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 چکیده

مواد شیمیایی که توسط سایر گیاهان در محییط   بوسیلهترین مراحل رشد گیاهان دارویی است که ممکن است زنی از اساسیمرحله جوانه

 یین تحیییب بیه من یور بررسیی اثیر تیلوعاتیی  ندیاره انیدا  هیوایی و زیرزمینیی            ا .شود تحت تاثیر منفیی ریرار گییرد   خاك منتشر می

  و .Cassia angustifolia Vahl. ، Datura stramonium Lهیای  ی گونیه زنیی و رشید اویییه گیاه یه    جوانیه  مراحیل بیر    اکاییپتوسگونه 
Hibiscus sabdariffa L.  زمینی گونه میککور تیییه شید و از    هوایی و زیرهای انجا  گرفت. بدین من ور ابتدا نداره استخراج شده از اندا

درصد به دست تمد. سپس در رایب طرح کامال تدادفی اثر چیار  ۰۰۰و  ۵۲، ۲۰، ۵۲)شاهد(،  ۰هاین تب میطر غل تاین نداره با افزود

های مککور بررسی شد. نتایج نشیان  های گونهزنی بکر و رشد اوییه گیاه هتیمار مککور و تب میطر به ننوان شاهد در چیار تکرار بر جوانه

چیه، طیول   چه، طول سارهزنی، طول ریشهزنی، سرنت جوانهدرصد جوانه گیری شدهصفات اندازهبررسی بین داد که در هر سه گونه مورد 

هیا نشیان داد کیه افیزایظ غل یت ندیاره       دار در سطح ی  درصد وجیود دارد. میایهیه مییان ین   بکر، تفاوت معنیگیاه ه و شاخص بنیه

. بیشیترین درصید و سیرنت    داری در هر سیه گونیه شید   ها به طور معنیه گیاه هزنی و رشد اوییتیلوعاتی  اکاییپتوس بانث کاهظ جوانه

درصید   ۵۲بدست تمد. هم نین در گونه تاتوره فیط تا غل یت  ( شاهدغل ت صفر )( در ۲/۳و  ٪ ۰۰زنی مربوط به گونه چای ترش )جوانه
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شود در منطییه میورد مطایعیه تیا حید امکیان از       بطور کلی عیشنیاد می .داردنهبت به دو گونه دی ر   بیشتری به اثر تیلوعاتی  اکاییپتوس
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 مقدمه. 1
یعنی هرگونیه اثیر مهیتییم ییا غییر       تیلوعاتیاصطالح 

