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  چکیده
 کدر این مطالعه اثر آللوپاتی. آللوپاتی به اثر متقابل گیاهان بر روي یکدیگر با رهاسازي مواد شیمیایی در محیط رشد اطالق می شود

بر تکرار  5با در محیط آزمایشگاهی در قالب طرح کامالً تصادفی   (Haloxylon ammodenderon)عصاره ریشه و اندام هوایی سیاه تاغ
 Agropyron(چه، وزن تر و وزن خشک گیاهچه بذرهاي گااوبو صحرایی چه، طول ساقهزنی بذر، طول ریشه سرعت و درصد جوانه

desertorum( 0سطح  7اندام هوایی و ریشه سیاه تاغ با هاي مختلف عصاره  فاکتورهاي آزمایش شامل غلظت. مورد بررسی قرار گرفت ،
ها،  تاغ در همه غلظت نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره اندام هوایی و زیرزمینی سیاه. درصد هر یک بودند 100و  75، 50، 25، 15، 10

ان داد که با افزایش غلظت همچنین نتایج آزمایش نش. شد) Agropyron desertorum(مانع جوانه زنی بذرهاي گونه گااوبو صحرایی 
عالوه اثر بازدارندگی اندام هوایی سیاه تاغ بر  هب. عصاره، اثر بازدارندگی آن بیشتر شده و میانگین خصوصیات مورد بررسی کاهش یافت

بر اساس طور کلی  هب. نسبت به ریشه این گیاه بیشتر بود) Agropyron desertorum(جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه گااوبو صحرایی 
 نتایج این تحقیق، در مراتعی که گونه سیاه تاغ به منظور اصالح خاك و یا کنترل فرسایش بادي در آن کاشته شده است، از گونه گااوبو

جهت علوفه کاري استفاده نگردد زیرا این گونه تحت تأثیر مواد بازدارنده ي رشد که توسط اندام ) Agropyron desertorum(صحرایی 
شود که تحقیقات  بنابراین توصیه می. گردد، قرار گرفته و تولید مطلوب و مقرون به صرفه اي نخواهد داشت تاغ آزاد می سیاهوایی ــه

    . هاي دیگر براي کاشت همراه با سیاه تاغ انجام شود مشابه بر روي گونه
     

   ،)Agropyron desertorum(ی ، گااوبو صحرای (Haloxylon ammodenderon)آللوپاتی، سیاه تاغ: کلیدي کلمات
  بازدارندگی، عصاره، جوانه زنی 
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  مقدمه
یا دگرآسـیبی نخسـتین بـار توسـط       ١واژه آللوپاتی

براي بیان بـرهم کـنش    )Molish, 1934( هانس مولیش
بیوشیمیایی بـین گیاهـان و میکروارگـانیزم هـا بـه کـار       

ــت ــا    . رف ــتقیم ی ــر مس ــا مض ــد ی ــرات مفی ــاتی، اث آللوپ
ــد       ــطه تولی ــه واس ــدیگر ب ــر یک ــان ب ــتقیم گیاه غیرمس

، معرفـی          ترکیبات شیمیایی که وارد محیط می گردنـد 
آلـی متفـاوت    دها ترکیـب ــص). Rice, 1984( دمی شو
ه ـــــ ود کــــــ ش روب ها آزاد مـی ــان و میکــاز گیاه

هـاي دریافـت    تواننـد روي رشـد یـا فعالیـت گونـه      می
بازدارنـدگی آللوپاتیـک   . ارنـد کننده این مواد اثر بگذ

بـر    ٢در واقع نتیجه اثرات بازدارنده مـواد آللوشـیمیایی  
فرآیندهاي فیزیولوژیکی گیاهان دریافـت کننـده ایـن    

مـواد آللوشـیمیایی   ). ,Einhelling 1995( باشد مواد می
ــیمیایی  ــات بیوشـ ــوعی از ترکیبـ ــنش   نـ ــه کـ ــد کـ انـ

رند و ها دا فیزیولوژیکی یا سمی بر گیاهان و میکروب
پـــس از آزاد شـــدن در فرآینـــدهاي متـــابولیزمی و    

مـواد آللوشـیمیایی   . نماینـد  فیزیکوشیمیایی شرکت می
ل، ــــ ذر، گـــــ در برگ، ریشه، ساقه، میوه، ریـزوم، ب 

