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آور يک گياه برروی گياهان ديگر است، که ناشی از ترشح مستقيم يا غيرمستقيم مواد شيميايی از  آللوپاتی اثر مفيد يا زيان

 scutellatبر   canescens Atriplex باشد. هدف از اين تحقيق، بررسی پتانسيل آللوپاتيکی گياهان زنده يا مرده می

Medicago  های مرتعداری شرق استان گلستان بود. ابتدا آناليز فيتوشيميايی  عنوان يک گياه غير بومی پيشنهادی در طرح به

در  A. canescensها در گياه  ها، ترپنوئيدها و آنتوسيانين يی نظير ساپونينها استاندارد جهت آناليز کيفی آللوکميکال

 .Aهای مختلف عصاره آبی گياه  آزمايشگاه هيدرواکولوژی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. سپس پتانسيل آللوپاتيکی غلظت

canescens  ،زنی از هی برروی صفات جوانهد درصد( در مرحله گل 122و  62، 32، 22، 92، 52، 12، 32، 22، 12)شاهد 

ميزان ) زنی، شاخص بنيه بذر، فيزيولوژيکی زنی، سرعت جوانه ای، درصد جوانه  چه، رشد گياهچه چه، طول ساقه قبيل طول ريشه

صورت طرح کامل تصادفی در سه تکرار بررسی  به M. scutellataگياهچه ( فنل کل) و بيوشيميايی( و کل a ،bکلروفيل

های مختلف  جز آنتوسيانين مشاهده شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که اثر غلظت ها به ليز کيفی، همه آللوکميکالگرديد. در آنا

دار  معنی 21/2در سطح  M. scutellataزنی، فيزيولوژيکی و بيوشيميايی گياه   برصفات جوانه A. canescensعصاره آبی 

دار نسبت به شاهد بود؛ در صورتيکه  و فيزيولوژيکی بيانگر روند کاهشی معنیزنی   های مختلف برصفات جوانه بود. آناليز غلظت

زنی و فيزيولوژيکی مشاهده  درصد بر صفات جوانه 122%، بازدارندگی  52های باالتر از  ميزان فنل کل افزايش يافت. در غلظت

های باالتر  اپونين، ترپنوئيد و فنل کل در غلظتهايی نظير س شد. اين بازدارندگی رشد، احتماالً بدليل افزايش غلظت آللوکميکال

 باشد. ها در سطح سلولی يا اندام می در ترکيب با يکديگر و تأثير آن
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 مقدمه

شود که اين اثرات  گياهی همراه سبب می بر پوشش وجود برخی گياهان يا کشت آنها در محيط تغييراتی را 

های پيشنهادی  (. به همين منظور گونه1332ها مثبت و برای برخی منفی است )ميقانی،  برای بعضی گونه

ی آب و هوايی يا تطابق گونه با شرايط  جهت احياء پوشش گياهی مراتع تخريب شده، باتوجه به نوع منطقه

تواند در  گياهی بر گياهان همراه می  های ی اثر گونه ود. بنابراين دانستن نحوهش اکولوژيک منطقه توصيه می

های  ی پيشنهادی و همچنين اعمال مديريت ی مناسب، تعيين ميزان تراکم در هکتار گونه پيشنهاد گونه

های مهاجم برای بهبود  های مهم وخوشخوراک مرتعی و کنترل گونه علمی ازطريق حفظ وافزايش گونه

منظور اصالح و احياء  ها به (. پيشنهاد و کشت گونه1336باشد )محبی و همکاران،  اصالح آنها مفيد  تع ومرا

ها احتمال  ويژه اثر آللوپاتيکی آن به ،های مرتعداری بدون درنظرگرفتن اثرات گياهان بر محيط مراتع در طرح

های فعال بيولوژيکی از  د مولکول(. آللوپاتی نتيجه تولي1336شکست بااليی دارد ) باقری و محمدی، 

باشد؛ که ممکن است پس از تغيير شکل و  ها می های مختلف توسط گياهان درحال رشد يا بقايای آن راه

های ديگر تأثير مستقيم يا غيرمستقيم  گونه زنی، رشد و توسعه افراد همان گونه يا ورود به محيط برجوانه

