اثر عصاره اندام هوایی تاغ ( )Haloxylon ammodendronبر جوانهزنی...

نشریه تحقيقات بذر ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 6931

اثر عصاره اندام هوایی تاغ ( )Haloxylon ammodendronبر جوانهزنی
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تاریخ پذیرش6931/66/63:

تاریخ دریافت31/86/80 :

چکیده
جوانهزني اولين مرحله رشد گياهان ميباشد كه متاثر از شرایط محيطي نيز ميباشد .در این ميان
اثر آللوپاتيک گياهان بر جوانهزني بذور از موضوعاتي است كه نياز به بررسي دارد .بهمنظور بررسي
تأثير آللوپاتي عصاره اندام هوایي تاغ بر جوانهزني گياه قره داغ ،پژوهشي به صورت فاكتوریل در قالب
طرح كاملا تصادفي انجام شد .در این پژوهش عصاره آبي تاغ با غلظتهاي صفر 11 ،2 ،5/2 ،1/52 ،و
 12گرم در ليتر از اندام هوایي تهيه و تأثير آنها بر جوانهزني بذرهاي قره داغ بررسي شد نتایج این
پژوهش نشان داد كه جوانهزني قرهداغ تحت تاثير غلظتهاي متفاوت عصاره آبي اندام هوایي تاغ
داراي تفاوتهاي معنيداري ميباشد .با افزایش غلظت تيمارها ،درصد جوانهزني ،سرعت جوانهزني،
شاخص بنيه بذر ،طول ریشهچه و ساقهچه كاهش یافتند .تيمارهاي مختلف عصاره اندام هوایي تاغ ،اثر
بازدارندگي متفاوتي بر روي صفت جوانهزني قره داغ داشت ،اما در كل همگي اثر كاهشي دارند.
بالاترین بازدارندگي در غلظتهاي  11و  12گرم در ليتر عصاره آبي مشاهده گردید تيمار  12بيشتر از
بقيه تيمارها رشد گياه را متوقف كرد بهطوريكه تعداد بذرهایي كه جوانهزده بودند و همچنين طول
گياهچه نسبت به شاهد ،تفاوت محسوسي داشت .نتایج این تحقيق نشان داد ارتباط معنيداري بين
تعداد جوانههاي قره داغ و غلظت عصاره تاغ وجود دارد.
واژههاي کلیدي :بنيه بذر ،عصاره ،درصد جوانهزني ،گياهچه ،خواب بذر

*نویسنده مسئولdehghanir@kashanu.ac.ir :
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مقدمه
جوانهزني یک مرحله حياتي درچرخه زندگي گياهان خودرو است و اغلب باعث

كنتثرل جمعيثت آنهثا ميشثود.

مطالعات مربوط به جوانهزني بذرها ،ازابزارهاي كليدي براي برنامههاي حفثاتتي بثه شثمار ميرونثد زیثرا نتثایج ایثن
مطالعات ميتواند دراجراي برنامههاي مدیریتي درجهثت حفثگ گياهثان مورداسثتفاده قرارگيثرد.

Matizha and Dhl,

 .)2014اكوسيستمهاي طبيعي از جمله مراتع از گونههاي گياهي متعددي تشثیيل شثده انثد اگرچثه وجثود گونثههاي
گياهي به صورت یک تركيب گياهي مشخص حاكي از زندگي مسالمت آميز آنها در كنثار ییثدیگر دارد ،امثا تردیثدي
نيست كه بح

رقابت به منظور دستيابي به منابع آب و مواد غذایي به صثورت جریثان مسثمتر انیثار ناپثذیر در بثين