هـا بـر    گرده و جوانه وجود دارند و البته غلظت آن دانه
مـواد آللوشـیمیایی   . حسب نوع انـدام، متفـاوت اسـت   

رگ و بخـش هـاي زنـده گیـاه،     ازطریق آبشویی الشـب 
تراوش هاي ریشه، تبخیر از اندام هاي هـوایی، تجزیـه   

هـا و عملیـات زراعـی     بقایاي گیاه، فعالیـت میکـروب  
ــخم ــر شـ ــی  نظیـ ــاك مـ ــا، وارد خـ ــد زدن بقایـ  گردنـ

)Maighany, 2003 .(  
حضور مواد آللوپاتیک در خاك اغلب وابسته بـه  

دار هـاي ریختـه شـده، مقـ     عواملی مانند تـراکم بـرگ  
واد، فاصله از دیگر گیاهان و بارنـدگی  ــــتجزیه این م

                                                              
1. Allelopathy 
2. Allelochemicals 

  ). Jefferson and Pennacchio, 2003(داشب می
ها و دیگـر ترکیبـات ثـانوي گیـاهی داراي      اسانس

اثرات آللوپاتیک نسبتاً قوي می باشـند و علـت اثـرات    
بازدارندگی بر جوانه زنی بـذر و رشـد گیاهچـه هـاي     

ــک ــوروف) Lepidium sativum( ازمـــــــ  و ســـــــ
)Echinochloa crus-gali (     تحـت تـأثیر عصـاره بـرگ

وجـود چهــار  ، )Zhumeria majdae( گیـاه مورخـوش  
 pinene(ماده اصلی آللوپاتیک بـه نـام هـاي آلفـا پنـین     

Alpha( ،ــونن ــینئول -8وLimonene( ،1( لیمـ -1,8( سـ

cineol( ، سیس اسیمن)Cis-Ocimene( و آلفا ترپینئول 
)Alpha-terpineol (اي ــــــــه س بـــرگـــــــانــدر اس

باشد، به طـوري کـه در بسـیاري از     گیاه مورخوش می
 50زنـی بـذر گیاهـان در غلظـت      موارد درصـد جوانـه  

ــف    ــه ص ــانس ب ــن اس ــد ای ــت درص ــه اس ــاهش یافت  ر ک
)Soltanipour et al., 2004 .( همچنین عمده ماده تولید

ــوانی    ــالم ارغ ــده در اویارس ) Cyperus rotundus(ش
است که به عنوان بازدارنده ) Phenols( ترکیبات فنولی

، )Hordeum vulgare( ذر جــوــــــوانه زنــی بـــــدر ج
 Gossypium(و پنبـه  ) Brassica nigra( خـردل سـیاه  

herbaceum( ــد  عمـــل مـــی  Friedman and(کنـ

Horowitz, 1971 .(زنـی بـذر یـوالف     ممانعت از جوانه
تحت اثـر عصـاره گونـه هـاي     ) Avena fatua(وحشی 

ــه  ــف درمن ــاده   ) .Artemisia spp( مختل ــود م ــه وج ب
هـاي   در بافت) Artemisinin( آللوشیمیایی آرتمیزینین

 Samedani and( برگ این گیاه نسبت داده شده است

Baghestani, 2005 .(     در بررسـی اثـر آللوپاتیـک گیـاه
بـر رشـد و جوانـه زنـی     ) Brassica nigra( خردل سیاه

نشان داده شـد کـه    )Avena fatua( بذر یوالف وحشی
بـر   اهــــ اهی خـردل سی ـــــ عصاره آبی انـدام هـاي گی  

جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه بذرهاي یوالف وحشی 
ـــاث ـــازدارنــر بــ ـــدگی معنـ ــ یــ ـــه اسـداري داشت  تـ
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)Turk and Tawaha, 2003 .(ر بـــومی ــــ گیـــاه غی
(Atriplex canescens) زنـی   هـاي جوانـه   نیز بر ویژگی

اثـر بازدارنـده دارد و    (Artemisia sieberi) گونه بومی
در اصـالح و  ) (Atriplex canescensبا وجود ایـن کـه   

احیاي مراتع خشک و نیمه خشک استفاده مـی شـود،   
تـوان   در درمنه زارها نتیجه عکس نشان داد که مـی  اما

 ,Henteh(علت را به اثرات آللوپاتیک آن نسـبت داد  

ل از تأثیر عصـاره بـرگ زمسـتانه    ـــنتایج حاص). 2004
بـر صـفات   ) Eucalyptus camaldulensis(اکـالیپتوس  