ی ناشی از يکسری مواد شيميايی دارای پتانسيل آللوپاتی هستند پديده آللوپات.  (Seigler, 1996)بگذارد

ها، مواد متابوليت ثانويه و يا توليدات فرعی  شود. در واقع آللوکميکال ها آللوکميکال گفته می که به آن

تأثير مواد شيميائی آللوپاتيک .  (Turk and Tawaha, 2003)حاصل از متابوليسم اصلی گياهان هستند

های فيزيولوژيک گياهی مانند، جذب مواد غذائی، تقسيم سلولی، توسعه ريشه، تنفس و  کنشبر برخی وا

ها، فعاليت و جمعيت  زنی و فعاليت آنزيم فتوسنتز، سنتز پروتئين، نفوذپذيری غشاء سلولی، جوانه

والی های طبيعی و زراعی مانند تأثير برت های اکوسيستم چنين بر برخی ويژگی ها و هم ميکروارگانيسم

بندی رويش گياهان و مشکالت کشت مجدد به اثبات  گياهی، تثبيت نيتروژن و نيتريفيکاسيون، اشکوب

 .(Horman and Anderson, 2003) است رسيده 

درصد آبشويی برگ  12 درصد و 1 به بررسی اثر سه تيمار آب مقطر، عصاره (Duke, 1987) دوک

پرداختند. نتايج  Artemisia tridenata زنی سرعت جوانهزنی و بر جوانه Juniperus osteosperma گياه

زنی شد  باعث افزايش اوليه سرعت جوانه Artemisia tridenata شده بر روی های اعمال  نشان داد تيمار

 ,Inderjit and Mallik) تحقيقی ديگر توسط اندريت و ماليک در .های رويشی اثری نداشت ولی بر مؤلفه

گزارش شد و  Picea marianaبرروی  Kalmia angustifolia وپاتی را در گونهعدم وجود آلل،  (2002

به محيط اطراف را حاصل از معدنی شدن خاک،  Kalmia angustifolia های آلی از رهاسازی مولکول

 ,Springfield) های خاک بيان کردند. اسپرينگ فيلد ميکروليز، پويايی مواد غذايی و اکولوژی ميکروب

های آن  دليل وجود ساپونين در براکته به Atriplex canesence   زنی بذر ن داد که عدم جوانهنشا  (1970

برصفات  Atriplex canesence برگ و ميوه ( اثر آللوپاتيکی عصاره1332باشد. دهداری و همکاران ) می

 زنی گونه  هزنی نهايی و سرعت جوان زنی نهايی، دوره متوسط جوانه زنی بذر شامل درصد جوانه جوانه

Salsola rigida( در بررسی اثر آللوپاتيکی 1332چنين حنطه و همکاران، ) ا گزارش نمودند. همر
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و  5های  نشان دادند که غلظت Artemisia sieberiزنی بذر  بر جوانه Atriplex canesence های ه عصار

کمترين ميزان تاثير بر  ترتيب دارای بيشترين و به A. canesenceهای برگ و ميوه  درصد عصاره 25

گزارش دادند که خاک زير   (Sharma and Towngway, 1973) زنی بودند. شارما و تونگ وی جوانه

باشد؛  نسبت به منطقه اطراف در بيشتر موارد بدون پوشش گياهی می Atriplex nummulariaهای  بوته

تر از اراضی اطراف  شکوب گونه، متراکممشخص گرديد که زير ا Atriplex vesicaria ولی در رابطه با گونه

هاست. لذا شناخت روابط زيستی بين گياهان غيربومی با گياهان بومی هر منطقه به منظور افزايش  بوته

 .باشد وری وجلوگيری از بروز خسارات اکولوژيکی و اقتصادی مهم می بهره

از آن را مراتع قشالقی تشکيل  باشد که بيش از نيمی هزار هکتار مرتع می 392استان گلستان دارای  

 های مرتعداری تهيه شد )سازمان برای بيست هزار هکتار از مراتع اين استان طرح 1362دهد. در سال  می

ها،  يکساله و سريع الرشد بودن آن های (. تنوع در نحوه رشد يونجه1361جهاد کشاورزی استان گلستان، 