گیاه روی محدول سیایر گیاهیان    که توسط ی مهتییم، 

یلوعیاتی بیه   تها، مواد حاصیل از نمیل    یلوشیماییتاست و 

 ایین  رد [.۰۰]باشیند  رشد گیاه میی  داخل محیط طبیعی

 حیال  در گیاهان توسط بیویوژی  فعال هایمویکول عدیده

 نوبی   بیه  است ممکن که شودمی تویید تنیا بیایای یا رشد

 همان هایبوته نمو و رشد بر و کنند عیدا شکل تغییر خود

گیاهیان   [.۳۰]ب کارنید   تیثثیر  دی یر  هیای گونیه  ییا  گونیه 

متعددی را در طیول دوره رشید و نمیو    ترکیبات شیمیایی 

کنند. این ترکیبات یا به شکل گاز، تبشیویی  خود تویید می

ای و ییا بیر اثیر تجزییه     ترشحات ریشه ,های هواییاز اندا 

شامل هیر   یتیلوعاتشوند. بیایای گیاهی در محیط تزاد می

 میمهیتی ریغ ایی  میبه صورت مهیتی  دیمف ایگونه اثر مضر 

هیا(  هیم یکروارگانی)به انضیما  م  اهیگ  یاست که توسط 

 ییایمیبییات شیییترک دیییتوی بیییاز طر  ییرید یاهیییگ یرو

 غایباً بانث کاهظ رشد و نمیو  دهیعد نی. اردیگیم صورت

 ، نور یاز تن ه که از ررابت برا شتریبه مراتب ب اهان،یدر گ

 [.۵۲] گیردد یشیود، می   یناشی  تواندیم ییتب و مواد غکا

 صیورت  تیلوعاتی زمین  در که ییهاسنجیزیهت بیشترین

 و زنیجوانه درصد یا و سرنت در تغییر خدوص در گرفته،

 از ناشیی  گیاه ه رشد میزان تغییر با ارتباط در تن از عس

  یی تیلوعات بیات یترک [.7] باشدمی گیاهان تیلوعاتی  توان

مییم   یهاندیتداخل در فرا بیرا از طر اهانیرشد و نمو گ

 ،یسیلوی  وارهیی ساختار د رییها هم چون تغتن  یویوژیزیف

و  یسیلوی  میاز تیهی  یریو نمل غشیا،، جلیوگ   یریعکنفوذ

-جوانه ،یاهیگ یهاها، تعادل هورمونمیتنز یبرخ تیفعای

 ییجیا جابیه  ،ییبکور یویه گیرده، جیکب نناصیر غیکا     یزن

هیا و  زهیی ها و رن نیها، فتوسنتز، تنفس، سنتز عروتئروزنه

  [.۰7]سازند مختل می RNAو  DNA ساختمان رییتغ

اکاییپتوس بیظ از یکدید سیال عییظ بیه اییران وارد      

بود،  تنگردید و در جنوب کشور که محیط مناسبی برای 

بدون تنکیه مطایعیات جیامعی در میورد      [.۵۳] کشت شد

خدوصیات مختلف ایین گونیه هیا از جملیه کینظ هیای       

کشیت  هیا صیورت گییرد،    ها با سایر گونهمتیابل این گونه

ترکیبیات ثانوییه   دارای گردید. از تنجایی که این گونه هیا  

، ممکن است بر روی سایر گونه ها اثرات دگر تسییبی  بوده

هیای زییر کشیت    بخیظ وسییعی از زمیین    داشته باشیند. 

اکاییپتوس کامالً بایر بوده و یا با حیدارل رسیتنییا همیراه    

است. مواد سمی موجود در نداره برگ اکاییپتوس بانیث  

رف جکب مواد معدنی توسط گیاه، تورف تیهیم سلویی تو

نزیمیی  تو کند شدن روند فتوسنتز و تینفس و فعاییتییای   

شود. می شوند که در نیایت به کاهظ رشد گیاه منجر می

هیای رشید   این مواد هم نین در روند نمل تن یم کننده

 کننید اسیید دخاییت میی    سلویی مثل اکهین و جیبریی 

کییه در سییطح ای زیهییت سیینجی هیییکییی از روش [.۰۲]

رود تیییه ندیاره   یلوعاتی به کار میی توسیعی برای مطایعه 

های گییاه و مطایعیه تیثثیر    بی برگ، ریشه یا سایر رهمتت

نیییا بییر جوانییه زنییی بییکر و رشیید و صییفات فیزیویوژییی  ت

 .باشدها میگیاه ه

گونییه  7اثییرات تیلوعاتییی  مییواد اسییتخراج شییده از   

Cenopodiaceae  هییای  زنییی بییکور گونییه   جوانییه روی

Atriplex ،Maireana ،Enchylaena در ایین  بررسی شد .

گونه عس  های هربرگعودر  ابتدا برای تییه نداره مطایعه

شدن گیاهان در ه یزان ریختیه و سیپس میواد      از خش 

در دی  به ترتییب  باریمانده از هر عودر که از فیلتر رد شده

داده شد. از این محلول ررار و تب میطر  متانول ،کلرومتان

زاده تفتیی  مکی[. ۰۵] به ننوان نداره نیایی استفاده شد

بررسی اثر دگرتسیبی نداره تبی جو (، ۵۰۰۵و فرهودی )

هیای  نلیف  بر رشد گیاه ه و عایداری غشا سلویی گیاه ه

بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه،       هرز یوالف وحشی و چ م

طیول   ی تبیی جیو سیبب کیاهظ    فزایظ غل یت ندیاره  ا

گیاه ه و وزن خش  گیاه ه در چ م و ییوالف وحشیی   

ی تبیی جیو هم نیین سیبب     شد. افزایظ غل یت ندیاره  

افزایظ تخریب غشا، سلویی و غل ت میایون دی تیدهیید   

در بافت گیاه ه گیاهان هرز شد. هم نین محلول عاشیی  

هییای تنتییی ندییاره جییو موجییب تحرییی  فعاییییت تنییزیم

 هیای هیرز شید   در گیاه یه اکهیدان کاتاالز و عراکهییداز  
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 بیییا بررسیییی تیییاثیر تیلوعاتیییی      عژوهشییی ران[. ۵۰]

Thymus kotschyanus زنییی و رشیید دو گونییه بییر جوانییه

Bromus tomentellus  وTrifolium repens   بیان کردند

زنیی و  که با افزایظ غل ت نداره درصد و سیرنت جوانیه  

یابید  های رشد هر دو گونیه کیاهظ محهوسیی میی    مویفه

. تحیییات دی ری در داخل و خیارج از کشیور بیرای    [۵۵]

زنیی و  های گییاهی بیر جوانیه   بررسی تاثیر تیلوعاتی  گونه

نبیدی و   [.۰۵و  ۰۰هیا انجیا  شیده اسیت ]    رشد گیاه ه

زنیی بیکور چیاودار    رفتار جوانیه ( با مطایعه ۵۰۰0نابدی )

