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  زنی  بر برخی از صفات جوانه L. Atriplex lentiformisارزیابی پتانسیل دگرآسیبی 

Medicago scutellata var Robinson، Lepidum sativum L.و   
L. var atroviolaceum Regel Allium ampeloprasum 

  
  4لو  و حمید مصطفی3پور علمداري ، ابراهیم غالمعلی2حامد روحانی*، 1آباد ندا ابراهیمی محمد

 و شناسایی وهگر ارشد کارشناسی آموخته دانش2استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، 1
 طبیعی، منابع و کشاورزي دانشکده آبخیزداري، استادیار3کاووس،  گنبد دانشگاه ،طبیعی منابع و کشاورزي دانشکده ،هرز هاي علف با مبارزه

 گلستان استان آبخیزداري و طبیعی منابع کل اداره مرتعداري، ارشد کارشناس4کاووس،  گنبد دانشگاه

   20/05/1394: اریخ پذیرش؛ ت04/02/1394: تاریخ دریافت
  ١چکیده

ترکیبات شیمیایی درگیر این فرآیند، . شود آللوپاتی به اثرات متقابل شیمیایی بین گیاهان اطالق می: سابقه و هدف
 از )بازدارندگی (منفی و) کنندگی تحریک ( اثرات آللوپاتیکی شامل هر دو واکنش مثبت.شوند آللوشیمیایی نامیده می

 منفی و مثبت بررسی اثرات وسیع، سطح در  جدید کشت یک گونه از قبل. است و گیاه مجاوررشد بر روي خود 
 براي راه اولین و ترین  ساده سنجی روش زیست .کشت، اهمیت زیادي دارد تحت هاي محیط آن بر شناختی  بوم

انسیل دگرآسیبی عصاره آبی ، ارزیابی پتبنابراین، هدف از این پژوهش. باشد می گیاهان آللوپاتیک پتانسیل مطالعات
، شاهی )Medicago scutellata(زنی یونجه یکساله  هاي جوانه لفهؤ بر مAtriplex lentiformisهاي مختلف  اندام

)Lepidum sativum (و تره کوهی )Allium ampeloprasum( بود.  
  

)  درصد75 و 25شاهد، (صاره آبی هاي مختلف ع منظور ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی غلظت آزمایشی به: ها مواد و روش
زنی   بر برخی از صفات جوانهAtriplex lentiformisهاي برگ، ساقه و ریشه   درصد اندام5حاصل از سوسپانسیون 

، Medicago scutellataزنی و شاخص بنیه بذر  چه، طول گیاهچه، درصد جوانه چه، طول ساقه  طول ریشهمانند
Lepidum sativum و Allium ampeloprasumکامالً طرح قالب در فاکتوریل صورت  این آزمایش به.  انجام شد 

آماري  تجزیه . اجرا گردید1391تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه هیدرواکولوژي دانشگاه گنبد کاووس در سال 
ه از آزمون حداقل اختالف با استفاد ها میانگین داده مقایسه.  انجام شد1/9 با نسخه SAS افزار نرم از استفاده با ها داده

  .  درصد انجام شد5دار در سطح  معنی
  

ها بر  هاي مختلف عصاره آبی و اثر متقابل آن ، غلظتA. lentiformisهاي مختلف  تجزیه واریانس اثر اندام: ها یافته
ات مورد دار تمام صف  بیانگر اختالف معنیA. ampeloprasum و .M. scutellata ،L. sativumزنی  صفات جوانه
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بر صفات A. lentiformis مختلف  هاي مقایسه میانگین اثرات اصلی اندام. بررسی در سطح احتمال یک درصد بود
نتایج اثر . زنی داشت دار بر صفات جوانه ترین کاهش معنی زنی گیاهان تحت مطالعه نشان داد که اندام برگ بیش جوانه

 A. lentiformisبرگ   درصد75  لف عصاره آبی نشان داد که عصارههاي مخت هاي مورد بررسی در غلظت متقابل اندام
چنین  هم. بود ها اندام دیگر به زنی گیاهان مورد بررسی نسبت بر صفات جوانه بازدارندگی اثر ترین بیش داراي

  چه و بنیه بذر  کنندگی بر صفات طول ساقه هاي ریشه و ساقه اثر تحریک  درصد اندام75 و 25هاي  غلظت
A. ampeloprasumطور  هاي تحت مطالعه به هاي مختلف اندام ثیر غلطتأت چه تحت که طول ریشه  داشتند؛ در حالی

  .داري نسبت به شاهد کاهش یافت معنی
  

 بر Atriplex lentiformisهاي مختلف  هاي مختلف عصاره آبی اندام غلظت در مجموع اثرات منفی: گیري نتیجه
آلی مختلف موجود در  خاطر ترکیبات آلی و غیر تر موارد، ممکن است به طالعه در بیشزنی گیاهان تحت م صفات جوانه

نتایج این .  باشدAtriplex lentiformis ویژه در برگ هایی به تر آللوشیمیایی عالوه کمیت و کیفیت بیش ها و به عصاره
 قبل از بنابراینباشد،  لوپاتیکی می بر روي گیاهان مورد بررسی اثر آلAtriplex lentiformis نشان داد که پژوهش

  .اي باید اثر آللوپاتیکی آن بر گیاهان منطقه مورد بررسی و متعاقباً توسعه داده شود کشت این گیاه در منطقه
  

  ، طول گیاهچه شاخص بنیه بذرآسیبی،  دگرزنی،  درصد جوانهبرگ،  : کلیديهاي هواژ
  

  مقدمه
 لیچ از دواولین بار توسط هانس مو واژه آللوپاتی

 Pathos و یکدیگر معنی به Alleon یونانی کلمه
کار برده شد که اثرات آللوپاتیکی   به تحمل کردن معنی به

 منفی و )کنندگی تحریک (شامل هر دو واکنش مثبت
 چگونگی و مقدار). 5( است رشد از )بازدارندگی(

 با خاص گونه یک در آللوپاتیک ترکیبات رهاسازي
 باشد می متغیر بسیار آن نتیکیژ خصوصیات به توجه