يکی از  M. scutellata گردد؛ لذا حفط خاک کمک میگردد و به  باعث ايجاد پوشش گياهی مناسب می

باشد )سازمان جهاد  های غير بومی پيشنهادی برای احياء واصالح مراتع شرق استان گلستان می گونه

چنين  در منطقه مورد مطالعه و هم A. canescens (. با توجه به حضور1361کشاورزی استان گلستان، 

های جديد جهت احياء و اصالح  آللوپاتيکی آن، بنابراين پيشنهاد گونه نتايج مطالعات قبلی مبنی بر خاصيت

های مرتعداری انجام گيرد.  مراتع بايد همراه با بررسی اثرات آللوپاتی بر گونه پيشنهادی غيربومی در طرح

 .Aهای موجود در  در نتيجه هدف از مطالعه حاضر شناسايی و آناليز کيفی برخی از آللوکميکال

canescens های مختلف عصاره آبی باشد و در مرحله بعد پتانسيل آللوپاتيکی غلظت می A. canescens 

 چه و برگچه های فيزيولوژيکی و بيوشيميايی ساقه ای، ويژگی زنی و رشد گياهچه بر روی پارامترهای جوانه

M. scutellata مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 ها مواد و روش

 آللوپاتی های ت آزمايشهای گياهی جه جمع آوری نمونه

های هوايی در مرحله گلدهی کامل )اواخر خهرداد   شامل ريشه و اندام A. canescens های گياهی نمونه

متهر از   663شرقی اسهتان گلسهتان و در ارتفهاع     ( از منطقه دشت ميرزابايلو واقع در شمال 1361ماه، سال 

ها برای مدت کوتاهی در حد چنهد ثانيهه    بار، نمونهمنظور از بين بردن گرد و غ آوری شد. به سطح دريا جمع

)برای جلوگيری از آبشويی( با آب مقطر شستشو گرديد. سهپس در نهور غيرمسهتقيم )جههت جلهوگيری از      

هها بهه    گراد خشهک شهد. نمونهه    درجه سانتی 92روز در آون در دمای  2ها( برای مدت  شکستن آللوکميکال

ههای يکنواخهت(    تر به قطعات بسيار ريز )برای به دست آوردن عصهاره م وسيله آسياب و الک با قطر دو ميلی

 تبديل گرديدند.

  ها شناسايی فيتوشيميايی کيفی برخی آللوکميکال

عصاره  های ساپونين، ترپنوئيد و آنتوسيانين، در منظور شناسايی فيتوشيميايی کيفی برخی از آللوکميکال به
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جهت . به شرح زير انجام شد] متر( حجم آب مقطر )ميلی: رم(وزن پودر خشک گياه )گ[ 12/1 آبی با نسبت

تهيه شد و  A. canescens شناسايی کيفی ساپونين و آنتوسيانين، مقداری از عصاره ده درصد از پودر

( کف مانند) اليه فوم مانند. شد  ثانيه حرکت داده 32 دور به مدت 222 توسط دستگاه شيکر با سرعت

که شبيه النه زنبور عسل و دارای کف دائمی است، بيانگر حضور آللوکميکال  ها تشکيل شده روی عصاره

، با اضافه کردن اسيد کلريدريک يک درصد به pH ساپونين است. حضور رنگ قرمز و تغيير رنگ با تغييرات

 ;Brain and Turner, 1975عصاره ده درصد آتريپلکس بيانگر حضور آللوکميکال آنتوسيانين است 

Chhabra et al., 1984)ليتر  ليتر از عصاره آبی را با دو ميلی (. جهت شناسايی ترپنوئيدها، پنج ميلی

به مخلوط قبلی اضافه شد، محلول ( H2SO4) ليتر اسيد سولفوريک غليظ کلروفرم مخلوط کرده و سه ميلی

ی  نشان دهنده( یمگنيت) ای مايل به قرمز دارای دو فاز کف مانند و مايع در زير آن است، وجود رنگ قهوه

 .(Trease and Evans, 1989)حضور آللوکميکال ترپنوئيد بود 

 آزمايشات آللوپاتی

در ارلن ريخته شده  A. canescens گرم پودر 12سنجی،  برای تهيه عصاره اوليه برای آزمايشات زيست