وحشی و د  روباهی، تحت اثرات دگرتسیبی گیاهان نعناع 

هیای نعنیاع   دارهبیان کردند، ن گلیو مریم فلفلی، کاسنی

تییری گلییی دارای اثییرات دگرتسیییبی رییویفلفلییی و مییریم

 در بیود،  وحشی چاودار گیاه ه رشد و زنیجوانه رفتار  در

 نلف زنیجوانه درصد کاهظ در نداره موثرترین که حایی

 چیه سیاره  طیول  کمترین. بود فلفلی نعناع روباهی،د  هرز

درصید   ۰۰۰و  ۲۰ هیای ندیاره  از رزهی  نلیف  گونه دو هر

ای در مطایعیه  [.۰] گلی حاصل شدگیاهان کاسنی و مریم

هیای  زنیی و رشید گونیه   اثر تیلوعاتی  اکاییپتوس بر جوانه
Vicia villosa, Onobrychis sativa, Festuca 

arundinace, Trifolium rigidom.   نتیایج    .دشی بررسی

هیا بیا افیزایظ    گیاه یه زنی و رشد حاکی از کاهظ جوانه

بیه   تحییب دی ری. [۵۰] های نداره تیلوعاتی  بودغل ت

 یلوعییاتی اکییاییپتوس و نمییب کشییت    تاثییرات بررسییی 

 زنیییی و رشییید اویییییههیییای جوانیییهبیییکر بیییر ویژگیییی

Agropyroum desertorum در نتیایج نشیان داد    عرداخت

یلوعاتی اکاییپتوس و نمیب کشیت   تمجموع افزایظ میزان 

زنییی بییکور و رشیید رویشییی   کاهشییی بییر جوانییه تییاثیر 

وییژه   داشتند بهAgropyroum desertorum  هایگیاه ه

 .[۳] دنامل همزمان با هیم یحیاش شیون    زمانی که این دو

 ( اثیییییر تیلوعیییییاتی ۵۰۵۰سیییییاتیاجیت و سیییییوبراتا )

Putranjiva roxburghii  زنیی بیکر و مراحیل    بر جوانه را

بررسی کردنید. نتیایج     Cicer arietinumاوییه رشد گونه 

درصید   ۰۰۰نشان داد بیشترین اثر بازدارندگی در غل یت  

اثر تیلوعاتی اکاییپتوس  .[۵8] نداره ایلوعاتی  حاصل شد

زنی و رشد نلیف هیرز عنجیه مرغیی بیه صیورت       بر جوانه

عاشیی، مییادیر   لهای متفاوت اسانس با روش محلوغل ت

لیف  هیای مخت مختلف برگ مخلوط با خاك، تاثیر غل یت 

نیا نشیان داد میای    ت. نتایج گردیداسانس و نداره بررسی 

زنیی  اکاییپتوس تاثیر بازدارندگی رابیل تیوجیی بیر جوانیه    

درصید تیمیار میای      ۲۰ای کیه در بیه گونیه   داردهیا  ریزو 

 متوریف بیه طیور کامیل    را هیا  زنی ریزو اکاییپتوس جوانه

ندیاره   یلوعیاتی تاثرات  ،برخی از عژوهش ران .[8]کند می

 برگ اکاییپتوس بر عارامترهای مورفویوژی  و فیزیویوژی 

نتایج به دسیت   را بررسی کردند. گیاهان ت  یپه و دو یپه

زنی دانه رسیتیا، وزن خشی  گییاه،    تمده نشان داد جوانه

های تییه شده از نداره طول ریشه و ساره در همه غل ت

هظ دار در در هیر دو گییاه کیا   اکاییپتوس به طیور معنیی  

بازدارنیده ندیاره بیرگ گییاه      هم نیین اثیر   .[۵۰] یافت

زنیی و سیایر صیفات مورفویوژیی  و     اکاییپتوس بیر جوانیه  

ای بییظ از  گیری شده در گییاه دو یپیه  فیزیویوژی  اندازه

 .گیاه ت  یپه بوده است

وجیود دارد کیه دارای    گونیه گییاهی زییادی    در ایران

تنیا کمتیر میورد    خاصیت تیلوعاتی بوده و خواص تیلوعاتی

بررسی ررار گرفته است و ضروری است که تحیییات الز  

های وارداتی در مورد کلیه گونه ها بخدوص در مورد گونه

است بیر   ممکنمانند اکاییپتوس که بدییل ترکیبات ثانویه 

، های دی یر دارای اثیرات منفیی داشیته باشیند     روی گونه

در مجمونیه   گیاهان دارویی، مرتعی و زرانی.صورت ب یرد

 ۲8۰۰تحیییاتی چاه نیمیه سیهیتان بیا وسیعت بییظ از      

یکیی    گردند. اکاییپتوسهکتار با اهداف متفاوت کشت می

های مییم بیه جییت ایجیاد فضیای سیبز شییری،        از گونه

حفاظت خاك و افزایظ عوشظ گییاهی در منطییه میورد    

شود. بیه دیییل   مطایعه به صورت دست کاشت استفاده می

روزه از اکاییپتوس به ننوان بادشکن در  ۰۵۰وجود بادهای

شیود. هم نیین   مجمونه چاه نیمه سیهتان اسیتفاده میی  

زنیی و رشید   اثرات بازدارنده ایلوعاتی اکاییپتوس بیر جوانیه  

تحییب حاضر بیه   [.۵۰]ها ربال گزارش شده است گیاه ه

 بیییر   من یییور بررسیییی اثیییر تیلوعاتیییی  اکیییاییپتوس   
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 ,Cassia angustifoliaرویی زنی و رشد سه گونه داجوانه

Hibiscus sabdariffa, Datura stramonium  نجییا  ا

 گردید.