 و تولید در متفاوتی هاي توانایی مختلف هاي اندام و
 بنابراین قبل). 10(دارند  آللوپاتیک ترکیبات آزادسازي

 بررسی اثرات وسیع، سطح در  جدید کشت گونه از
 تحت هاي محیط آن بر شناختی  بوم منفی و مثبت

 جابای پدیده این وجود .کشت، اهمیت زیادي دارد
 منطقه یک به جدید در معرفی یک گونه که کند می

 هاي خواهش مانند در نظر گرفتن عواملی ضمن
 با مغذي مواد دما، نور، آب، هاي رقابت و اکولوژیک

 آللوپاتی بررسی به نیز مطالعات از بخشی بومی، گونه
که روش  با توجه به این). 15( یابد اختصاص

 و ارزیابی براي راه اولین و ترین ساده سنجی زیست
 هاي پژوهشباشد،  می گیاهان آللوپاتیک پتانسیل مطالعه

فراوانی پتانسیل آللوپاتیکی گیاهان را مورد بررسی 
اوهام  .توان به موارد زیر اشاره نمود قرار دادند که می
کاهش رشد طولی گیاهچه ) 1960(و کوممد هال 

ثیر عصاره آبی ریشه، ساقه ریزوم و برگ أت گندم تحت
Agropyron repens  باقري . )18(را گزارش نمودند

 ریشه، هاي بافت آبی ي عصاره اثر )2011(و محمدي 
 هاي غلظت با Artemisia sieberi برگ و ساقه

 زنی جوانه درصد بر را درصد 10  و1 شاهد، مختلف
، Agropyron desertorum اي وزن گیاهچه و

Atriplex canescens و Agropyron elongatum 
 احیاي که نمودند ها گزارش  آن.نمودند بررسی
اصالحی تحت  هاي گونه این با دشتی زارهاي درمنه

 -من  واي.)4(بود  نخواهد آمیز مطالعه، موفقیت
گزارش نمودند که  ،)1991(سیمپسون و همکاران 

هاي شش رقم مورد بررسی  عصاره حاصل از ساپونین
 ,Advantage, WL 318, Baron, WL 515(یونجه 
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Granada, Cuf 101( درصدي 8-10 اثر بازدارندگی 
هاي بروموس  هاي گیاهچه تري بر رشد ریشه بیش

)Bromus spp ( نسبت به گندم داشتند)پتانسیل  ).22
 زنی جوانه بر Atriplex مختلف هاي گونه آللوپاتیکی

 مورد) 1981(توسط دیویس  Salsola rigida بذر
 اثر جودو نشانگر نتایج. گرفت قرار بررسی

تحت  آتریپلکس هاي گونه تمامی در بازدارندگی
 A. lentiformis  وA. canescens ویژه مطالعه به

 هاي گونه میوه و برگ در تر بیش ترکیبات این. بود
 حنطه و همکاران .)8(داشتند  حضور بررسی مورد

 هاي ه عصار مختلف هاي غلظت آللوپاتی اثر )2004(
بذر  زنی جوانه را بر  A. canescensمختلف هاي اندام

A. sieberi ها  آن نتایج. دادند قرار بررسی مورد  
   و برگ هاي عصاره درصد 50 غلظت که داد نشان
   زنی جوانه بر گی بازدارند اثر ترین بیش داراي میوه

A. sieberi دهداري و  ).12(شاهد بود  به نسبت
 عصاره آللوپاتیکی پتانسیل ترین بیش) 2008(همکاران 

 زنی جوانه صفات بر  راA. canescens میوه و رگب
 زنی جوانه متوسط دوره نهایی، زنی جوانه درصد(

 گونه) بازدارندگی درصد و زنی جوانه سرعت نهایی،
Salsola rigida درصد گزارش  100 غلظت در را

چنین نشان داد که با افزایش  این مطالعه هم. نمودند
زنی تحت مطالعه  هاي عصاره تیمار، صفات جوانه غلظت

 جفرسون و پناچیکو پژوهشدر ). 9(کاهش یافت 
 چهار گونه برگ عصاره آللوپاتیکی اثرات) 2003(

Atriplex bunburyana ،Enchylaena tomentosa ،
Maireana georgie  وAtriplex codonocarpa 

بذر کاهو و  چه ساقه و چه ریشه زنی، طول جوانه بر
 هدهند ها نشان ج آننتای .بررسی شد بذر خودشان

 و E. tomentosaکاهو،  بذور وجود اثر بازدارنده بر
M. georgieبرگ از  در اثر عصاره آبی حاصل   

A. codonocarpa  وA. bunburyanaبود، ولی  
 اثر M. georgie و E. tomentosa هاي عصاره

 A. bunburyana و A. codonocarpa بر بازدارندگی
  افزایش پژوهشاین در توجه قابل نکته. نداشتند

 آبی عصاره توسط E. tomentosa بذر زنی جوانه
  ) 2005(بوگاتگ و همکاران  .)14(است  خودش

 بر ها آللوکمیکال کنندگی متوقف نیز بیان نمودند اثر
متابولیسم  پاشیدگی هم  از طریق از زنی روي جوانه

ایجاد  ها اندامک به خسارت ایجاد همراه به سلولی
 و فعالیت اي ه ذخیر هاي پروتئین تابولیسمم و شود می

 طی در اي ترکیبات ذخیره انتقال روي بر که هایی آنزیم
 کاهش به منجر در نهایت که گذارد می اثر زنی جوانه
). 6(گردد  می ها گیاهچه در اي ذخیره مواد تجمع
 آللوپاتیکی اثرات) 2013(اصل و همکاران  ترابی

 بر Artemisia sieberiمختلف عصاره هاي  غلظت
 کلروفیل میزان(فیزیولوژیکی  زنی، جوانه هاي مؤلفه روي

a،b بذر )کل فنل میزان( بیوشیمیایی و) کل  و 
Agropyron elongatum (Host). Beauv مورد 

 ها نشان داد که تمام  نتایج آن.بررسی قرار دادند
 طور به ریشه، جز طول به بررسی مورد صفات

 آبی عصاره مختلف هاي ظتغل تأثیر تحت داري معنی
 چنین که  همنتایج این پژوهشگران .گرفتند قرار