گياهان در حال جریان است  .)Jefferson and Pennachio, 2003در مناطقي كه گياهان بثا مشثیل تثامين آب و مثواد
غذایي مواجه هستند رقابت شدیدتر بوده و اثر گذاري گياهان بر مواردي ماننثد تییيثر و توليثد میثل ییثدیگر نيثز بثه
صورت یک رقابت نهفته بيشتر است و مي تواند به صورت اثر كاهشي بر جوانثهزني بثذور گياهثان همثراه ،از طریثق
آزادسازي مواد آللوكميیال به محثيط خثود را نشثان دهثد  .)Rice, 1984ایثن تركيبثات فراینثدهاي فيزیولثویییي و
بيوشيميایي متعددي را نظير بازدارندگي رشد و جوانهزني ،بازدارندگي تقسيم و رشد طولي سلول ،بازدارندگي رشد القاء
شده توسط جيبرلين یا اكسين ،بازدارندگي تنفس و فتوسنتز ،بازدارندگي روزنه ،بازدارندگي سنتز پروتئين و هموگلوبين،
تغيير تراوایي غشاء و بازدارندگي فعاليت آنزیمها را به عهثده دارنثد  .)Nadal, 1996 ; Reigosa et al., 1999اصثطلاح
آللوپاتي اولين بار توسط موليش در سال  1391به كار گرفتثه شثد و در ایثران تحقيقثات مختلفثي بثر روي آللثثوپاتي
گونههاي مختلف انجام شده است كه مثي تثوان بثه تحقيقثات

Jafari, 1971; Ebrahimikia, 2000; Novjavan and

 )Rezaie, 2004; Niakan et al., 2006, Tavili et al., 2009اشاره نمود.
قره داغ  )Nitraria schoberi L.گياهي شور روي ،از تيره  )Zygophyllaceaeبوده كه بيشتر بر روي تپههاي
ماسهاي مجاور دریاچهها و پلایاها ميروید  )Moghimi, 2014این گياه درختچهاي مقاوم به خشیي است و در ایران،
سوریه و افغانستان انتشار دارد .در ایران از بلوچستان تا خراسان و در شورهزارهاي بياباني كویرميقان اراک ،سواحل
دریاچه نمک و كویر غول آباد شمال كاشان گسترش یافته است .متوسط بارندگي سالانه براي رشد این گياه  111تا
 921ميليمتر و متوسط دماي سالانه  15/2تا  11/2درجه سانتيگراد ،ميباشد )Copeland and McDonald, 1995
اندام رویشي قرهداغ از اواخر اسفند ماه شروع به رشد ميكند .برگها در فروردین تاهر شده و تا آخر آبان ماه بر روي
گياه ميماند .ميوه در خرداد ماه ایجاد شده و بذور آن از اواخر خرداد قابل جمعآوري است .ریزش بذور در تيرماه
صورت گرفته و گياه از آذر به خواب زمستاني ميرود و تییير بيشتر از طریق بذر و ریشه نابجا صورت ميگيرد.
قرهداغ بدون خواب جنيني است ولي به واسطه آلیالوئيدهاي پوسته ميوه ،بذرها داراي خواب ميباشد
 .)Mahvadi, 2010جوانهزني یک مرحله حياتي درچرخه زندگي گياهان خودرو است و اغلب باعث

Joori and

كنتثرل جمعيثت

آنها ميشود .مطالعات مربوط به جوانهزني بذرها ،از ابزارهاي كليدي براي برنامههاي حفاتتي بثه شثمار ميرونثدززیرا
نتایج این مطالعات ميتواند دراجراي برنامههاي مدیریتي درجهت حفگ گياهان مورداستفاده قرارگيرد.خثواب اوليثه در
جنين بذرهایي كه با شستشو و یاخيساندن ميتواند مواد بازدارندههاي محلول درآب را ازپوسته ویثا رویثان بثذرخار
نموده و درصدجوانه زني را افزایش دهد .بنابراین ،بذر ییي از نهادههاي مهم و اساسي در توليد و تییير قره داغ بثوده
و در شرایطي ميتوان گياه سالم و قوي توليد نمود كه بذر بنيه قوي و قوه ناميه بالایي داشته باشد و در ضمن آلوده بثه
بيماريها و آفات نبوده و در شرایط محيط مناسب دما ،رطوبت ،نور ،خاک) كشت شثده باشثد .)Alayi et al., 2015
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گونه قره داغ در طبيعت با گياهاني چون گز ،تاغ و سالسولا همراه است و از آنجایي كه بذور آن در مرحله جوانثهزنثي
و پثس از آن بثثا مشثثیلاتي مواجثه مثثيباشثثد ایثن تحقيثثق بثثهمنظثثور بررسثي تثثاثير عصثثاره گيثاه تثثاغ