 

 ی  شناسروش. 2
این تزمایظ به من ور شیناخت تیاثیر تیلوعیاتی گونیه     

هیای  گیاه یه  زنی بیکر و رشید اویییه   بر جوانه  اکاییپتوس

Cassia angustifolia، Datura stramonium و 

Hibiscus sabdariffa هیای  ابتیدا بیکور گونیه    .انجا  شد

از  های هوایی و زیرزمینی اکیاییپتوس مورد مطایعه و اندا 

منطیییه چییاه نیمییه وارییع در شیرسییتان زابییل برداشییت.  

عیس از خشی    های هوایی و زیرزمینیی اکیاییپتوس   اندا 

گیر  از عیودر    ۲شدن در دمیای اتیاآ تسییاب گردیدنید.     

ه شده و به میدت  ییتر تب ریختمیلی ۰۰۰بدست تمده در 

سانت روی دست اه شیکر ررار داده سپس در دست اه  ۵7

دور ریرار داده   ۳۰۰۰دریییه در   ۰۲سانتریفیوژ بیه میدت   

شیماره  watman شدند و مخلوط حاصل بیا کاغیک صیافی    

 ۰۰۰و  ۵۲، ۲۰، ۵۲، ۰های . غل ت[۵۰] ی  صاف شدند

و اثر تنییا   درصد از محلول سانتیریفیوژ شده تییه گردیده

 Cassia angustifolia, Hibiscusزنیی  بر رشید و جوانیه  

sabdariffa, Datura stramonium    بعنییوان گیاهییان

شاخص دارویی در منطیه مورد تزمایظ ررار گرفت. جیت 

ضد نفونی کردن بکرها از محلیول هیپوکلریید سیدیم بیه     

درییه استفاده شد و عس از شهتشو با تب میطیر   ۲مدت 

. در هیر ظیرف   [۵۵] یت تزمایشات استفاده شدندبکرها ج

( کاغک صافی ررار گرفیت و  ۵یا  ۰عتری )بهته به نوع بکر 

هییای صییافی بییه من ییور سییپس ظییروف بییه همییراه کاغییک

سیانت در داخیل دسیت اه تون     ۵استریلیزاسیون به مدت 

. در هیر  [۵۰] درجه سانتی راد ررار گرفتنید  ۰۲۰در دمای

نیدد از هیر یی  بیکور      ۵۲تعیداد  ، سیانت  0ظرف عتری 

ییتر از میلی ۲ضدنفونی شده ررار داده شد. و به هر ظرف 

هیای هیوایی و زیرزمینیی    غل ت مورد ن یر ندیاره انیدا    

تزمایظ جداگانیه   ۳اکاییپتوس اضافه گردید. این طرح در 

به صورت طرح کامأل تدیادفی بیا چییار تکیرار در داخیل      

 د انجیا  شید.  درجه سیانتی را  ۵۲ژرمیناتور با دمای ثابت 

زنیی در سیومین روز و تخیرین    نخهیتین شیمارش جوانیه   

عس از انمال تیمارها انجا  گرفیت. عیس    روز ۰۰شمارش 

از روز سو  شیمارش بدیورت روزانیه انجیا  شید. صیفات       

سرنت  ی،زنگیری شده نبارت بودند از: درصد جوانهاندازه

چه، طول گیاه یه و  چه، طول ساره، طول ریشهزنیجوانه

 زنیی سیرنت جوانیه  ، [۵]زنیدرصد جوانهبکر. ص بنیهشاخ

و طیول گیاه یه بیر اسیاس      [۵]بنیه بیکر   شاخص ،[۰0]

 روابط زیر محاسبه شدند. 