 بر تري بزرگ بازدارنده اثر داراي مختلف تیمارهاي
 اي گیاهچه رشد به نسبت زنی سرعت جوانه و درصد
 بذر، بنیه بر آبی عصاره مختلف هاي غلظت اثر .بودند

 باعث که درصد 10 غلظت جز کل به  و a ،bکلروفیل
 در مقایسه با دار معنی کاهش بیانگر شده، کتحری
 کل فنل میزان هاي عصاره، غلظت افزایش با .بود شاهد

و  پور سلطانی). 21(افزایش یافت  داري معنی طور به
آسیبی عصاره  اثرات دگردر بررسی ) 2007(همکاران 

بر درصد ) Zhumeria majdae (آبی گیاه مورخوش
 نه از سبزیجاتزنی بذرهاي هفت گو و سرعت جوانه

، )Lycopersicon esculentum(فرنگی   گوجهمانند
 ،)Brassica oleracea(، کلم )Lactuca sativa(کاهو 

 ،)Raphanus sativus(، تربچه )Allium porrum(تر 
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) Lipidium sativum(و شاهی ) Allium cepa(پیاز 
رگ گیاه مورخوش، عصاره آبی بگزارش نمودند که 

زنی بذرها   چشمگیري بر جوانهدگیاثرات بازدارن
زنی بذرها  ه در شاهی و کلم جوانهک طوري نشان داد به

، الرنس و )1990(هسی  ).20 (به صفر تنزل یافت
بیان ) 2005( ملو -و بوسکوت) 1991(همکاران 

نمودند کاهو و شاهی باغی از گیاهان حساس به 
اصالح ). 16 و 11، 7(باشند  ترکیبات آللوپاتیک می

خشک از طریق  هاي مرتعی خشک و نیمه ستماکوسی
بومی و سازگار به  هاي گیاهی غیر استفاده از گونه

و قبل از دارد  بسیاري پژوهشمنطقه، نیاز به مطالعه و 
 اثرات دها در سطح وسیع بای بردن این گونه کار هب

هاي  شناختی گونه جدید بر محیط مثبت و منفی بوم
 دلیل اصلی این .تحت کشت مورد بررسی قرار گیرد

موضوع این است که از یک طرف استقرار و رشد 
ثر از شرایط جدید بوده و از طرف دیگر با أها مت آن

اي بر محیط  ثیرات ویژهأنیازهاي خاص خود باعث ت
خواهد گردید که ممکن است موجب دگرگونی 

هر حال بدون در  به ). 12(سیماي طبیعی منطقه گردد 
بی گیاهان احتمال شکست نظر گرفتن خاصیت دگرآسی

بنابراین . بومی مرتعی زیاد است هاي غیر استقرار گونه
، ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی پژوهشهدف از این 

 هاي مختلف هاي مختلف عصاره آبی اندام غلظت
Atriplex lentiformisزنی  هاي جوانه لفهؤ بر م

 ، شاهی)Medicago scutellata(یونجه یکساله 
)Lepidum sativum(و تره کوهی  )Allium 

ampeloprasum(سنجی  به روش استاندارد زیست 
 .بود

  
  ها مواد و روش

 جهت ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکی این پژوهش
هاي ریشه، ساقه  هاي مختلف عصاره آبی اندام غلظت

زنی   بر صفات جوانهAtriple lentiformisو برگ 

، شاهی )Medicago scutellata(یونجه یکساله 
)Lepidum sativum (و تره کوهی )Allium 

ampeloprasum( در آزمایشگاه هیدرواکولوژي 
.  به اجرا در آمد1391دانشگاه گنبد کاووس در سال 

هاي گیاهی  تفکیک اندام  به تیمارهاي گیاه  نمونه
 20واقع در از منطقه چپرقویمه ) ریشه، ساقه و برگ(

 رافیایی جغکیلومتري شمال گنبد کاووس با موقعیت
   درجه و 50 دقیقه عرض شمالی و 26 درجه و 37
   متر از سطح دریا 60 دقیقه طول شرقی و ارتفاع 4

بذور . آوري شد دهی جمع در مرحله فنولوژیکی گل
  از ایستگاه تولید بذر و  M. scutellataگیاه 

نهال چپرقویمه گنبد کاووس و بذور گواهی شده 
ampeloprasum A.  وL. sativum پاکان   شرکتاز 

صورت آزمایش  این مطالعه به. بذر اصفهان تهیه شد
تصادفی در سه تکرار  فاکتوریل در قالب طرح کامالً

هاي ریشه، ساقه و  اندامفاکتورها شامل . به اجرا درآمد
 عنوان فاکتور اول و  بهAtriplex lentiformisبرگ 
عنوان فاکتور   درصد به75 و 25، )شاهد (0هاي  غلظت

سنجی براي هر یک از   زیستهاي آزمایش.  بوددوم
طور  گیاهان آزمایشی یونجه، شاهی و تره کوهی به

 هاي منظور اجراي آزمایش به. جداگانه به اجرا درآمد
تفکیک اندام  هاي گیاهی را به سنجی، نمونه زیست

مدت چند ثانیه در آب مقطر جهت زودودن گرد و  به
سپس در . ده شدغبار براي مدت یک دقیقه شستشو دا

گراد تا رسیدن به وزن ثابت   درجه سانتی60دماي 
ها توسط آسیاب به قطعات بسیار  نمونه. خشک شدند

پنج گرم [ریز تبدیل و سپس سوسپانسیون پنج درصد 
 ])حجمی(لیتر آب مقطر   میلی100در ) وزنی(پودر 

سپس سوسپانسیون .  ساعت تهیه شد72مدت  به
از محلول . اف گردید، ص42حاصل با کاغذ صافی 

آب .  درصد تهیه شد75 و 25هاي  حاصل، غلظت
 10. عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد مقطر به

 عدد بذور 25هاي مورد بررسی بر  لیتر از غلظت میلی
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)  درصد1/0با مرکوریک کلراید ( شده عفونی ضد
طور جداگانه  دیش به گیاهان آزمایشی در محیط پتري

مدت هفت روز در اتاقک  ها به  دیش  پتري.اعمال شد
در انتهاي روز هفتم صفات . رشد نگهداري شدند

چه، طول  چه، طول ساقه  طول ریشهمانندزنی  جوانه
گیري  زنی و بنیه بذر مورد اندازه گیاهچه، درصد جوانه

  . قرار گرفت
  دست  زنی بر اساس رابطه زیر به درصد جوانه

  . آمد
  

)1(                                       










n

i n
niRG

1
  

  

 تعداد بذر جوانه niزنی،   درصد جوانهRGکه در آن، 
  . باشد  تعداد کل بذرها میnزده در روز، 

  . )1(بنیه بذر نیز طبق رابطه زیر محاسبه شد 
  

)1(                              RGSLRLVI  )(  
  

   چه، ساقه طول SL چه، ریشه طول RL ،که در آن
RGو زنی جوانه  درصد VI است بذر بنیه شاخص.   