 Chenopodium( مورفولوژیــک علــف هــرز ســلمک

album (   یپتوس بـر کلیـه   نیز نشان داد کـه عصـاره اکـال
. ر مثبت یا منفـی داشـت  ـــات مورد بررسی تأثیــــصف

طوري که کلیـه تیمارهـاي مـورد اسـتفاده بـر طـول        به
ــزایش غلظــت    ــا اف ــر بازدارنــده داشــت و ب گیاهچــه اث

 Najafi(عصاره بر میزان بازدارنـدگی آن افـزوده شـد    

Ashtiani et al., 2008 .(  
ــ  ردد، وقتــی شــرایط باعــث رواج آللوپــاتی مــی گ

هـاي یـک گونـه    تأخیر در جوانه زنی و رشد گیاهچـه 
نسبت به گونه هـاي رقیـب در منـاطق خشـک و نیمـه      

در نتیجه گیاهان . خشک، براي بقاي آن ها مضر است
آرام تر و اغلب کمتـر جوانـه مـی زننـد و ایـن ممکـن       
اسـت عــالوه بــر شــانس آن هـا در رقابــت بــا گیاهــان   

مثـل آب تأثیرگـذار   همسایه، براي اسـتفاده از منـابعی   
). Ross and Harper, 1972 ; Witkowski, 1991(باشد 
یکی از گونه ) Haloxylon ammodenderon( ١تاغ سیاه

هاي تیره اسفناجیان و معرف مناطق خشک و کم آب 
است و در بیشتر مناطق به منظور احیاي مراتع و تثبیـت  

یافتـه هـاي تحقیقـات    . شن هاي روان کشت می شـود 
ان می دهد که در بین گونـه هـاي مختلـف    مختلف نش

                                                              
1. Sacsaoul or Saxaoul 

  گونــــه ي گــــااوبو صــــحرایی،    Agropyron جــــنس
 )Agropyron desertorum ( از نظر مقاومت به خشکی

ــت مــی باشــد   ; Rafezi et al., 2008( حــائز اهمی

Farshadfar and Mohammadi, 2003 .(  بنـابراین، در
کـاري شـده اسـت، در صـورتی کـه       منطقه اي که تاغ

 هبود پوشش گیـاهی از گونـه گـااوبو صـحرایی    براي ب
)Agropyron desertorum (    استفاده شـود، توصـیه مـی

ــدیگر و      ــا یک ــه ب ــن دو گون ــازگاري ای ــدا س ــود ابت ش
 اثرگذاري و اثرپذیري آن ها با توجه به آللوپات بودن

تاغ مورد بررسـی قـرار گیـرد تـا در صـورتی کـه        سیاه
ــک   ــرات آللوپاتیـ ــیاه اثـ ــو  سـ ــانع از ظهـ ــاغ مـ ر و تـ

هـا   استقرارگونه مذکور مـی شـود، از کشـت تـوأم آن    
ــود  ــوگیري ش ــن . جل ــور در ای ــدین منظ ــر   ب ــه اث مطالع

آللوپاتیک عصاره اندام هاي هوایی و زیرزمینـی گیـاه   
 تاغ بر جوانه زنی بذر وخصوصیات گیاهچه گونه سیاه

  .بررسی شد) Agropyron desertorum(ااوبوصحرایی

 
  مواد و روش ها

 ریشه و اندام عصارهاثر آللوپاتیک  سیمنظور برر به

بر )  Haloxylon ammodenderon( سیاه تاغ گیاه هوایی
درصد و سرعت جوانه زنی بذر و برخی خصوصیات 

 Agropyron( یـــصحرای وــــااوبـــــگ هـــگون گیاهچه

desertorum( چه و وزن تر  چه و ساقه ریشه شامل طول
، اندام هوایی 1387 و خشک گیاهچه، ابتدا در تابستان

 40و زیرزمینی گیاه سیاه تاغ از مراتع اشتهارد واقع در 
آوري  کیلومتري جنوب غربی شهرستان کرج جمع

آزمایش در آزمایشگاه تکنولوژي بذر دانشکده . شد
منابع طبیعی دانشگاه تهران در قالب طرح کامالً 

به این ترتیب که پس از . تکرار انجام شد 5تصادفی با 
ها در آون، هر یک از اندام ها به  کردن آنخشک 