Haloxylon

 )ammodendronدر چند غلظت بر جوانهزني و برخي صفات مرفولوییک قثره داغ  )Nitraria schoberi L.صثورت
گرفته است.
مواد و روشها
این تحقيق به منظور بررسي اثر مقادیر مختلف عصثاره انثدام هثوایي گيثاه تثاغ  )Haloxylon ammodendronبثر
جوانهزني و برخي صفات مرفولوییک قره داغ  )Nitraria schoberi L.تحت شرایط آزمایشگاهي بهصورت فاكتوریل
در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تیرار و  6سطح در آزمایشگاه دانشیده منابع طبيعي و علوم زمثين دانشثگاه كاشثان
صورت گرفته است .غلظتهاي تيمار عصاره اندام هوایي تاغ شامل صفر آب مقطر) 11 ،2 ،5/2 ،1/52 ،و  12گرم در
ليتر تهيه گردید .پس از بررسي و شناسایي درختان تاغ  )Haloxylon ammodendronدر منطقه ابوزید آباد واقع در 91
كيلومتري جنوب شرقي كاشان تعداد  2اصله از این گونه انتخاب و سرشاخههاي مورد نياز تهيه و در آزمایشگاه طبثق
روشهاي توصيه شده در منابع ،خشک گردید  .)Shariat, 1992پس از پودر كردن اندام هوایي  111گثرم از پثودر بثا
 1111ميلي ليتر اتانول  31درصد مخلوط گردید و با دستگاه شيیر به مدت  51ساعت هم زده شد در مرحله بعد الیل
مخلوط حاصل در آون خلاء تبخير شد و سپس غلظتهاي مختلف از آن تهيه گردید و تثا زمثان اسثتفاده در یخچثال
نگهداري شد .بذرهاي قره داغ نيز از رویشگاههاي تاغ در خردادماه جمع آوري گردید و پس از ضدعفوني بثا محلثول
هيپوكلریت سدیم،در داخل پتري قرار گرفت و مقدار  2ميلي ليتر از غلظتهاي عصاره تهيه شده ،به آن اضافه گردیثد.
پس از انتقال بذور كشت شده به اتاقک رشد با دماي  51درجه شمارش روزانثه بثذور جوانثه زده ،بثه منظثور بررسثي
سرعت و درصد جوانهزني با استفاده از روابط زیر انجام گرفت .)Musavi and Saremi, 2005
رابطه 1
رابطه 5

روز مربوطه +تعداد بذر جوانه زده در هر روز) مجموع= سرعت جوانهزني
n :N*100

كه در این رابطه  nتعداد بذور جوانه زده و  Nتعداد كل بذور كشت شده ميباشد.
تعداد  11عدد گياهچه بهصورت تصادفي از هر تيمار انتخاب شدند و طول ریشهچه و ساقهچه در آنها بهمدت یک
ماه اندازهگيري شدند و شاخص بنيه توسط روش  )Abdul-baki and Anderson, 1975انجام گرفت تجزیه واریانس
با استفاده از نرمافزار  SPSSو و مقایسه ميانگين با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانین انجام شد.
نتایج
جدول حاصل از اثر تيمارهاي مختلف بر روي صفتهاي جوانهزني نشان ميدهد كه عصاره اندام هوایي تاغ بر
بذور گياه قره داغ اثر گذاشته و تعداد بذرهاي جوانهزده با افزایش غلظت عصاره كاهش یافته و همچنين ،درصد
جوانهزني ،طول ساقهچه و طول ریشهچه نيز كاهش یافت .نتایج تجزیه واریانس اثر تيمارهاي مختلف بر صفتهاي
جوانهزني و رشد گياهچه شامل طول ریشه چه ،طول ساقه چه ،شاخص بنيه بذر ،درصد جوانهزني و سرعت جوانهزني
در جدول  1و شیل  1آمده است .در جدول  5مقایسه ميانگين صفتهاي جوانهزني بذر و رشد گياهچه به روش دانین
نشان داده شده است.
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جدول  :1ميانگين مربعات حاصل از تجزیه واریانس اثر تيمارهاي مختلف عصاره سرشاخه تاغ بر بذور قره داغ
درصد

سرعت

شاخص بنيه

طول ساقه چه

طول ریشه چه

جوانهزني

جوانهزني

بذر

سانتيمتر)

سانتيمتر)