پذیري  محاسبه درصد بازدارندگی و یا تحریک
سطوح مختلف عصاره با استفاده از رابطه ذیل برآورد 

  ).2(شد 
  

)3(                           






 


1

12 )(100
R

RRPLI  
  

 پذیري، دارندگی یا تحریک درصد بازPLI ،که در آن
R1 شاهد و R2باشد  تیمار می.  

 SAS افزار نرم از استفاده با ها تجزیه واریانس داده
با  ها میانگین داده مقایسه.  انجام شد1/9 با نسخه

  دار در سطح  استفاده از آزمون حداقل اختالف معنی
  .  درصد انجام شد5

  نتایج و بحث
Medicago scutellata : نتایج حاصل از تجزیه

ها  دار اثرات اصلی اندام گر اختالف معنیواریانس بیان
 بر A. lentiformisهاي مختلف عصاره آبی  و غلظت

چه، طول گیاهچه،  چه، طول ساقه صفات طول ریشه
 در سطح M. scutellataزنی و بنیه بذر  درصد جوانه

ها در  چنین اثر متقابل اندام هم. احتمال یک درصد بود
). 1جدول  (دار بود هاي مختلف نیز معنی غلظت

  هاي ریشه، ساقه  مقایسه میانگین اثرات اصلی اندام
   زنی  بر صفات جوانهA. lentiformisو برگ 

M. scutellata نشان داد که تیمار برگ نسبت به 
دار بر  ترین اثر بازدارندگی معنی دیگر تیمارها بیش

در . زنی گیاه تحت مطالعه داشتند صفات جوانه
اثر بازدارندگی بر صفات مورد ترین میزان  که کم الیح

مقایسه  ).2جدول (بررسی مربوط به تیمار ریشه بود 
هاي مختلف  میانگین اثرات اصلی عصاره آبی غلظت

A. lentiformisها،   نشان داد که با افزایش غلظت
داري  طور معنی  بهM. scutellataزنی بذر  صفات جوانه
ی بر ترین اثر کاهش مطابق نتایج، بیش. کاهش یافت
 طول چه، چه، طول ساقه زنی، طول ریشه درصد جوانه

 مربوط به M. scutellataگیاهچه و شاخص بنیه 
 A. lentiformis درصد عصاره آبی 75غلظت 

 و 63/61، 31/60، 45/57، 87/45 ترتیب معادل به
این ). 3جدول ( درصد در مقایسه با شاهد بود 51/69

تبع  ها و به آللوشیمیاییفزایش مقدار دلیل ا امر احتماالً به
 این .باشد افزایش سمیت روي صفات مورد بررسی می
و ) 2008(یافته مطابق نتایج دهداري و همکاران 

  ).12 و 9(است ) 2004(حنطه و همکاران 
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  . A. lentiformisهاي  هاي مختلف اندام ثیر غلظتأت  تحتM. scutellataزنی   تجزیه واریانس صفات جوانه-1جدول 
Table 1. Variance analysis of germination traits of M. scutellata under various concentrations of A. lentiformis organs.  

  میانگین مربعات 
Mean square 

  منابع تغییر
S.O.V  

  درجه آزادي
DF  

  زنی جوانه درصد
Germination 
percentage  

  چه طول ریشه
Root length  

  چه طول ساقه
Shoot length  

  طول گیاهچه
Seedling 

length 

  شاخص بنیه بذر
Seed vigor 

index  
  ها  اندام

Organs  
2  3988.6** 3.257** 0.536** 6.419**  41161.1** 

  ها غلظت
Concentrations  

2 2503.7** 4.210** 0.400** 7.204** 48774.7** 

  ها غلظت* ها  اندام
Organs*Concentrations 

4 1008.6** 1.045** 0.186** 2.103** 16193.9** 

  خطا
Error  18 3.852 0.012 0.001  0.009 40.16 

  )درصد(ضریب تغییرات 
Coefficient variance (%)  

3.482 3.480  7.015 0.032 4.406 

  .Significant at 1% confidence level **                                                          .دار در سطح احتمال یک درصد  بیانگر اختالف معنی**
  

 . M. scutellataزنی  صفات جوانه  برA. lentiformis مختلف هاي عصاره اندام اثر میانگین مقایسه -2جدول 
Table 2. Mean comparison of different organs extracts of A. lentiformis on germination traits of M. scutellata.  

 صفات /ها اندام
Organs/ Traits 

  زنی جوانه درصد
Germination percentage  

چه  طول ریشه
  )متر سانتی(

Root length (cm)  

چه  طول ساقه
  )متر سانتی(

Shoot length (cm)  

  طول گیاهچه 
  )متر سانتی(

Seedling length (cm) 

  شاخص بنیه بذر
Seed vigor index  

  ریشه
Root 

73.556a 2.012a 0.754a 2.766a 208.0a 

  ساقه
Stem 

62.67b 1.721b  0.584b 2.305b 150.3b 

  برگ
Leaf  

32.89c 0.856c 0.273c 1.129c 73.21c 

  . دارندLSD درصد بر اساس آزمون 5در سطح احتمال  داري  در هر ستون تفاوت معنیتفاوتهاي داراي حروف م میانگین
Means in each column that having a different letter significantly different in 5% confidence according to the LSD test.  