ساعت در  22ليتر به آن آب مقطر )حجمی( اضافه گرديد. مخلوط حاصل به مدت  ميلی 122)وزنی( و 

های حاصل با استفاده از آب  فيلتر گرديد. از عصاره 12دمای آزمايشگاه قرار گرفت و با کاغذ صافی شماره 

درصد( تهيه گرديد. پس از  122و  62، 32، 22، 92، 52، 12، 32، 22، 12، 2غلظت مختلف ) 11مقطر، 

ليد نهال و بذر چپرقويمه شهرستان تهيه شده از ايستگاه تحقيقات تو)M. scutellata  ضد عفونی بذرهای

ديش روی کاغذ  عدد بذر در ظرف پتری 52درصد، به تعداد  1/2وسيله مرکوريک اسيد   گنبد کاووس( به

 .M ها بطور جداگانه بر روی بذرهای ليتر از هريک از عصاره ميلی 12ديش  صافی قرار داده شد. به هر پتری

scutellata  ليتر  ميلی 12چنين برای نمونه شاهد،  با سه تکرار اضافه شد. همدر قالب طرح کامالً تصادفی

 Avchar) روز  2درجه محيط آزمايشگاه به مدت  25±3ها در دمای  ديش پتری آب مقطر اعمال گرديد.

and Deokule, 2007)  شدرشميلیمتر شمااز دو يشه بلندتر ربازدۀ نهاجووربذنگهداری گرديد و روزانه. 

چه، رشد گياهچه، درصد  چه، طول ساقه زنی و رشدی از قبيل طول ريشه های جوانه لفهپس از اين مدت مؤ

 .M  فنل کل در و کل و ميزان a ،bزنی، شاخص بنيه بذر گياهچه، ميزان کلروفيل  زنی، سرعت جوانه جوانه

scutellata گيری شد. اندازه 

 :(Khandakar and Bradbeer, 1983) زنی با استفاده ازرابطه زير محاسبه گرديد سرعت جوانه

 
GS :زنی سرعت جوانه ،n: زده در زمان تعداد بذر جوانه t  وt :تعداد روزها از زمان شروع آزمايش 

 Abdul-Baki and)  چنين شاخص بنيه بذر با استفاده از رابطه زير محاسبه گرديد هم

Anderson,1973) : 
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RL :چه طول ريشه ،SL :چه طول ساقه ،GP :و  زنی وانهدرصد جVI :شاخص بنيه بذر است. 

گرم از اندام سبز گياهچه  ميلی 122بذور مورد بررسی،   چه منظور تعيين ميزان کلروفيل ساقهبه

درصد( در  32ليتر استون سرد ) ميلی 12چه( توسط ترازو ديجيتال توزين شد و توسط  چه و ساقه )برگ

دقيقه با سرعت  12مدت  ه گردد. محلول تهيه شده بههاون چينی ساييده گرديد؛ تا يک محلول شفاف تهي

دور در دقيقه سانتريفوژ گرديد. پس از جدا کردن فاز محلول از فاز جامد، محلول شفاف به بالن  1222

در طول  (Biochrom, libra-S22) ليتر منتقل شد و توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ميلی 25حجمی 

و کل از روابط زير استفاده  a ،bمنظور تخمين ميزان کلروفيل  د. بهنانومتر قرائت ش 993و  915های  موج

 :(Lichtenthaler and Wellburn, 1983)گرديد 

 
V :ليتر( و  حجم محلول کلروفيلی )ميلیWوزن برگ )گرم( است :. 

گرم از اندام سبز گياهچه توسط  ميلی 122چه و برگچه بذور مورد بررسی،  جهت تعيين فنل کل ساقه

درصد در هاون چينی ساييده شد. به منظور  32ليتر اتانول داغ  ميلی 12زو توزين شد، سپس توسط ترا

جداسازی فاز محلول از فاز جامد و جهت جلوگيری از اصطکاک و شکستن ترکيبات در دورهای باال، محلول 

جدا شده در بن دور در دقيقه سانتريفوژ گرديد. محلول  1222دقيقه با سرعت کم  12تهيه شده به مدت 