(۰) 100


N

G
GP (زنیدرصد جوانه) 

GP: ؛ زنیدرصد جوانهG: ؛ تعداد بکور جوانه زدهN :

 تعداد کل بکور

(۵ ) 



n

i i

i

D

S
GR

1

 (زنیجوانهسرنت ) 

iS: زده در هر شمارش، تعداد بکور جوانهiD : روز تعداد

 .دفعات شمارش :n ،ا  nتا شمارش 

 بکربنیه شاخص = نیایی زنیجوانه درصد ×گیاه ه طول  (۳)

 چه = طول گیاه هچه + طول ریشهطول ساره (7)

 عیییییس از بررسیییییی نرماییتیییییه بیییییا ازمیییییون   

Kolmogrove- Smirnov  ها بیا ازمیون   واریانسی نو هم

Levene ،هییای بدسییت تمییده  توسییط نییر  افییزار     داده 

SPSS Statistics 26.0   .مورد تجزیه و تحلیل ررار گرفیت

دار ، در صورت معنیطرفهی  عس از انجا  تجزیه واریانس

ها توسیط  بودن تفاوت مربوط به تیمارها، میایهه میان ین

مودارهیا از  تزمون دانکن صورت گرفت. به من یور رسیم ن  

 استفاده شد. excelنر  افزار 
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 نتایج  . 3
دهید کیه   نتایج حاصل از تجزییه وارییانس نشیان میی    

داری بیر  تاثیر بازدارنده معنی  تیلوعاتی  اکاییپتوس نداره

 هییییایزنییییی و رشیییید اوییییییه گیاه ییییه   جوانییییه

 Cassia angustifolia ،Datura stramonium و 

Hibiscus sabdariffa  بطوریکه با افیزایظ غل یت   داشته

 یابید ها کیاهظ میی  زنی و رشد اوییه گیاه هنداره جوانه

 (.7و  ۳، ۵، ۰)جدول 

 تحت تاثیر عصاره اللوپاتی اکالیپتوس گونه دارویی ۳میانگین خصوصیات مورد مطالعه  .۱جدول 

 زنیدرصد جوانه غل ت )درصد( گونه
سرنت 

 )بکر/ روز(زنیجوانه

طول 

 (cm)چهریشه

طول 

 (cm)چهساره

طول 

 (cm)گیاه ه
 شاخص بنیه بکر

Cassia 

angustifolia 

۰ 70 ۰/۰ ۲/7 ۰/۲ ۰/0 ۳/7۵۵ 

۵۲ 7۰ 0/۰ 7 0/7 0/8 8/۳7۰ 

۲۰ ۵۰ ۵۳/۰ 0/۳ ۵/۳ ۰/۵ ۰/۰7۵ 

۵۲ ۲/۰۰ ۰0/۰ ۲ ۲/۵ ۲/7 ۱۵ 

۰۰۰ ۵ ۰۰/۰ 0/۰ ۰/۵ ۴ ۲۲ 

 
Hibiscus 

sabdariffa 

۰ ۰۰ ۲/۳ 0/۵ ۵/۰ ۰/7 8۲/۵7۲ 

۵۲ ۲۲ 0۲/۵ 7/۵ ۵ 7/۳ ۲/۰8۵ 

۲۰ 7۰ ۵۲/۰ 7/۵ ۵/۰ ۰/۳ 8/۰۵۳ 

۵۲ 7۰ ۵/۰ ۲ ۲/۰ ۲/۵ ۳/۰۰۰ 

۰۰۰ ۳۰ ۰۵/۰ 8/۰ 7/۰ ۵/۵ ۰۲/۰۰ 

 
Datura 

stramonium 

 

۰ ۲/۳۵ ۰۲/۰ ۰۵/۰ ۵ ۰۵/۵ 7۵/۵۰ 

۵۲ ۵۰ ۵۲/۰ ۵/۰ ۲/۰ ۵/۰ ۳/۵7 

۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 

 Cassia angustifoliaزنی گیاهچه جدول تجزیه واریانس خصوصیات جوانه .۲ جدول

 Fتماره  میان ین مربعات تزادی درجه مجموع مربعات منبع تغییرات

 ۳/۵80** ۰۳۲۰ 7 ۲7۰۰ زنیدرصد جوانه

 ۳/۵۳** 8/۰ 7 ۳/۵ زنیسرنت جوانه

 ۳/۵۵** 0/۲ 7 ۵/۵۳ چهطول ریشه

 ۰/۰۲۰** ۵/۵ 7 8/۳۰ چهطول ساره

 0/۰۰۰** ۵/۵۲ 7 0/۰۰۵ طول گیاه ه

 ۲/۵۰۲۰** ۰/۰۲787 7 ۰/۰۰0۵۰۰ شاخص بنیه بکر
 ٪۰دار بین تیمارها در سطح وجود تفاوت معنی**
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 Hibiscus sabdariffaزنی گیاهچه جدول تجزیه واریانس خصوصیات جوانه .۳ جدول

 Fتماره  میان ین مربعات تزادی درجه مجموع مربعات منبع تغییرات

 8/8۰** ۰۰۰ 7 ۵7۰۰ زنیدرصد جوانه

 7۰۰** 0/۵ 7 0/۰۰ زنیسرنت جوانه

 ۲/۵7** ۵/۰ 7 8/۵ چهطول ریشه

 8/۳۰** 7/۰ 7 8/۰ چهطول ساره

 ۲/۰۵** ۵/۵ 7 0 طول گیاه ه

 ۵/00** ۵۰۰7۰ 7 ۵/8۵۲۰۲ شاخص بنیه بکر
 ٪۰دار بین تیمارها در سطح معنیوجود تفاوت **

 