  
 . M. scutellata زنی صفات جوانهبر  A. lentiformisآبی هاي مختلف عصاره  مقایسه میانگین اثر غلظت -3جدول 

Table 3. Mean comparison of various concentrations of A. lentiformis on germination traits of M. scutellata.  

  صفات/ ها غلظت
Concentrations/ traits 

  زنی جوانه درصد
Germination 
percentage  

  چه طول ریشه
  )متر سانتی(

Root length (cm)  

  چه طول ساقه
  )متر سانتی(

Shoot length (cm)  

  طول گیاهچه
  )متر سانتی(

Seedling length (cm)  

  شاخص بنیه بذر
Seed vigor index  

  شاهد
Control 

72.67a 2.012a 0.771a 2.857a 207.6a  

   درصد 25
25%  57.11b 1.721b 0.586b 2.248b  160.6b 

   درصد 75
75% 

39.33c 0.856c 0.306c 1.096c 63.29c 

  .ارند دLSD درصد بر اساس آزمون 5در سطح احتمال  داري  در هر ستون تفاوت معنیتفاوتهاي داراي حروف م میانگین
Means in each column that having a different letter significantly different in 5% confidence according to the LSD test.  
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هاي  ها در غلظت متقابل اندام مقایسه میانگین اثر
 درصد 25مختلف عصاره آبی نشان داد که تنها غلظت 

 مورد بررسی کنندگی بر صفات اندام ساقه اثر تحریک
M. scutellataدرصد 75که غلظت  در حالی.  داشت 

 مختلفهاي  ها در غلظت ساقه به همراه سایر اندام
داري کاهش دادند  طور معنی به صفات مورد بررسی را

هاي   این مطالعه مطابق یافته).2 و 1 هاي شکل(
. است) 2004(و حنطه و همکاران ) 1981(دیویس (

 هاي گونه دند برگ و میوهکه گزارش نمو طوري به
Atriplexباشند   داراي پتانسیل آللوپاتیکی باالیی می

هاي رایس  این نتیجه مطابق یافتهچنین  هم). 12 و 8(
 که بیان نمود ترکیبات آللوپاتیکی طوري است به) 1974(

باشند در  ها داراي اثر بازدارنده می که در برخی غلظت
 کنندگی ثر تحریک پایین ممکن است داراي اهاي غلظت
   ).19(باشند 

  

  
  

و طول ) (چه  ، طول ساقه)(چه  طول ریشهبر  A. lentiformisهاي مختلف  ها و غلظت اثر متقابل اندام  مقایسه میانگین - 1شکل 
  . )داري دارند حروف غیرمشابه با یکدیگر اختالف معنیهاي داراي  در شکل میانگین( M. Scutellata) (گیاهچه 

Figure 1. Mean comparison of interaction effect of organs and various concentrations of A. lentiformis on 
radical length ( ), shoot length ( ) and seedling length ( ) of M. Scutellata (Means in each figure that having 
a different letters are significantly different).  

  

  
  

زنی و شاخص بنیه بذر  درصد جوانهبر  A. lentiformisهاي مختلف عصاره آبی  ها و غلظت اثر متقابل اندام  مقایسه میانگین -2شکل 
M. Scutellata )داري دارند معنی مشابه با یکدیگر اختالفهاي داراي حروف غیر  میانگینلدر شک( .  

Figure 2. Mean comparison of interaction effect of organs and various concentrations of A. lentiformis on 
germination percentage and seed vigor index of M. Scutellata (Means in each figure that having a different 
letter are significantly different).  
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Lepidum sativum : تجزیه واریانس صفات
هاي مختلف  تحت غلظت L. sativumزنی  جوانه

نشان  A. lentiformisهاي مختلف  عصاره آبی اندام
  هاي مختلف  غلظتها،  داد که اثرات اصلی اندام

A. lentiformisها بر تمامی صفات  ر متقابل آن و اث
 جدول(دار بود  معنیدر سطح یک درصد مورد مطالعه 

   ها مقایسه میانگین اثرات اصلی اندامچنین  هم). 4
A. lentiformisزنی   بر صفات جوانهL. sativum 

  دار  ترین کاهش معنی نشان داد که اندام برگ بیش
مقایسه  ).5جدول (زنی داشت  بر صفات جوانه

هاي مختلف عصاره آبی  نگین اثرات اصلی غلطتمیا
A. lentiformisزنی   بر صفات جوانهL. sativum 

زنی، طول گیاهچه و بنیه بذر  نشان داد که درصد جوانه
ثیر دو تأ داري تحت طور معنی گیاه مورد بررسی به

 درصد گیاه تیمار نسبت به شاهد قرار 75 و 25غلظت 
   شان داد که غلظتچنین ن این مطالعه هم. گرفتند

 طول گیاهچه A. lentiformis درصد عصاره آبی 75 
زنی مورد هدف قرار  تر نسبت به درصد جوانه را بیش
  ).6جدول (دادند 

  
  . A. lentiformisهاي  هاي مختلف اندام ثیر غلظتتأ  تحتL. sativumزنی   تجزیه واریانس صفات جوانه-4جدول 

Table 4. Variance analysis of germination traits of L. sativum under various concentrations of A. lentiformis organs.  
  میانگین مربعات
Mean square منابع تغییر  

S.O.V  درجه آزادي  
DF  

  زنی جوانه درصد
Germination 
percentage  

  چه طول ریشه
Root 

length  

  چه طول ساقه
Shoot 
length  

  طول گیاهچه
Seedling 

length 

  شاخص بنیه بذر
Seed vigor index  

  ها  اندام
Organs  

2  17.92**  2.534** 1.565** 7.817** 736684291** 

  ها غلظت
Concentrations  

2 17.5**  5.592** 1.291** 12.24** 1367900059** 

  ها غلظت* ها  اندام
Organs * Concentrations 

4  41.93** 1.182**  0.636** 3.459** 36437202** 

  خطا
Error  

18 2.518 0.032 0.035 0.016 228006  

  )درصد(ضریب تغییرات 
Coefficient variance (%)  

1.652  5.098 7.216 2.290 2.787 

  .Significant at 1% confidence level **                                                          .دار در سطح احتمال یک درصد  بیانگر اختالف معنی**
  

  . L. sativumزنی  صفات جوانه بر A. lentiformis مختلف هاي عصاره اندام اثر میانگین مقایسه -5جدول 
Table 5. Mean comparison of organ extract of A. lentiformis  on germination traits of L. sativum.  