  .طور جداگانه توسط آسیاب پودر شدند
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عصاره گیري از اندام ها توسط آب مقطر به شرح  
پودر تهیه شده از هر یک از اندام ها به : زیر انجام شد

مخلوط مذکور . با آب مقطر مخلوط شد 1:10نسبت 
 24ساعت با همزن هم زده شد و به مدت  1به مدت 

گراد  ه سانتیــدرج 4ال با دماي ـــساعت در یخچ
زن ــــا همــــساعت ب 1مجدداً به مدت . نگهداري شد

ساعت در یخچال  24هم زده و سپس مجدداً به مدت 
 . نگهداري شد

ساعت  به مدت دومخلوط مذکور در روز سوم 
ها جهت جدا شدن  مخلوط. در همزن قرار گرفت

 2500دقیقه با  5وژ به مدت بهتر مواد معلق در سانتریفی
عصاره ها با کاغذ صافی . دور در دقیقه قرار گرفتند

هاي مورد نظر  صاف شدند و غلظت 1واتمن شماره 
بدین صورت که . عصاره براي آزمایش تهیه شدند

، 15، 10تیمار شاهد فقط آب مقطر بود و تیمارهاي 
هاي ریشه و اندام  درصد عصاره 100و  75، 50، 25

به صورت جداگانه با افزودن آب مقطر تهیه هوایی 
سانتی متري و کاغذ  15از ظرف هاي پتري . شدند

به عنوان محیط و بستر کاشت بذرها  1واتمن شماره 
دعفونی شدن، ــالً جهت ضــــاستفاده شد که قب

اعت در محلول ـــــس 1ري به مدت ــــاي پتـــه ظرف
دت ـــمدرصد و کاغذ صافی به  5هیپوکلریت سدیم 

گراد  درجه سانتی 50ايــا دمـــدقیقه در آون ب 40
 بذر از گااوبو صحرایی 25تعداد . قرار گرفته بودند

)Agropyron desertorum(  از توده اي که از اداره
پس از  ،منابع طبیعی شهرستان کرج تهیه شده بود

 درصد 5/0ضدعفونی شدن توسط محلول بنومیل 
)Assareh et al., 2007( ،ر هر ظرف پتري قرار د

تیمار عصاره اندام  6(تیمار  13در مجموع . گرفت
تیمار  1تیمار عصاره اندام زیرزمینی و  6هوایی، 

تکرار در این آزمایش مورد  5، هر کدام با )شاهد

بررسی قرار گرفتند و تعداد کل بذر مصرف شده، 
زنی  آزمون جوانه. عدد براي کل تیمارها بود 1625

درجه  25ا دماي ــــر محیط آزمایشگاه با دـــذرهــب
ام گرفت و تعداد ـــگراد به مدت یک ماه انج سانتی

در پایان . دـــزده در هر روز ثبت ش وانهــاي جــه بذر
آزمایش طول ساقه چه و ریشه چه با استفاده از خط 

تر و  همچنین وزن. کش میلی متري تعیین گردیدند
ري ـــگی دازهـــان هـچ چه و ریشه خشک گیاهچه، ساقه

هاي آماري شامل تجزیه واریانس و  کلیه تجزیه. شدند
ر نرم افزااز  استفاده روش دانکن با ها به مقایسه میانگین

SPSS   نرمال بودن داده ها، با . انجام شدند15نسخه
اسمیرنوف و همگن  - استفاده از آزمون کولموگروف

مورد ها، با استفاده از آزمون لیون  بودن واریانس
  . بررسی قرار گرفتند

  
  نتایج و بحث

ثیر آللوپاتیـک  أتـ نشـان داد   تجزیه واریـانس  نتایج
عصـاره انـدام   هـاي مختلـف    غلظـت سطوح تیمارهاي 

)   Haloxylon ammodenderon(گونه سیاه تـاغ   هوایی
 چه ساقهو  چه طول ریشهزنی،  سرعت جوانه درصد و بر

ــک  ــر و خشـ ــحرایی   و وزن تـ ــااوبو صـ ــه گـ گیاهچـ
)Agropyron desertorum ( ســطح احتمــال خطــاي در

  .)1جدول (دار بود  معنی درصد 1آماري 
مختلـف  ثیر آللوپاتیک سطوح أتجزیه واریانس ت نتایج

زیرزمینــی ســیاه تــاغ  عصــاره انــدامغلظــت تیمارهــاي 
)Haloxylon ammodenderon  (هـاي مـورد    ویژگی بر