ليتر  ماری در حال جوش قرار گرفت. گرمادهی تا غليظ شدن محلول ادامه داده شد و پس از آن يک ميلی

 5/2ليتری منتقل و به حجم رسانده شد. در مرحله بعد به  ميلی 52از عصاره غليظ شده  به بالن حجمی 

 5/2بار تقطير اضافه گرديد. سپس ليتر آب مقطر دو  ميلی 5/2ليتر از عصاره به حجم رسانده،  ميلی

دقيقه، به لوله  3( به آن اضافه شد. پس از گذشت 1به  1درصد ) 52ليتر معرف فولين سيوکالتو  ميلی

شد.  ماری قرار داده  دقيقه در بن 12درصد( اضافه شد و به مدت  22ليتر کربنات سديم ) ميلی 2آزمايش 

ن فنل کل محلول سرد شده توسط دستگاه پس از آن لوله آزمايش سرد گرديد. جهت تعيي

  (Malick and Singh, 1980)نانومتر قرائت گرديد 952اسپکتروفتومتری در طول موج 

 تجزيه و تحليل آماری

، 22، 12تيمار )شاهد،  11شامل A. canescens های مختلف عصاره آبی  منظور تعيين اثر غلظت به

 آزمون استفاده از با ها ها داده ابتدا نرمال بودن دادهدرصد(،  122و  62، 32، 22، 92، 52، 12، 32

انجام شد.  1/6نسخه  SASها با استفاده از نرم افزار  اسميرونوف بررسی شد و سپس آناليز داده کولموگرف

درصد انجام گرديد و انحراف معيار و  5و در سطح  LSDها با استفاده از آزمون  مقايسه ميانگين داده

 ترسيم شد.   Excelله نرم افزاروسي نمودارها به
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 نتايج

مشهاهده   A. canescens های ساپونين، ترپنوئيد و آنتوسيانين در عصهاره آبهی   در آناليز کيفی، آللوکميکال

که آللوکميکال آنتوسيانين شناسايی و مورد تاييد قرار نگرفت. نتايج تجزيه واريانس نشهان داد  شد. در حالی

چهه،   چهه، طهول سهاقه    زنهی نظيهر طهول ريشهه     ههای جوانهه   وی صفات مؤلفهه که عصاره آبی آتريپلکس بر ر

 a ،bزنی، شاخص بنيه بذر، صفات فيزيولوژيکی )ميزان کلروفيل زنی، سرعت جوانه رشدگياهچه، درصد جوانه

داری  تأثير مثبت بسهيار معنهی   M. scutellata چنين صفت بيوشيميايی )فنل کل( و کل( تأثير منفی و هم

ههای پتانسهيل    داده  (. نتهايج حاصهل از بررسهی مقايسهه ميهانگين     1درصد داشهت )جهدول    21/2در سطح 

زنهی،   ، درصهد جوانهه   چه، رشد گياهچه چه، طول ساقه صفات طول ريشهبر  A. canescens آللوپاتيکی گونه

رد به شاهد در تمام ايهن صهفات مهو    دار کاهشی نسبت زنی و بنيه بذر، نشان دهنده روند معنی سرعت جوانه

ای مشاهده نشهد )شهکل    زنی و نهايتاً رشد گياهچه درصد، جوانه 52مطالعه بوده است. در تيمارهای باالتر از 

1  .) 
زنی، فيزيولوژيکی و  های جوانه بر مؤلفه A. Canescensهای مختلف عصاره آبی  تجزيه واريانس اثر غلظت -1جدول

 M. scutellataبيوشيميايی

 ميانگين مربعات ادیدرجه آز منبع تغييرات صفات

  1/523** 12 تيمار چه طول ريشه

 22 خطا 32/12

 1/1552** 12 تيمار چه طول ساقه

 22 خطا 93/92
 1/3223** 12 تيمار ای رشد گياهچه

 22 خطا 29/33

 1/3232** 12 تيمار زنی درصد جوانه

 22 خطا 13/13

 1/1326** 12 تيمار زنی سرعت جوانه

 22 اخط 322/5

 3/26392936** 12 تيمار بنيه بذر

 22 خطا 1/339512

 aکلروفيل 
 216/2** 12 تيمار

 22 خطا 2222/2

 259/2** 12 تيمار bکلروفيل 

 22 خطا 2229/2
 229/2** 12 تيمار کلروفيل کل

 22 خطا 2213/2

 فنل کل
 5/1622** 12 تيمار

 22 خطا 191/2

 21/2دار در سطح  یبيانگر اختالف معن **
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 M. scutellataای  ياهچهو رشد گ یزن جوانه های برمؤلفه A. canescensی مختلف عصاره آب های اثرغلظت -1شکل