 صفات /ها اندام
Organs/ Traits  

  یزن جوانه درصد
Germination 
percentage  

  )متر سانتی(چه  طول ریشه
Root length (cm)  

  )متر سانتی(چه  طول ساقه
Shoot length (cm)  

  )متر سانتی(طول گیاهچه 
Seedling length (cm) 

  شاخص بنیه بذر
Seed vigor index  

  ریشه
Root 

96.89a 3.337a 2.951a 6.192a 60054.2a 

  ساقه
Stem 

96.89a 3.342a 2.723b  6.059b 85695.1a 

  برگ
Leaf  94.44b 2.147b 2.142c 4.516c 43748.5b 

  . دارندLSD درصد بر اساس آزمون 5در سطح احتمال  داري  در هر ستون تفاوت معنیتفاوتهاي داراي حروف م میانگین
Means in each column that having a different letter significantly different in 5% confidence according to the LSD test.  
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  .  L. Sativum صفات جوانه زنیبر  A. lentiformisآبی هاي مختلف عصاره   مقایسه میانگین اثر غلظت-6جدول 
Table 6. Mean comparison of various concentrations of A. lentiformis on germination traits of L. Sativum.  

  اتصف/ ها غلظت
Concentrations/ traits 

  زنی جوانه درصد
Germination 
percentage  

  چه طول ریشه
  )متر سانتی(

Root length (cm)  

  چه طول ساقه
  )متر سانتی(

Shoot length (cm)  

  طول گیاهچه
  )متر سانتی(

Seedling length (cm)  

  شاخص بنیه بذر
Seed vigor index  

  شاهد
Control 

100a 3.523a 2.832a 6.355a  63546.7a 

   درصد 25
25%  

95.33b 3.305a 2.816a 6.166b  58748.7b 

   درصد 75
75% 

92.89c 2.079b 2.168b 4.247c 40202.5c 

  . دارندLSD درصد بر اساس آزمون 5در سطح احتمال  داري  در هر ستون تفاوت معنیتفاوتهاي داراي حروف م میانگین
Means in each column that having a different letter significantly different in 5% confidence according to the LSD test.  

  
هاي  ها و غلظت اثر متقابل انداممقایسه میانگین 
 بر صفات A. lentiformis مختلف عصاره آبی

 25  نشان داد که هر دو غلظت L. sativumزنی  جوانه
چه  ي طول ریشهدار طور معنی  درصد اندام برگ به75و 

 25که غلظت  را نسبت به شاهد کاهش دادند؛ در حالی
داري بر طول  ثیر معنیأهاي ساقه و ریشه ت درصد اندام

غلظت  در این مطالعه اندام ریشه در. چه نداشتند ریشه
 23/14(چه  کنندگی بر طول ساقه  درصد اثر تحریک25

 هاي ها و غلظت نتایج اثر متقابل اندام. داشت) درصد
چنین نشان داد که  مختلف عصاره آبی تیمارها هم

 درصد برگ حداکثر اثر بازدارندگی بر طول 75غلظت 
 27/59(چه  و طول ساقه)  درصد95/80(چه  ریشه

ها در همین غلظت داشت  نسبت به سایر اندام) درصد
ثیر أت زنی تحت در این مطالعه، درصد جوانه). 3شکل (

ترین  بیش. اهش یافتهاي مختلف ک ها در اندام غلظت
 33/13( درصد عصاره برگ 75کاهش مربوط به تیمار 

 درصد اندام ریشه اثر 25ظت غل. بود) درصد
ر صفات طول گیاهچه و بنیه بذر کنندگی ب تحریک

 درصد نسبت به شاهد داشته 84/1 و 07/6ترتیب  به
  ).4شکل (است 

  

  
  

) (چه  ، طول ساقه)(چه  طول ریشهبر  A. lentiformisهاي مختلف عصاره آبی  ظتها و غل اثر متقابل اندام  مقایسه میانگین -3شکل 
  . )داري دارند مشابه با یکدیگر اختالف معنی هاي داراي حروف غیر در شکل میانگین (L. Sativum) (و طول گیاهچه 

Figure 3. Mean comparison of interaction effect of organs and various concentrations of A. lentiformis on 
radical length ( ), shoot length ( ) and seedling length ( ) of L. Sativum (Means in each figure that having a 
different letters are significantly different).  
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زنی و شاخص بنیه بذر  درصد جوانهبر  A. lentiformisهاي مختلف عصاره آبی  ها و غلظت اثر متقابل اندام  مقایسه میانگین -4شکل 
L. Sativum) داري دارند مشابه با یکدیگر اختالف معنی هاي داراي حروف غیر در شکل میانگین( .  

Figure 4. Mean comparison of interaction effect of organs and various concentrations of A. lentiformis on 
germination percentage and seed vigor index of L. Sativum (Means in each figure that having a different 
letters are significantly different).  

  
Allium ampeloprasum : تجزیه واریانس صفات

هاي   تحت غلظتA. ampeloprasumزنی  جوانه
نشان داد که  A. lentiformisمختلف عصاره آبی 

 A. lentiformisهاي مختلف     ها، غلظت اثرات اصلی اندام
زنی گیاه تحت  ها بر صفات جوانه و اثر متقابل آن

 ).7جدول (دار بود  مطالعه در سطح یک درصد معنی
هاي برگ، ساقه و  مقایسه میانگین اثرات اصلی اندام

  زنی  هاي جوانه  بر مولفهA. lentiformisریشه 
A. ampeloprasumترین بازدارندگی  دهنده بیش  نشان

زنی گیاه تحت  دار اندام برگ بر صفات جوانه معنی
هاي  مقایسه میانگین اثر غلظت). 8جدول (مطالعه بود 

 بر صفات A. lentiformisمختلف عصاره آبی 
 بیانگر بازدارندگی A. ampeloprasumزنی  جوانه