 Agropyron( مطالعـــه گونـــه گـــااوبو صـــحرایی    

desertorum ( هــاي مــورد  مشــخص کــرد کــه غلظــت
 آماري بررسی اثر معنی داري در سطح احتمال خطاي

هـاي مـورد بررسـی داشـت      درصد بر کلیـه ویژگـی   1
  ).2جدول (
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 Haloxylon(اثر آللوپاتیک عصاره اندام هاي هوایی سیاه تاغ ) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  -1جدول 

ammodenderon( صیات جوانه زنی بذر گیاهچه گااوبو صحراییبر برخی خصو )Agropyron desertorum(.  
Table 1- Analysis of variance (mean squares) results of allelopathic effect of Sacsaoul (Haloxylon 

ammodenderon) shoot extract on some seed and seedling characteristics of Standard crested wheat grass 
(Agropyron desertorum).  

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه آزادي
df. 

 میانگین مربعات
Mean Squares 

  درصد جوانه زنی
Germination 

percent  

 سرعت جوانه زنی
Germination 

speed  

 طول ریشه چه
Primary root 

length 

 طول ساقه چه
Primary  shoot length 

گیاهچه وزن تر  
Seedling fresh 

weight  

وزن خشک 
 گیاهچه

Seedling dry 
weigh 

 غلظت عصاره
Extract 

concentration 
 

ي آزمایشخطا   
Error 

 
 کل

Total  
 

6 3280.914** 10.278** 
 

33.023  **  45.871  **  0.037** 
 

0.001** 
 
 
 

28 6.171 0.075 0.041 0.251 0.001 0.001 
 
 
 

34       
ضریب تغییرات 

)درصد(  
C.V. (%) 

- 2.3 4.5 4.7 3.07 0. 01 0.01 

 Significantly difference at p< 0.01 probablity level** .                         .درصد1احتمال خطايدار در سطح  تفاوت معنی **

 Haloxylon(اثر آللوپاتیک عصاره اندام زیرزمینی سیاه تاغ ) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  -2جدول 

ammodenderon( زنی بذر گیاهچه گااوبو صحرایی بر برخی خصوصیات جوانه)Agropyron desertorum.(  
Table 2- Analysis of variance (meansquares) results of allelopathic effect of sacsaoul (Haloxylon ammodenderon) 

underground partsextract on some  seed seedling characteristics of standard crested wheat grass (Agropyron desertorum)  
 منابع تغییر
S.O.V 

 

 درجه آزادي
df. 

 میانگین مربعات
Mean Squares 

  درصد جوانه زنی
Germination 

percent  

 سرعت جوانه زنی
Germination 

speed  

 طول ریشه چه
Primary root 

length 

 طول ساقه چه
Primary  

shoot length 

گیاهچه وزن تر  
Seedling  fresh 

weight  
 

گیاهچه وزن خشک  
Seedling dry 

weigh 

 غلظت عصاره
Extract 

concentration 
 

خطاي آزمایش   
Error 

 
 کل

Total 

6 
 
 

28 
 

2544.457** 6.702** 
 

30.305  **  21.584** 0.019** 
 

0.001** 
 
 

 
 

34 

105.143 0.238 0.419 2.101 0.001 0.001 
 
 

       
ضریب تغییرات 

)درصد(  
C.V. (%) 

- 2.3 4.5 4.7 3.07 0. 01 0.01 

  Significantly difference at p< 0.01 probablity level** .               .درصد1دار در سطح احتمال خطاي تفاوت معنی **
  

هـاي انـدام    نتایج مقایسه میانگین اثر غلظت عصاره
ول ـــ ن طـــ ریــان داد کـه بیشت ـــ زمینی نشهوایی و زیر

رعت ـــ ی، ســـ زن چـه، درصـد جوانـه    چه و سـاقه  ریشه
ترتیـب   تر و وزن خشک گیاهچـه؛ بـه   زنی، وزن جوانه

ــر،  50/7،  05/7 عــدد  84/3درصــد،  80/68ســانتی مت
گرم مربوط به تیمار شـاهد   05/0و  23/0بذر در روز، 

ر بررسـی اثـر   همچنین این نتایج نشان داد کـه د . بودند
هـاي   بـین میـانگین   هـاي انـدام هـوایی،    غلظت عصـاره 
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و  75، 50، 25تیمارهـاي  چـه   سـاقه  و چه ول ریشهـــط
و همچنین بین میـانگین هـاي طـول ریشـه      درصد 100