  

بر کميت پارامترهای  A. canescens های مختلف  های مربوط به اثر غلظت مقايسه ميانگين

ی روند کاهشی  نشان دهنده M. Scutellata هچه و برگچ و کل( بر ساقه a ،bفيزيولوژيکی )ميزان کلروفيل 

 52های باالتر از  که، کلروفيل در غلظت صورتی دار در تمام صفات فيزيولوژيکی مورد بررسی بود. به و معنی

(. ترتيب بازدارندگی ميزان کلروفيل 2درصد به دليل عدم تشکيل جوانه در بذور به صفر کاهش يافت )شکل

 کل به صورت زير بود:

122%= 62%= 32=22%= 92%> 52%> 12%>32%>22%≥ 12%> 2% 
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 .Mو کل(  a ،bيل )کلروف يزيولوژيکیف های برمؤلفه A. Canescensی مختلف عصاره آب های اثرغلظت -2شکل

scutellata 
دار نشان داد، اين افزايش تا  ، ميزان فنل کل افزايش معنیA. canescensهای آبی  با افزايش غلظت عصاره

گيری  زنی بذور، امکان اندازه های باالتر از آن به دليل عدم جوانه درصد ادامه يافت و در غلظت 52ت غلظ

 (.3فنل وجود نداشت )شکل 

 

 
 M. scutellata( )فنل کل بيوشيميايی  برمؤلفهA. canescens ی مختلف عصاره آب های اثرغلظت -3شکل

 

 گيری و نتيجه بحث

زنی،  صفات جوانههای مختلف آتريپلکس بر  اتيکی عصاره آبی اندامنتايج بيانگر وجود اثر آللوپ

( 1332بود. نتايج دهداری و همکاران ) 21/2در سطح  M. scutellataفيزيولوژيکی و بيوشيميايی گياهچه 

زنی  زنی بذر شامل درصد جوانه برصفات جوانه Atriplex canesenceنشان داد که عصاره برگ و ميوه گونه 

اثر منفی آللوپاتيکی دارند.  Salsola rigidaزنی گونه  زنی نهايی و سرعت جوانه ره متوسط جوانهنهايی، دو

را گزارش نمود. در اين  Atriplexهای مختلف  نيز وجود اثرآللوپاتيکی گونه (Davis, 1981)داويس 

چه، طول  دار در طول ريشه کاهش معنی اعثب A. Canesenceهای عصاره آبی  مطالعه، افزايش غلظت

، b، کلروفيل aزنی، بنيه بذر، ميزان کلروفيل  زنی، سرعت جوانه ای، درصد جوانه چه، رشد گياهچه ساقه

 نسبت به شاهد شد. M. scutellataکلروفيل کل 

های  خصوص در غلظت های مختلف انتخابی به ای به غلظت اين تحقيق بيانگر حساسيت مرحله گياهچه

 Artemisia  sieberiگزارش نمودند که (1332) ک است. حنطه و همکارانباالتر به ترکيبات آللوپاتي

زنی و در  دارای بيشترين ميزان جوانه Atriplex canesenceهای برگ و ميوه  درصد عصاره 5 درغلظت
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همچنين بيان نمود که   (Rice, 1984)زنی را داشت. رايس  درصد کمترين ميزان جوانه 25 غلظت

باشند، ممکن است اثر تحريک کننده  ها دارای اثرات بازدارنده می ه در برخی از غلظتترکيبات آللوپاتيکی ک

( باالترين اثر 1332های پايين در همان فرآيند مشابه باشند. حنطه و همکاران ) يا اثر منفی کمتر در غلظت

  Salsola rigidaزنی بذر گونه  برخصوصيات جوانه Atriplex canesence آللوپاتيکی عصاره برگ و ميوه 