 72/6(زنی   درصد بر درصد جوانه75باالتر غلظت 
چه  ، طول ساقه) درصد54/35(چه  ، طول ریشه)درصد

 و بنیه ) درصد14/13(، طول گیاهچه ) درصد99/16(
 بود A. ampeloprasum)  درصد68/15(بذر 

 و ها اندام متقابل اثر  نمقایسه میانگی). 9جدول (
  برA. lentiformis آبی عصاره مختلف هاي غلظت
 نشان داد که A. ampeloprasumزنی  جوانه صفات
 داراي A. lentiformis درصد عصاره برگ 75غلظت 

چه  باالترین درصد بازدارندگی بر صفات طول ریشه
، طول گیاهچه )32/54(چه  ، طول ساقه)55/77(
و ساخص بنیه ) 31/18(زنی  وانه، درصد ج)22/67(

 نسبت به شاهد A. ampeloprasum) 13/73(بذر 
 درصد 75 و 25هاي  در این مطالعه، غلظت. بود

کنندگی بر صفت  هاي ریشه و ساقه اثر تحریک اندام
چه  که طول ریشه چه داشتند در حالی طول ساقه

هاي تحت مطالعه  هاي مختلف اندام ثیر غلطتتأ تحت
. داري نسبت به شاهد کاهش یافت ر معنیطو ریشه به

 درصد 75 درصد ساقه و 25مطابق نتایج، غلظت 
ترتیب بر  کنندگی به ثیر تحریکأترین ت ریشه بیش

شاخص بنیه بذر داشته  زنی و صفات درصد جوانه
  ).6 و 5 هاي شکل(است 

  
  
  



 آباد و همکاران ندا ابراهیمی محمد
 

 153

  . A. lentiformisهاي  هاي مختلف اندام ثیر غلظتأت  تحتA. ampeloprasumزنی   تجزیه واریانس صفات جوانه-7جدول 
Table 7. Variance analysis of germination traits of L. sativum under various concentrations of A. lentiformis organs.  

  میانگین مربعات
Mean square منابع تغییر  

S.O.V  درجه آزادي  
DF  

  زنی جوانه درصد
Germination 
percentage  

  چه طول ریشه
Root 

length  

  چه طول ساقه
Shoot 
length  

  طول گیاهچه
Seedling 

length 

  شاخص بنیه بذر
Seed vigor index  

  ها  اندام
Organs  

2  132.1** 0.300** 0.459**  1.421** 113066361.9** 

  ها غلظت
Concentrations  

2 82.82** 0.280**  0.065**  0.136**  13269578.7** 

  ها غلظت* ها  اندام
Organs * Concentrations 

4  62.81** 0.103** 0.213** 0.652** 43957718.0** 

  خطا
Error  

18 0.629 0.0004 0.004 0.001 38092.2  

  )درصد(ضریب تغییرات 
Coefficient variance (%)  

1.584 7.457 6.990 1.967 1.411  
  .Significant at 1% confidence level **                                                          .دار در سطح احتمال یک درصد  بیانگر اختالف معنی**

  
 . A. ampeloprasumزنی  صفات جوانه بر A. lentiformis مختلف هاي عصاره اندام اثر میانگین مقایسه -8جدول 

Table 8. Mean comparison of organs extracts of A. lentiformis on germination traits of A. ampeloprasum.  

 صفات /ها اندام
Organs/ Traits  

  زنی جوانه درصد
Germination 
percentage  

  )متر سانتی(چه  طول ریشه
Root length (cm)  

  )متر سانتی(چه  طول ساقه
Shoot length (cm)  

  )متر سانتی(طول گیاهچه 
Seedling length (cm) 

  شاخص بنیه بذر
Seed vigor index  

  ریشه
Root 

84.00a  0.841b  1.068a  1.932a 16045.0a 

  ساقه
Stem 

81.33b  0.945a 0.987b 1.909a 15706.9b 

  برگ
Leaf  76.44c 0.590c 0.643c 1.232b 9743.8c 

  . دارندLSD درصد بر اساس آزمون 5در سطح احتمال  داري  در هر ستون تفاوت معنیتفاوتهاي داراي حروف م میانگین
Means in each column that having a different letter significantly different in 5% confidence according to the LSD test.  

  
 . A. ampeloprasum زنی صفات جوانهبر  A. lentiformisآبی هاي مختلف عصاره   مقایسه میانگین اثر غلظت-9جدول 

Table 9. Mean comparison of various concentrations of A. lentiformis  on germination traits of A. ampeloprasum.  

  صفات/ ها غلظت
Concentrations/ traits 

  زنی جوانه درصد
Germination 
percentage  

  چه طول ریشه
  )متر سانتی(

Root length (cm)  

  چه طول ساقه
  )متر سانتی(

Shoot length (cm)  

  طول گیاهچه
  )متر نتیسا(

Seedling length (cm)  

  شاخص بنیه بذر
Seed vigor index  

  شاهد
Control 

82.67a 0.982a  0.971a 1.788a 14780.8a 

   درصد 25
25%  82.00a  0.762b 0.920a  1.733b  14251.4b 

   درصد 75
75% 

77.11b 0.633c 0.806b 1.553c  12463.6c 

  . دارندLSD درصد بر اساس آزمون 5در سطح احتمال  داري تفاوت معنی در هر ستون تفاوتهاي داراي حروف م میانگین
Means in each column that having a different letter significantly different in 5% confidence according to the LSD test.  
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) (چه  ، طول ساقه)(چه  طول ریشهبر  A. lentiformis هاي مختلف عصاره آبی ها و غلظت اثر متقابل اندام   مقایسه میانگین-5شکل 
  ).داري دارند مشابه با یکدیگر اختالف معنی هاي داراي حروف غیر در شکل میانگین( A. ampeloprasum )(و طول گیاهچه 

Figure 5. Mean comparison of interaction effect of organs and various concentrations of A. lentiformis on 
radical length ( ), shoot length ( ) and seedling length ( ) of A. ampeloprasum (Means in each figure that 
having a different letters are significantly different). 