1/252ns

**1/331

**1/652

**5/281

1/132

1/162

1/259

2/68

1/91

6/12

منبع تغييرات

درجه آزادي

تيمار

2

119/551ns

خطا

15

33/921

1/982

ضریب تغييرات )CV%

-

2/91

6/95

جدول  :2مقایسه ميانگين صفتهاي جوانهزني بذر و رشد گياهچه به روش دانین در قره داغ
غلظت

درصد

سرعت

شاخص

طول ساقه چه

طول ریشه چه

عصاره

جوانهزني

جوانهزني

بنيه بذر

سانتيمتر)

سانتيمتر)

صفر

12 a

5/11 a

5/3 a

5/91 ab

1/5 a

a

5/11

a

1/2

a

5/52

a

9/1

1/52
5/2
2

ab

96/11

ab
ab

91

95/81

11

ab

12

91 b

91

a

5/91

a

5/21

a

1/91

a

1/82

a

ab

5/5

bc

1/8

bc

1/66 a

1/19

1/15

1/8 c

ab
c

1/81

1/91

1/13 c

a

9/52

a

9/11

5/81 b

ميانگينهاي داراي حداقل یک حرف مشترک اختلاف معنيداري ندارند.

بر اساس نتایج جدول  1تيمارهاي مختلف از نظر درصد جوانهزني تفاوت معني داري ندارند ،اما آنچه از نتایج بر
مي آید این است كه كه عصاره اندام هوایي تاغ ،درصد جوانهزني قره داغ را كاهش داده است و این كاهش نسبت به
شاهد محسوس ميباشد .تيمارهاي  5/2 ،1/52و  2با  11تفاوت محسوسي ندارند ولي تمار  12نسبت به شاهد و
سایر تيمارها كاهش محسوسي نشان مي دهد و در شیل 5نشان داده شده است .بر اساس نتایج جدول  1تيمارهاي
مختلف عصاره بر سرعت جوانهزني تفاوت معني نشان نداد كه در نمودار  9نشان داده شده است.

شکل  :1مقایسه غلظتهاي مختلف عصاره تاغ بر درصد جوانهزني قره داغ
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شکل :2مقایسه غلظتهاي مختلف عصاره تاغ بر سرعت جوانهزني قره داغ

نتيجه بررسي اثر عصاره اندام هوایي تاغ بر روي صفت طول ساقهچه و ریشهچه نتایج زیر حاصل شد :تاثير بر طول
ساقهچه :با افزایش غلظت عصاره این صفت كاهش یافت همانطور كه جدولها نشان ميدهند تيمار  12گرم در ليتر
كاهش بيشتري نسبت به بقيه تيمارها دارد و همچنين تيمارهاي  5/2 ،1/52و  2تفاوت قابل ملاحظهاي با ییدیگر و با
شاهد ندارند و تيمارهاي  11و  12نيز با ییدیگر تفاوتي نشان ندادند،
تاثير بر طول ریشهچه :در این مورد نيز افزایش غلظت عصاره باع

ولي نسبت به شاهد و بقيه تيمارها كاهش یافتند.

كاهش طول ریشهچه شد .جدول  5نشان ميدهد كه

تيمار  12با شاهد و بقيه تيمارها تفاوت محسوسي دارد .نتایج تاثير غلظت عصاره تاغ بر این دو صفت در شیل  9نشان
داده شده است.

شکل  :3مقایسه طول ریشه چه و ساقه چه گياه قره داغ تحت تيمارهاي مختلف عصاره تاغ
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بحث
همانطور كه نتایج این تحقيق نشان مي دهد تيمارهاي مختلف عصاره سرشاخه تاغ اثر بازدارندگي متفاوتي بر روي
صفت جوانهزني قره داغ دارد ،اما در كل همگي اثر كاهشي دارند .تيمار  12بيشتر از بقيه تيمارها رشد گياه را متوقف كرد
به طوري كه نسبت به شاهد تعداد بذرهایي كه جوانه زده بودند و همچنين طول گياهچه تفاوت محسوسي دارد و ارتباط
مستقيمي بين تعداد طبيعي جوانهها و غلظت عصاره سرشاخه تاغ وجود دارد .این نتایج ميتواند منتهي به این تصور
شود كه عصاره آبي اندام هوایي تاغ ميتواند حتي در غلظتهاي كم نيز جوانهزني را كاهش دهد ،كه این نتایج مطابق با
یافتههاي گزارش شده توسط نادال و همیاران مي باشند  )Nadal et al., 1996كه ميتوان این نتایج را اینطور خلاصه
كرد كه هر غلظتي از عصاره آبي تاغ درصد جوانهزني را در قره

داغ كاهش ميدهد.