 Datura stramoniumزنی گیاهچه جدول تجزیه واریانس خصوصیات جوانه .۴ جدول

 Fتماره  میان ین مربعات تزادی درجه مجموع مربعات منبع تغییرات

 ۰/۲۵۵** 0۰۲ 7 ۳۰۵۰ زنیدرصد جوانه

 8/۰0۳** ۳/۰ 7 ۵/۰ زنیسرنت جوانه

 0/8۰** ۰/۰ 7 ۰/7 چهطول ریشه

 ۰۵۰** 8/۰ 7 ۵/۳ چهطول ساره

 ۰/۲8۰** 8/۳ 7 ۲/۰۲ طول گیاه ه

 7۵۰** ۳۵۲۲ 7 ۰۲۰۵۵ شاخص بنیه بکر
 ٪۰دار بین تیمارها در سطح وجود تفاوت معنی**

 

 سه گونه  زنیدرصد جوانهمقایسه میانگین 

نشیان داد کیه بیا     زنیی میایهه میان ین درصید جوانیه  

زنیی هیر   افزایظ غل ت نداره اکاییپتوس از درصد جوانیه 

سییه گونییه مییورد مطایعییه کاسییته شیید. بیشییترین درصیید 

زنی در هر سه گونه مربوط به تیمار شاهد و کمترین جوانه

درصید ندیاره    ۰۰۰زنی مربیوط بیه غل یت    درصد جوانه

اکاییپتوس حاصل شد. هم نین بیشیترین حهاسییت بیه    

 بیه  Datura stramoniumوعاتی اکاییپتوس را گونه اثر تیل
 ۰۰۰و  ۵۲، ۲۰های خود اختداص داد بطوریکه در غل ت

 (.۰)شکل   نبودیم زنیجوانهدرصد نداره شاهد 

 سه گونه زنیسرعت جوانهمقایسه میانگین 

 سیرنت  بیر اکیاییپتوس  نداره  مختلف هایغل ت اثر

مشیاهد   ۵شیکل  بود. همان ونه کیه در   دارمعنی زنیجوانه

 کنییید افییزایظ غل ییت ندییاره اثییر بازدارنییده بییر     مییی

 ،Cassia angustifoliaزنیییی بیییکور  سیییرنت جوانیییه 

Datura stramonium و  Hibiscus sabdariffa داشییته

زنیی در هیر سیه    است. بیشترین و کمترین سرنت جوانیه 

درصد  ۰۰۰گونه به ترتیب مربوط به تیمار شاهد و غل ت 

باشد. هم نین بیشترین میاومت بیه  می نداره اکاییپتوس

 اثییییرات بازدارنییییده ندییییاره اکییییاییپتوس را گونییییه   

Hibiscus sabdariffa داد اختداص به خود. 

چهه و  چهه  سها ه  مقایسه میانگین طول ریشهه 

 گیاهچه سه گونه مورد مطاالعه

طیول   دهید در هیر سیه گونیه از ن یر     نتایج نشان می

 ۰دار در سیطح  معنیی تفاوت  اه هیچه و گچه، سارهشهیر

درصد با تیمیار شیاهد وجیود دارد. بطوریکیه بیا افیزایظ       



 ر ... اکاییپتوس ب یرزمینیو ز یینداره اندا  هوا ی تیلوعات یرتاث

 

۲0۰ 

چیه و  چیه، سیاره  شیه یطیول ر از اکاییپتوس غل ت نداره 

 شیود. بیشیترین طیول   در هر سه گونه کاسته می اه هیگ

مربیوط بیه   در هر سیه گونیه    اه هیچه و گچه، سارهشهیر

درصید   ۰۰۰تیمار شاهد و کمترین طول مربوط به غل ت 

 (.۲ و 7 ،۳نداره اکاییپتوس بود )شکل 

بذر سه گونه مهورد  مقایسه میانگین شاخص بنیه

 مطالعه

دهد کیه از ن یر شیاخص    ها نشان میمیایهه میان ین

های انمیال شیده از ندیاره    بکر بین هر ی  از غل تبنیه

اکاییپتوس با تیمار شاهد در هر سیه گونیه میورد مطایعیه     

داری وجود دارد و با افزایظ غل یت ندیاره   اختالف معنی

شیود بطوریکیه بیاالترین    بیکر کاسیته میی   از شاخص بنیه

بکر مربوط به تیمار شاهد و کمترین شیاخص  شاخص بنیه

درصد نداره اکاییپتوس اختداص  ۰۰۰بکر به غل ت بنیه

 (.۰دارد )شکل 
 

 

 هاي مورد مطالعهزنی گونهبر درصد جوانه اکالیپتوس یک مقایسه اثر آللوپات .۱شكل 

 

 