را گزارش   Atriplexزنی با افزايش غلظت عصاره آبی  درصد و کاهش خصوصيات جوانه 122رادر غلظت 

 .نمودند

 .Mچه و برگچه  و کل بر ساقه a ،bبر ميزان کلروفيل A. canescens های مختلف  اثر غلظت

scutellata ژيکی مورد بررسی بود. کاهش دار در تمام صفات فيزيولو ی روند کاهشی و معنی نشان دهنده

دليل کاهش بارز در ميزان کلروفيل ناشی از اثر  احتماالً به M. scutellataای  در صفات رشد گياهچه

چنين اين ترکيبات ممکن است مسيرهای توليد کلروفيل را  ها بر فتوسنتز است. هم بازدارنده آللوکميکال

يک نمايند و يا هر دو واکنش را باعث شوند که منجر به متوقف و يا اينکه مسيرهای مصرف کلروفيل را تحر

 .Yang et al).کاهش تجمع کلروفيل و در نتيجه کاهش فتوسنتز و در نهايت کاهش رشد گياهچه گردند 

2002) 

دار در صفات مورد بررسی در اثر افزايش غلظت عصاره آبی آتريپلکس احتماالً  چنين کاهش معنی هم

های ترپنوئيد و ساپونين مشاهده شده در اين مطالعه است که با  غلظت آللوکميکالدليل حضور و افزايش  به

 Askham andو اشکام  کورنليوس (Jefferson and Pennachio, 2003)نتايج جفرسون و پناچيو 

Cornelius, 1971) ) زنی بذور در اثر افزايش غلظت عصاره آتريپلکس را مرتبط با  که کاهش صفات جوانه

دار در صفات  غلظت ساپونين موجود در آن دانستند، مطابقت دارد. در مجموع کاهش معنیافزايش 

 احتماالً A. canescensعصاره آبی گياه در اثر افزايش  M. scutellataگياهچه  زنی، فيزيولوژيکی جوانه

های باالتر که  هايی نظير ساپونين، ترپنوئيد و فنوليک اسيدها در غلظت دليل افزايش غلظت آللوکميکال به

باشد. ترکيبات آللوپاتيک رشد و نمو  ها در سطح سلولی يا اندام می در ترکيب با يکديگر و تأثير منفی آن

ها مانند تغيير ساختار ديواره سلولی،  گياهان را از طريق تداخل در فرآيندهای مهم فيزيولوژيک آن

های گياهی،  ها، تعادل هورمون خی آنزيمنفوذپذيری وعمل غشا، جلوگيری از تقسيم سلولی و فعاليت بر

باعث  DNA و RNAزنی بذور و لوله گرده، جذب عناصرغذايی، فتوسنتز، تنفس و تغيير ساختار  جوانه

 .Mبر  A. canescensدليل اثر آللوپاتيکی و افزايش اثر بازدارنده  لذا به .(Seigler, 1996)شوند  می

scutellata شود که در مديريت اصالح مراتع به اثر آللوپاتی   ی، توصيه میهای باالی عصاره آب در غلظت

پيشنهاد  A. canescensگياهان بومی و پيشنهادی در مرتع توجه شود. از طرفی با توجه به اثر بازدارنده 

 M. scutellataشود که توجه و دقت بيشتری به پارامترهای فاصله و تراکم کاشت در کشت مخلوط با  می

که  Atriplexدر مقطعی از دوره فنولوژيکی  M. scutellataرسد چنانچه کشت  به نظر می چنين شود. هم

ها باشد، منجر به موفقيت بيشتر طرح اصالح مراتع خواهد شد که نيازمند  دارای کمترين غلظت آللوکميکال

 باشد. به تحقيقات بيشتری در اين زمينه می
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 سپاسگزاری

های دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی  کارکنان محترم آزمايشگاه بدين وسيله نويسندگان از رياست و

چنين از داوران محترم  واسطه سهولت در فراهم آوردن شرايط اجرای آزمايش و هم دانشگاه گنبد کاووس به

 تشکر و قدردانی می گردد.  ؛علمی اين نوشتار شدند باعث ارتقاء که با نظرات ارزشمند خود
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