داري  درصــد اخــتالف معنــی 15و  10چــه تیمارهــاي 
وجود نداشت، در صورتی که کلیـه تیمارهـا بـا تیمـار     

میـانگین هـاي   . دار بودنـد  شـاهد داراي تفـاوت معنـی   
درصد و سرعت جوانـه زنـی بـذر در همـه تیمارهـا بـا       

  . داري داشتند تیمار شاهد اختالف معنی
، 50، 25اي ـــدر تیماره زنی درصد جوانههمچنین 

درصد، اختالف معنی دار نداشتند امـا همـه    100و  75
وزن . تیمارها با شاهد داراي اختالف معنـی دار بودنـد  

، 25،50، 15، 10اهچــه در تیمارهــاي گی تــر و خشــک
نیــز اخــتالف معنــی دار نداشــتند در  درصــد 100و  75

. حالی که بـا تیمـار شـاهد اخـتالف معنـی دار داشـتند      
هاي اثـر غلظـت هـاي مختلـف      بررسی مقایسه میانگین

در  چـه  طول ریشهعصاره اندام زیرزمینی نشان داد که 
 15و  10همه تیمارها به جز تیمارهاي غلظـت عصـاره   

. درصـد بـا تیمـار شــاهد اخـتالف معنـی داري داشــتند     
میانگین هاي طول ساقه چـه نیـز در تیمارهـاي غلظـت     

داري  درصد با شاهد اخـتالف معنـی   100و  75عصاره 
داشتند ولی میانگین هاي طول ساقه چـه غلظـت هـاي    

درصد عصاره با یکدیگر و همچنین  50و  25، 15، 10
وزن تر گیاهچـه  . شاهد اختالف معنی داري نداشتندبا 

درصد عصـاره   100و  75، 50، 25، 15در غلظت هاي 
بــا شــاهد اخــتالف معنــی داري داشــت ولــی وزن تــر  

درصـد عصـاره بـا شـاهد اخـتالف       10گیاهچه غلظت 
همچنین وزن خشک گیاهچـه در  . معنی داري نداشت

همه غلظـت هـا بـا تیمـار شـاهد اخـتالف معنـی داري        
نتایج این تحقیـق نشـان داد کـه پاسـخ صـفات      . داشت

مورد بررسی شامل؛ درصد و سرعت جوانه زنی، طول 
ریشــه چــه و ســاقه چــه، وزن تــر و خشــک گیاهچــه،  
عصاره اندام هوایی نسبت بـه عصـاره انـدام زیرزمینـی     

بـوده  کمتـر  )  Haloxylon ammodenderon( سـیاه تـاغ  
اره انـدام  به عبارت دیگر اثـر بازدارنـدگی عصـ    .است

بـه احتمـال   . ی می باشدـدام زیرزمینــهوایی بیشتر از ان
زیــاد ایــن موضــوع بــه خــاطر مــواد آللوپاتیــک نظیــر   

کــه جــزء اســانس هــاي    ) Ascaridol( آســکاریدول
پراکسیدي است و در اندام هوایی، به خصوص بـرگ  

با مطالعه  نتیجهسیاه تاغ وجود دارد، می باشد، که این 
 ,.Hakimi Meibodi et al( ارانحکیمی میبدي و همک

 همچنـین جفرسـون و همکـاران    .مطابقت دارد، )2004
)Jefferson et al., 2003 (ه ـــ د کـــ ردنــزارش کــــ گ

  گونه از اسفناجیان شامل؛ 4هاي  برگ
 Enchylaena tomentosa، Maireana georgei ،

Atriplex  bunburyana و A. codonocarpa   ــات ترکیب
طـور   بنابراین، می توان این. ید می کنندآللوپاتیک تول

پیش بینی کرد که اکثـر گونـه هـاي تیـره اسـفناجیان،      
را در برگ هاي خود جمع می کنند،  کمواد آللوپاتی

قابل ذکر است که در این زمینه نیـاز بـه مطالعـه بیشـتر     
تأثیرگذاري بیشـتر عصـاره انـدام هـوایی در     . می باشد

تــایج محســن زاده  مقایســه بــا انــدام زیرزمینــی بــا ن    
)Mohsenzadeh, 2000 (و تورك و تاواها)Turk and 