 هاي مورد مطالعهزنی گونهبر سرعت جوانه اکالیپتوس مقایسه اثر آللوپاتیک .۲شكل 
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 هاي مورد مطالعهگونه چهبر طول ریشه اکالیپتوس مقایسه اثر آللوپاتیک. ۳شكل 

 

 هاي مورد مطالعهچه گونهبر طول سا ه اکالیپتوس مقایسه اثر آللوپاتیک  .۴شكل 

 

 

 هاي مورد مطالعهبر طول گیاهچه گونه اکالیپتوس مقایسه اثر آللوپاتیک .۵شكل 
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 هاي مورد مطالعهبر شاخص بنیه بذر گونه اکالیپتوس مقایسه اثر آللوپاتیک .۶شكل 

 

   گیریبحث و نتیجه. 4
زنی بکر از میمترین مراحل رویظ گیاهان است. جوانه

میانع  میی توانید    یلوعاتی  در محییط تترکیبات  شدنزاد ت

نتایج حاصیل از   [.۰8] شودگیاهان دی ر  رشدزنی و جوانه

هیای  این عژوهظ نشان داد که نداره تویییدی از رهیمت  

زنیی و رشید بیکور    تواند جوانهساره و برگ اکاییپتوس می

Cassia angustifolia ،Datura stramonium و 

Hibiscus sabdariffa    را تحت تاثیر ررار دهید. بطوریکیه

حهاسیت بیشتری نهبت به   Datura stramoniumگونه 

 دو گونه دی ر میابل اثرات تیلوعاتی  اکاییپتوس داشت.

داری بیر  افزایظ غل ت نداره اکیاییپتوس کیاهظ معنیی   

عارامترهای مورد بررسی در سیه گونیه میورد مطایعیه داشیت.      

داییر و  ]بهییاری از  محیییان    هیای نتایج این عژوهظ با یافتیه 

رربیییانعلی و  ،۵۰۰0دانشیییمندی و نزییییز، ،  ۵۰۰۲یوسیییف، 

صییفری و ، ۵۰۰۵محمییدی و همکییاران  ، ۵۰۰8همکییاران، 

مطابیییت دارد.  [۵۰۰0، اسییکریوانت و انتییوان ۵۰۰۰همکییاران 

 اثییر عژوهشیییدر ( ۵۰۰۳صییابری و همکییاران ) هم نییین 

بیکر و رشید    زنیبر جوانه Thymus kotschyanus تیلوعاتی 

 Agropyronو  Bromus inermisهییای اوییییه گیاه ییه 

elongatum که با افزایظ غل ت نداره درصد و  نشان داد

رشید هیر دو گونیه کیاهظ      هایزنی و مویفهسرنت جوانه

( اثییر ۵۰۰0ن ییا و گودتییا )  .[۵۰] یابییدمحهوسییی مییی 

زنیی بیکر و   را بر جوانه  Eucalyptus globulusتیلوعاتی  

 Hordeumو Eragrostis tef های دو گونیه  رشد گیاه ه

vulgare    بررسییی کردنیید. نتییایج نشییان داد کییه اثییرات

افزایظ یافیت.  بازدارنده تیلوعاتی  با افزایظ غل ت نداره 

بطوریکه که مواد ایلوکمیکال در اجیزای گییاه اکیاییپتوس    

هیا   زنیی بیکر و رشید اویییه گیاه یه     تثثیر منفی بر جوانه

توانید بیه نلیت اثیر     یمی  یزنی کاهظ جوانه. [۵۵] داشتند

. باشیید نیبییرییج یهییا بییر رو کییالیتیلوکم یبازدارنییدگ

 تیفعای رییممکن است به تغ یزنتورف در جوانه نیهم ن

 یطی  در یارهیی ذخ بیات یانتییال ترک  یکیه رو  ییهامیتنز

تاخیر و ییا   [.۰۰] گکارد، نهبت داده شودیاثر م یزنجوانه

ایی، فرتیندی که معموال به سیرنت در  تحرك مواد ذخیره

توانید منجیر بیه    افتید، میی  زنی بکور اتفیاآ میی  طی جوانه

های تنفهیی گیردد و در نیاییت منجیر بیه      کمبود فراورده

در بیییکوری کیییه در معیییر    ATPکمبیییود مهیییتمر  

ن میی در مییزان   انید شیود. بیی   ها ررار گرفتهتیلوکمیکال

و در  های انرژی متابویی تنفس منجر به ایجاد محدودیت

 [. ۰]گردد ها میزنی و رشد گیاه هنیایت کاهظ جوانه

چیه و  شوند ریشیه میهایی که از بکر خارج اویین اندا 

چه ههتند عس بیشترین تماس را با مواد تیلوعاتیی   ساره

 افیزایظ  .بینیی اسیت  عییظ  دارند و کاهظ رشد تنیا رابل
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 چه و گیاه هساره چه،طول ریشهتیلوعاتی   نداره غل ت