  

 
  

  زنی و شاخص بنیه بذر  درصد جوانه A. lentiformisهاي مختلف عصاره آبی  ها و غلظت اثر متقابل اندام  مقایسه میانگین -6شکل 
A. ampeloprasum )داري دارند مشابه با یکدیگر اختالف معنی هاي داراي حروف غیر در شکل میانگین( .  

Figure 6. Mean comparison of interaction effect of organs and various concentrations of A. lentiformis on 
germination percentage and seed vigor index of A. ampeloprasum (Means in each figure that having a different 
letters are significantly different). 

  
دهد که اثرات منفی و یا  شان میدر مجموع نتایج ن

زنی گیاهان  مثبت در برخی موارد بر صفات جوانه
خاطر ترکیبات آلی و  هکورد بررسی ممکن است ب

عالوه کمیت  ها و به آلی مختلف موجود در عصارهغیر
 هایی موجود در برگ تر آللوشیمیایی و کیفیت بیش

Atriplex lentiformisد بیان نمو) 1991(آنایا .  باشد
هاي هوایی ممکن است  کاهش رشد ریشه و قسمت

این نتایج ). 3(دلیل کاهش تقسیم سلولی باشد  به
و نسولومو و ) 1992(هاي جادها و گاینر  مشابه یافته
ها گزارش دادند که  آن. باشد می) 1995(همکاران 

پاسخ به ترکیبات آللوپاتیک بسته به حساسیت در 
  .)17 و 13(گیاهان متفاوت می باشد 
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  هاي ترویجی رهیافت
 هب رمنج اتنه هن تر موارد در بیشک للوپاتیآ اتثرا

 در أخیرت ثباع هبلک دد،رگ می نیز نهااهش جوک
 نیز نهاجو در تأخیر ینا که ددمیگر زنی ینز نهاجو

خواهد  ناگیاه تقابر هنتیج روي رب ديایز اترثا
 سطح در که سنجی زیست هاي روش از یکی. داشت

 تهیه رود، می کار هب آللوپاتی مطالعه براي وسیعی
 و گیاه هاي قسمت سایر یا ریشه برگ، آبی عصاره
 ها گیاهچه رشد و بذر زنی جوانه رب اه آن أثیرت همطالع

 بذر سه در این پژوهش. دباش می شرایط آزمایشگاه در
 Medicago scutellata ،Lepidum sativumگونه 

ساسیت و با توجه به ح Allium ampeloprasumو 
پاسخ سریع به مواد دگرآسیب، جهت بررسی پتانسیل 

 ر قرا مورد پژوهشAtriplex lentiformisآللوپاتیک 
 عصاره نتایج نشان داد که بازدارندگی براي. گرفت

 ترین بیش که طوري به بود، متفاوت مختلف، هاي اندام
 که برگ بود بافت عصاره به مربوط بازدارندگی میزان
از بازدارندگی  تري بیش درصد داراي ساقه آن از پس

 در برابر اندام ریشه بازدارندگی میزان. را دارا بود
بنابراین . بود برگ و ساقه از تر کم بررسی مورد صفات

 Atriplex lentiformis، با توجه به نتایج این پژوهش
باشد،  از پتانسیل دگرآسیبی مناسبی برخوردار می

اي باید اثر دگرآسیبی  بنابراین قبل از کشت در منطقه
  .آن بر گیاهان منطقه بررسی، سپس توسعه داده شود
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Abstract2 
Background and Objectives: Allelopathy is chemical interaction effects between plants. The 
chemical compounds involved in this process are called Allelochemicals. Allelopathic effect 
includes both positive (stimulation) and negative (inhibition) reaction on growth of own and 
neighboring plants. Before planting of a new species in broadly, study of its ecological positive 
and negative effects on areas under cultivation is very important. Bioassay method is the 
simplest and the first way for allelopathic potential studies in plants. Therefore, the purpose of 
this study was to evaluate hetrotoxicity potential of aqueous extract of various organs of 
Atriplex lentiformis on some germination parameters of Medicago scutellata, Lepidum sativum 
and Allium ampeloprasum. 
 
Materials and Methods: An experiment was conducted to evaluate hetrotoxicity potential of 
various aqueous concentrations (control, 25 and 75%) from suspension of five percent of leaf, 
stem and root organs of A. lentiformis on some germination parameters like germination 
percentage elongation of radicle, shoot and seedling, and seed vigour index of M. scutellata,  
L. sativum and A. ampeloprasum. This study was performed as a factorial experiment based on 
the completely randomized design in three replications in Hydroecology laboratory of Gonbad 
Kavous University in 2012. Variance analysis of data was done using SAS software  
(9.1 Version). Mean comparison of data was performed using LSD test in 5% confidence level.  
 
Results: Variance analysis of effect of the various organs of A. lentiformis, various 
concentrations of aqueous extract and their interaction on germination traits of M. scutellata,  
L. sativum and A. ampeloprasum showed that there were significant differences in all the 
studied traits in 1% confidence level. Mean comparison of main effects of various organs of  
A. lentiformis on germination traits of studied plants indicated that leaf organ had the most 
significant reduction effect on germination traits. Results of interaction effect of studied organs 
in different concentrations of aqueous extract showed that 75% concentration from leaf extract 
of A. lentiformis had greatest significant hampering effect on germination traits of studied plants 
as compared to other organs. It was also found that both organs of root and stem of  
A. lentiformis in 25 and 75% significantly stimulated shoot length and seed vigour index of  
A. ampeloprasum, whereas elongation of radicle was significantly decreased in comparison to 
the control. 

                                                
* Corresponding author: rouhani.hamed@gonbad.ac.ir 
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Conclusion: Overall, negative effect of various concentrations of aqueous extracts of different 
organs in most cases on germination characteristics might be due to different organic and 
inorganic compounds which are present in extracts and greater quality and quantity of 
allelochemical especially in leaf of A. lentiformis. Results of this study showed that  
A. lentiformis had an allelopathic effect on studied plants, so before planting this plant in an area 
the allelopathic effects of it on the plants of the area must be investigated and then the plantation 
of this species can be done. 
 
Keywords: Germination percentage, Hetrotoxicity, Leaf, Seedling length, Seed vigour index    
 
 
 
 