Tawaha, 2003 (همچنـین رزمجـویی و   . مطابقت دارد
نیز بیان کردند که  )Razmjuie et al., 2008(همکاران 

مواد موجود در عصاره اندام هـوایی آویشـن شـیرازي    
)Zataria multiflora ( بــر خصوصــیات مــورد مطالعــه

 Stipa و )Cymbopogon olivieri( رگونـه هـاي پوتـا   

arabica     ــدام ــه ان ــالی ک ــدگی دارد، در ح ــر بازدارن اث
زیرزمینی اثرگـذاري کمتـري نسـبت بـه انـدام هـوایی       

مقایسه میانگین هـاي اثـر غلظـت هـاي     . نشان می دهد
زیرزمینی گیاه سیاه تـاغ   مختلف عصاره اندام هوایی و

)Haloxylon ammodenderon (  و  بر خصوصیات بـذر
ــااوبو صـــحرایی   ــه مـــورد بررســـی گـ ــه گونـ  گیاهچـ
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)Agropyron desertorum (   نشان داد که عصـاره انـدام
هوایی اثر بازدارندگی بیشتري نسبت بـه عصـاره انـدام    
زیرزمینی برکلیه خصوصیات مـورد بررسـی نشـان داد    

  .)6تا  1شکل هاي (
در تیمارهاي مربوط به عصاره اندام هوایی، با افـزایش  

ه، درصـد جوانـه زنـی بـذرها بـه شـدت       غلظت عصـار 
 15و  10کاهش یافت و فقط بذرهاي تحت تیمارهاي 

درصد جوانه زدند که این میزان جوانه زنی نیز با تیمار 
ــود     ــی داري ب ــتالف معن ــاهد داراي اخ ــکل (ش    ).1ش
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  مقایسه میانگین هاي اثر غلظت هاي مختلف عصاره اندام هوایی و زیرزمینی سیاه تاغ -1شکل
 )Haloxylon ammodenderon( گااوبو صحرایی  بر درصد جوانه زنی بذرهاي)Agropyron desertorum.( 

Figure 1- Means comparison of effect of various concentrations extract of shoot and underground parts of 
Sacsaoul (Haloxylon ammodenderon) on percent of germination of Standard crested wheat grass 

 (Agropyron desertorum) seeds. 
  

ــاران     ــون و همک ــات جفرس ــا تحقیق ــب ب ــن مطل ای
)Jefferson et al., 2003( ، ســلطانی پــور و همکــاران
)Soltanipour et al., 2004(،  چون و همکاران)Chon 

et al., 2005(  ،    نجفـی آشـتیانی و همکـاران)Najafi 

Ashtiani et al., 2008 (   و حکیمی میبـدي و همکـاران
)Hakimi Meibodi et al., 2004( ایشـان  . مطابقت دارد

در مطالعه خود به این نتیجه رسـیدند کـه بیشـترین اثـر     
ــت  ــد رخ داده و در  100بازدارنـــدگی در غلظـ درصـ

ــدگی   25و  50ســطوح  درصــد بــه ترتیــب اثــر بازدارن
اهش درصــد ـــــدر پــی ک. عصــاره کمتــر شــده اســت

زنـی نیـز تحـت تـأثیر مـواد       زنی، سرعت جوانـه  هجوان
بازدارنده عصاره سیاه تاغ قرار گرفته و بـا زیـاد شـدن    

داري نسـبت بـه شـاهد     طـور معنـی   غلظت عصـاره، بـه  
ي  کـه ایـن مطلـب بـا نتیجــه     )2شـکل  ( کـاهش یافـت  
 ,Fahimipour and Tavili( طویلی پور و تحقیق فهیمی

چـه   ه، رشد ریشهدر این مطالع. یکسان می باشد  )2008
چه در اثر تیمارهاي اعمال شده، حساس  نسبت به ساقه

تر بوده و بیشتر تحـت تـأثیر اثـرات منفـی آللوپاتیـک      
عصاره اندام هوایــــــــی و زیرزمینـی سـیاه تـاغ قـرار      

هـاي   این موضوع بدین علت اسـت کـه ریشـه   . گرفت
گیاهچه ها تماس مستقیم با عصاره سیاه تاغ داشته، که 

. گیرند قرار می ع بیشتر در معرض مواد آللوپاتیکبالطب
با توجه به نتایج، طول ساقه چه  نیز با افـزایش غلظـت   
عصاره اندام هوایی کاهش یافته اما فقط عصاره هـا بـا   
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ــت  ــب     75و  100غلظ ــی موج ــدام زیرزمین ــد ان درص
و طـول ریشـه   ) 4شـکل  (کاهش طول ساقه چه شـدند  