 سیبب  را تن کامیل  بازدارنیدگی  نیاییت  در و کیاهظ  را

 تیهییم  از جلوگیری نلت به تواندمی کاهظ شود. اینمی

 کنندگیتحری  کاهظ یا و هاسلول شدن طویل و سلویی

 توسیط  جیبیریین،  و اسیتی   اینیدول  اسیید  هیای هورمون

 هیای گیاه ه شدن ضعیف این نوامل باشد. هاتیلوکمیکال
Cassia angustifolia، Datura stramonium ، 

Hibiscus sabdariffa تن متعاریب  کیه  دارد همیراه  به را 

و  ژوونتیایج   .شد خواهد موجب ها راگونه این استیرار ند 

( بیییر روی اثیییرات تیلوعیییاتی ندیییاره ۵۰۰0همکیییاران )

نشیان از اثیرات    aeruginosa Microcystisاکاییپتوس بر 

 بر رشید ریشیه، سیاره و بیرگ      بازدارنده نداره اکاییپتوس

M. aeruginosa عییور اسییمعیل و همکییاران .[۳۵] دارد 

مختلف نلف  هایارزیابی اثرات تیلوعاتی  اندا  با( ۵۰۵۰)

هیای رشید و فیزیویوژیی     هرز عی   صحرایی بر شاخص

هیای مختلیف   داره اندا به این نتیجه رسیدند که، نگند  

فیزیویوژیی    عی   صحرایی به شدت رشد و فرتینیدهای 

دهید و موجیب ایجیاد تینظ     گند  را تحت تثثیر ررار میی 

یلوعاتی  نالوه بر کیاهظ  تمواد  [.۵7] گردداکهیداتیو می

های گیاهی چیون  نزیمیا از طریب کاهظ هورمونتفعاییت 

اکهین و اسیید جبرییی  میتواننید بانیث کیاهظ رشید       

بنابراین کاهظ رشید گییاه در حضیور     [.۳۰]گیاه ه شود

هیای  یلوعاتی  با تورف شیدید میتیوز در سیلول   تات ترکیب

شود در نتیجه طول گیاه یه  مریهتمی گیاه ه همراه می

هیای موجیود در   بنیابراین تیلوکمیکیال   [.۲]یابدکاهظ می

میورد   هیای زنیی و رشید گونیه   نداره اکاییپتوس بر جوانه

میواد سیمی    مطایعه در ایین عیژوهظ اثیرات منفیی دارد.    

اکیاییپتوس بانیث توریف     و سیاره  موجود در نداره بیرگ 

جکب مواد معدنی توسط گیاه، تورف تیهیم سلویی و کند 

-هیای تنزیمیی میی   شدن روند فتوسنتز و تنفس و فعاییت

شود. این شوند که در نیایت به کاهظ رشد گیاه منجر می

هیای رشید   مواد هم نین در رونید نمیل تن ییم کننیده    

کننید  میی اسیید دخاییت    سلویی مثل اکهین و جیبریی 

[۰۲.]  

 اکیاییپتوس  با توجه به نتایج این تحییب وجیود گونیه   

 ،Cassia angustifoliaهیییییای رشیییید  در محیییییط 
 Datura stramonium ،Hibiscus sabdariffa    بیه نلیت

زنی، رشد اویییه  داشتن اثرات تیلوعاتی  بازدارنده بر جوانه

رشد و نمو به طیور   ترها و احتماآل مراحل عیشرفتهگیاه ه

موثری خهارت بار است. و چیون مراحیل اویییه رشید، در     

استیرار گیاهان بهیار موثر است، بنیابراین در رویشی اهی   

هیای فیوآ اییککر    وجود دارد از گونیه اکاییپتوس که گونه 

های کشت و توسیعه منطییه اسیتفاده نشیود.     جیت برنامه

هم نییین اییین تزمییایظ در محیییط کییامال کنتییرل شییده 

تزمایش اهی صورت گرفته است کیه نتیایج تن در محییط    

طبیعی به دییل فرتیندهای بازدارنده ن یر رریب شدن تب 

و خاك بوسیله تب باران، وجود کلوئیدهای خاك و اثیرات  

بنابراین، برای سین اکویوژی دی ر ممکن است تغییر کند، 

که تحییییات   شودتر عیشنیاد می دستیابی به نتایج دریب

ط گلخانه و طبیعت نییز ادامیه یابید. در سیهیتان     در محی

روزه اثییرات مخربییی بییر محیییط زیهییت و   ۰۵۰بادهییای 

بیه ننیوان بادشیکن در    اکیاییپتوس  گیاهان دارنید ییکا از   

شیود  حاشیه مزارع و هم نین فضیای سیبز اسیتفاده میی    

بنابراین به دییل ند  امکیان از بیین بیردن ایین گونیه در      

دنبیال راهکارهیای مناسیبی     منطیه مورد مطایعه باید بیه 

 جیت برطرف کردن این مشکل باشیم.  
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