفتومتر دستگاه  پس از سرد شدن به وسیله .ر گرفتقراحمام آب جوش دقیقه در  10مدت به

با توجه به منحنی استاندارد گالیک اسید، میزان فنل  ،در نهایت .نانومتر خوانده شد 650جذب  در نقطه
  چه محاسبه شد.چه و برگگرم بر گرم وزن ساقهکل نمونه بر حسب میلی

  
  هاآنالیز داده

ها با استفاده از ) انجام شد و مقایسه میانگین9.1 (نسخه  SASرم افزارها با استفاده از نآنالیز داده
 Excelافزار انجام گرفت. همچنین براي رسم نمودارها از نرم 05/0احتمال در سطح  LSDآزمون 
  .شد استفاده

  
   نتایج

 درها ینونو آنتراکوئ ها، تاننها، ترپنوئیدهانظیر ساپونین هاآللوکمیکالآزمایش شناسایی برخی از 
در حالل آب مقطر و  هاو تانن هاهاي ساپونیندهد که آللوکمیکالنشان می 1درجدول  A.sieberiگونه 

مشاهده شد؛ در حالی که براي آللوکمیکال گونه تحت مطالعه اتانولی حالل  در هاترپنوئید
  نتیجه منفی بوده است. هاآنتراکوئینون

  
  A.sieberi ها در الشناسایی برخی از آللوکمیک -1جدول 

  حضور آللوکمیکال  نوع آللوکمیکال
  +  هاساپونین
  +  هاترپنوئید

  +  هاتانن
  -  هاآنتراکوئینون

  دهنده حضور و عدم حضور آللوکمیکالترتیب نشانبه  -+ و 
  

اد زنی، پارامترهاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نشان دهاي جوانهیانس بر روي مؤلفهرنتایج تجزیه وا
داري چه تفاوت معنیتمام صفات مورد بررسی بجز طول ریشه رب A.sieberi هاي عصاره آبیکه غلظت
 ).2 داشتند (جدول 01/0احتمال در سطح 
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در  A. elongatumزنی، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گونه هاي جوانهتجزیه واریانس مؤلفه -2جدول 
  .A. sieberi هاي مختلف عصارهغلظت

  میانگین مربعات خطا میانگین مربعات  آزاديدرجه  صفات
 ns939/19 75/9 10  چهطول ریشه
 24/11 018/184** 10 چهطول ساقه

 42/21 218/183 ** 10 ايطول گیاهچه
 21/17  018/305**  10  زنیدرصد جوانه
 99/2 493/180** 10 زنیسرعت جوانه
 00002/0 5128915/01** 10 شاخص بنیه

 a 10  **003797/0  0000180/0لروفیلک
 b  10  **00003797/0  00002/0کلروفیل
 00003/0 0066/0** 10 کلکلروفیل
 1869/0 32/371** 10 فنل کل

  01/0 دار در سطح احتمالاختالف معنی **
nsدار: عدم تفاوت معنی 
  

نشان داد  A. sieberiهاي مختلف عصاره غلظتسنجی هاي حاصل از زیستدادهمقایسه میانگین 
هاي مختلف عصاره آبی نسبت به شاهد قرار ثیر غلظتأداري تحت تچه به طور معنیکه طول ریشه

منجر به کاهش  ،درصد 10هاي مختلف عصاره آبی به جز غلظت چه، غلظتنگرفت. در مورد طول ساقه
موجب  ،چهروي صفت طول ساقهاین اثر منفی بازدارنده بر  ،اند. به هر حالچه شدهدار طول ساقهمعنی

) شده است 100، 90، 80، 70، 60، 50، 40، 30هاي باالتر (دار طول گیاهچه در غلظتکاهش معنی
و  زنیهاي سرعت جوانههاي مختلف عصاره آبی بر صفت). مقایسه میانگین غلظت3و  2، 1(شکل 

ه بنسبت  ت مورد مطالعه راافداري صطور معنیهاي مختلف بهنشان داد که غلظتزنی درصد جوانه
نتیجه در ). 5و  4درصد بوده است (شکل  100کاهش دادند. بیشترین کاهش مربوط به تیمار  شاهد

درصد که باعث  10جز غلظت هو کل ب a ،bهاي مختلف عصاره بر روي بنیه بذر، کلروفیل مورد غلظت
درصد)، مشابه صفات باال  14/0و  53/3، 68/1، 035/0ترتیب هتحریک پارامترهاي قید شده است (ب

زنی بیشتر از طول گیاهچه و ). در این مطالعه درصد جوانه3و جدول  9، 8، 7، 6 هايشکلبوده است (
). آنالیز 3تحت تاثیر غلظت هاي مختلف عصاره آبی قرار گرفتند (جدول  bبیشتر از کلروفیل  a کلروفیل

هاي چه نشان داد که با افزایش غلظتچه و برگساقه هاي مختلف  عصاره بر روي میزان فنل کلغلظت
چه چه و برگداري افزایش یافت. بیشترین میزان فنل کل ساقهر معنیطوهعصاره، میزان فنل کل ب

  ).10گرم بر گرم بوده است (شکل ) میلی28/13درصد به میزان ( 100مربوط به تیمار 
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  چهریشه آبی بر طول هاي مختلف عصارهغلظت ثرا -2شکل  چهساقه بر طول آبیهاي مختلف عصارهغلظت اثر -1 لشک

      

  زنیجوانههاي مختلف عصاره بر سرعتاثرغلظت -4شکل   هاي مختلف عصاره آبی بر رشدگیاهچهغلظت اثر -3شکل 