ام هــوایی و چــه بــا افــزایش غلظــت عصــاره هــاي انــد
ایــن ). 3شــکل (زیرزمینــی ســیاه تــاغ، کــاهش یافــت  

 ,.Mardan et al( مطلب با مطالعات مردان و همکاران

 ,.Razmjuie et al(رزمجــویی و همکــاران  ،) 2008

مطابقت  ) Sorkhy Lalelo, 2008(و سرخی هللا لو )2008

در تحقیق حاضر، وزن تر و خشک گیاهچـه نیـز   . دارد
ي اندام هوایی و زیرزمینـی  ها ارهبا افزایش غلظت عص

ــا     ــن موضــوع ب ــه اســت کــه ای ــاغ کــاهش یافت ســیاه ت
 ,.Razmjuie et al( تحقیقـات رزمجـویی و همکـاران   

مطابقت ) Sorkhy Lalelo, 2008( لو و سرخی هللا )2008
  .دارد
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Figure 2-Means comparison of effect of various concentration extract of shoot and underground parts of 
sacsaoul (Haloxylon ammodenderon) on speed of germination of standard crested wheat grass (Agropyron 

desertorum). 
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Figure 3- Means comparison of effect of various concentrations extract of shoot and underground parts of 

sacsaoul (Haloxylon ammodenderon) on primary root length of Standard crested wheat grass  
(Agropyron desertorum). 
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Figure 4- Means comparison of effect of various concentrations extract of shoot and underground parts of 
sacsaoul (Haloxylon ammodenderon) on primary shoot length of standard crested wheat grass  

(Agropyron desertorum). 
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Figure 5- Means comparison of effect of various concentrations extract of shoot and underground parts of 
sacsaoul (Haloxylon ammodenderon) on primary seedling fresh weight of standard crested wheat grass 

(Agropyron desertorum). 
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Figure 6- Means comparison of effect of various concentrations extract of shoot and underground parts of 
sacsaoul (Haloxylon ammodenderon) on primary seedling dry weight of standard crested wheat grass 

(Agropyron desertorum).  
  

  
زنـی بـذر و رشـد طـولی      کلی کاهش جوانه طور به

گیاهچه ها در اثر فعالیت بازدارندگی مواد آللوپاتیک 
انیزمی کـه سـبب کـاهش    ــــ مک. گـردد  اهده میــــمش

، گـردد  وپاتیک مـی ــــ جوانه زنـی بـذر در اثرمـواد آلل   
هـایی همچـون    احتماالً مربوط به کاهش فعالیت آنزیم

. زنـی بـذر نقـش دارنـد     آمیالز است، که در جوانه آلفا
همچنـــین برآینـــد عوامـــل متعـــددي چـــون کـــاهش  
ــت    ــوز در مریســتم ریشــه، کــاهش فعالی تقســیمات میت

هـاي کاتـالیز کننـده فرآینـدهاي حیـاتی گیـاه و        آنزیم
ب کلروفیـل  هاي معدنی و تخری اختالل در جذب یون

دهـد، سـبب    که در  حضور مـواد آللوپاتیـک رخ مـی   
 Soltanipour( گـردد  کاهش میزان رشد در گیاهچه می

et al., 2004 .(  
  

 بنابراین توصیه می شود، در مراتعی که گونه سیاه تـاغ 
)Haloxylon ammodenderon (  به منظور اصالح خاك

 و یا کنترل فرسایش بادي در آن کاشته شده اسـت، از 
 )Agropyron desertorum(گونـــه گـــااوبو صـــحرایی

جهت علوفه کاري استفاده نگردد زیرا این گونه تحت 
کـه توسـط انـدام هـوایی      تأثیر مواد بازدارنده ي رشـد 

گردد،  قرار گرفته و تولید مطلوب و  سیاه تاغ آزاد می
لـذا بایـد تحقیقـات    . اي نخواهد داشت مقرون به صرفه

ر صـورت گیـرد تـا گونـه     مشابه روي گونه هـاي دیگـ  
مقاوم و سازگار با سیاه تاغ و همچنین شرایط محیطـی  

اشت ـــ ع دسـت ک ـــهر منطقه براي تهیه علوفه در مرات
   .تاغ مشخص گردد سیاه
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