شواهد موجود نشان ميدهد كه كاهش جوانهزني بذر و رشد طولي گياهچه بهطوركلي بر اثر فعاليت بازدارندگي مواد
آللوشيميایي است .میانيسمي كه سبب كاهش جوانهزني بذر ميگردد ،احتمالا مربوط به كاهش فعاليت آنزیمها ميباشد
كه در جوانهزني بذر نقش دارد .همچنين برآیند عوامل متعددي چون كاهش تقسيمات ميتوزي در مریستم ریشه ،كاهش
فعاليت آنزیمهاي كاتاليز كننده فرآیندهاي حياتي گياه و اختلال در جذب یونهاي معدني كه در حضور مواد آللوشيميایي
رخ مي دهد ،سبب كاهش ميزان رشد گياهچه ميگردد.چنين به نظر مي رسد كه میانيسمهاي واحدي سبب كاهش رشد
گياهان در تيمارهاي پيش رویشي و پسرویشي نميگردد ،بلیه برآیند عوامل متعددي چون اختلال در جذب یونهاي
معدني ،كاهش سنتز و یا تخریب كلروفيل ،كاهش تقسيمات ميتوز ،كاهش فعاليتهاي آنزیمي و غيره سبب كاهش ميزان
رشد گياهان در پدیده آللوپاتي دگرآسيبي) مي شو براي میال مطالعاتي كه با استفاده از پسمانهاي برگ اكاليپتوس در
شرایط مزرعه اي بر اویارسلام و پيچک انجام گرفت ،كاهش زیادي در رشد گياهان علفي مشاهده گردید ،همچنين
مشخص شد كه طول دوره تيمار با مواد آللوشيميایي و نسبت كاربردشان بر ميزان بازدارندگي تأثيرگذار ميباشد
 .)Jaboori and Ahmad, 1994گزارشهاي متعددي در مورد بازدارنگي فعاليتهاي آنزیمي در حضور مواد
آللوشيميایي ویزه وجود دارد .)Assareh and Sardabi, 2007
نتیجهگیري نهایی
در مجموع نتایج این مطالعه نشان ميدهد كه مواد آللوپاتيک موجود در عصاره اندام هوایي تاغ بر جوانهزني قرهداغ
اثر گذاشته و تعداد بذرهاي جوانهزده با افزایش غلظت عصاره كاهش یافته و درصد جوانهزني ،طول ساقهچه و طول
ریشهچه نيز كاهش یافت .با توجه به نتایج حاصله رعایت فاصله كاشت در طرحهاي مرتعیاري و بيابانزدایي به منظور
عدم تاثير عامل آللوپاتيک موجود در گياه تاغ بر بذور قره داغ توصيه ميگردد.
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Abstract
Germination is the first stage of plant growth affected by environmental conditions. So the
plant’s allelopathic effects on germination of seeds needs to be investigated. In order to evaluate
the allelopathic effects of Haloxylon ammodendron shoot extract on seed germination of
(Nitraria schoberi L.) a factorial experiment was conducted in a completely randomized design.
In this study, aqueous extracts of the aerial parts of Haloxylon ammodendron concentrations in
zero, 1.25, 2.5, 5, 10 and 15 grams per liter were investigated on seed germination on (Nitraria
schoberi L). The results showed that germination under different concentrations of aqueous
extracts of the aerial parts of Haloxylon ammodendron had significant differences. So that by
increasing extracts concentration, germination percentage, germination rate, seed vigor, seedling
root length and shoot decreased. Different treatments of aerial part of Haloxylon ammodendron
had different inhibitory effect on seed germination of (Nitraria schoberi L.), and decreased it.
The highest inhibition was observed at concentrations of 10 and 15 grams per liter of aqueous
extract. However, the inhibition was higher in 15 grams per liter of aqueous extract treatment
than other treatments and stopped growth. As, the number of germinated seeds and seedlings
length was superior compared to control. In summary, the results showed a direct correlation
between the number of normal seedlings of (Nitraria schoberi L.) and concentration of aerial
part of Haloxylon ammodendron.
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