    
  هاي مختلف عصاره بر بنیه بذرغلظت اثر -6شکل   زنیهاي مختلف عصاره بردرصدجوانهغلظت اثر -5شکل 

 غلطت عصاره (درصد) غلطت عصاره (درصد)

 غلطت عصاره (درصد) غلطت عصاره (درصد)

 غلطت عصاره (درصد) غلطت عصاره (درصد)
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  bهاي مختلف عصاره بر کلروفیلاثرغلظت -8شکل   aهاي مختلف عصاره بر کلروفیل اثرغلظت -7شکل 

    

  آبی بر فنل کل  هاي مختلف عصارهاثرغلظت -10شکل   کلهاي مختلف عصاره بر کلروفیلاثرغلظت -9شکل 

زنی، بیوشیمیایی و هاي جوانهمؤلفهبر A. sieberi هاي مختلف عصارهپذیري درصد بازدارندگی و تحریک- 3جدول 
 در صفات مورد بررسی در مقایسه با شاهد A. elongatum بر فیزیولوژیکی 

  غلظت پذیري و بازدارندگی نسبت به شاهددرصد تحریک
عصاره 
  کلروفیل  فنل کل (درصد)

 aکلروفیل  bکلروفیل   کل
شاخص 

 بنیه
  سرعت

طول   زنیدرصد جوانه زنیجوانه
 چهساقهطول گیاهچه

70/7  14/0  53/3 68/1 035/0 92/15- 75/3 -  92/3 69/2 10 
55/61  89/3 - 24/1 56/0- 04/7 - 63/23- 76/6-  39/0 - 73/9 - 20 
50/79  94/4 - 40/0 39/1 - 55/27- 20/30- 27/11-  43/18- 41/25- 30 
84/112  63/6- 40/2 - 14/4 - 29/27- 34/37- 53/16-  94/12- 33/24- 40 
30/151  59/15- 33/21- 73/22- 10/29- 81/44- 04/27-  19/10- 25/23- 50 
08/182  12/23-  67/19- 10/21- 76/30- 31/47- 55/22-  58/15- 41/25- 60 
46/197  38/27- 73/25- 06/27- 90/37- 01/53- 31/26-  68/15- 03/27- 70 
54/220  34/30- 21/26- 52/27- 39/39- 85/62- 06/27-  86/16- 44/32- 80 
70/266  02/36- 58/36- 72/37- 17/47- 96/64- 57/31-  74/22- 44/32- 90 
99/317  80/40- 59/38- 68/39- 29/48- 12/70- 07/33-  74/22- 44/32- 100 
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  بحث 
درصد  10به جز غلظت  A. sieberiهاي مختلف عصاره آبی نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت

دار معنی چهها بر صفت طول ریشهدر حالی که اثر آن .اندچه شدهدار طول ساقهمنجر به کاهش معنی
هاي حاضر در این آزمایش نظیر این ممکن است به خاطر مقدار بیشتر برخی از آللوکمیکال نبود.

را تحت تأثیر قرار داده است. چه که بیشتر طول ساقهA. sieberi ها در و تانن ها، ساپونینهاترپنوئید
زنی بیانگر کاهش زنی و درصد جوانههاي سرعت جوانههاي مختلف عصاره آبی بر صفتنتایج غلظت

  هاي. این نتایج در راستاي یافتهاستها با افزایش غلظت عصارهاین صفات نسبت به شاهد دار معنی
)and Khanum, 1982 Hussian (در بررسی قابلیت بازدارندگی  ست کهاArtemisia maritima  به این

   هاي جوموشنواع گونهزنی یوالف و انتیجه دست یافتند که عصاره آبی گیاه مذکور از جوانه
)Bromus spp.(  دار صفات بنیه بذر، پذیري معنیدرصد عصاره سبب تحریک 10ممانعت کرد. غلظت

مطابقت دارد  )Rice, 1984رایس ( و کل نسبت به شاهد شده است که این نتیجه با نتایج a ،bکلروفیل 
باشند، ممکن اي اثرات بازدارنده میها دارمبنی بر این که ترکیبات آللوپاتیکی که در برخی از غلظت

تریپاتی و  هاي پایین در همان فرآیند مشابه باشند. براساس تحقیقاتاست اثر تحریک کننده در غلظت
، مواد آللوپاتیک )Tripathi and Kori, 1999و تریپاتی و کوري ( )Tripathi et al., 1998( همکاران

اختالل ایجاد کرده و مقدار کلروفیل گیاه مجاور را تحت  هاي طبیعی گیاه مجاورتوانند در فرآیندمی
 هايرنگیزه تجزیه نتیجه در را ي باالهاغلظت در کلروفیل محتواي کاهشها علت آن دهند.ثیر قرار أت

ها و ساپونین ،ترپنوئیدها فالونوئیدها، فعالیت کاهش یا و هاآن سنتز کاهش یا وو کارتنوئیدها  کلروفیلی
هاي مختلف اثر افزایشی فنل کل در غلظت عصاره دانستند. در حاضر فیتوشیمیایی رکیباتت سایر یا

لت افزایش ع )Tian and Li, 2007(تیانی و لی  .نسبت به شاهد در گونه علف گندمی بلند مشاهده شد
م در هاي مهکه یکی از آنزیم PLAواسطه آنزیم  فنل کل به همراه افزایش سایر مواد آللوپاتیک را به

هاي زیستی و غیر زیستی القا شده پروپانوئید و سنتز ترکیبات فنلی در پاسخ به برخی تنشمسیر فنیل
  است را در گیاه تحت تیمار دانستند. 
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