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چكيده

اين تحقيق به منظور بررسی اثر آللوپاتيك عصاره اندام هوايی و زيرزمينی گونه آويشن کوهی بر ميزان جوانه زنی و رشد بذور گونه
 Bromus inermisو  Agropyron elongatumانجام گرفت .بدين منظور ابتدا عصاره استخراج شده از اندام های هوايی و زير
زمينی گونه مذکور تهيه ش�د و از اين عصاره با افزودن آب مقطر غلظت های  50 ،25 ،5و  75درصد به دس�ت آمد .سپس در قالب
ال تصادفی اثر چهار تيمار مذکور و شاهد (آب مقطر) در چهار تكرار بر جوانه زنی بذر و رشد اوليه گياهچه های Bromus
طرح کام ً
 inermisو  Agropyron elongatumبررسی شد .نتايج بدست آمده نشان داد که بين تيمارهای مورد مطالعه درصد جوانه زنی،
س�رعت جوانه زنی ،طول ريش�ه چه ،طول ساقه چه ،طول گياهچه و شاخص بنيه بذر ،تفاوت معنی دار در سطوح  0/01و  0/05وجود
دارد .مقايسه ميانگين ها نشان داد که با افزايش غلظت عصاره آويشن کوهی از درصد و سرعت حوانه زنی و مولفه های اوليه رشد
در هر دو گونه مورد مطالعه کاس�ته شد .بيش�ترين طول درصد جوانه زنی ،سرعت جوانه زنی ،طول ريشه چه ،طول ساقه چه ،طول
گياهچه و شاخص بنيه بذر ،در هر دو گونه  Bromus inermisو  Agropyron elongatumمربوط به تيمار شاهد و کمترين طول
مربوط به غلظت  75درصد عصاره آويشن کوهی بود .افزايش غلظت عصاره آويشن کوهی بطور معنی داری باعث کاهش جوانه زنی
و رش�د در هر دو گونه مورد مطالعه ش�د بطوری که  Bromus inermisحساسيت بيشتری به اثر آللوپاتيك آويشن کوهی نسبت
به گونه ديگر داشت.
کلمات کليدی ،Thymus kotschyanus،Bromus inermis ، Agropyron elongatum :جوانه زنی.

(پژوهشوسازندگی)
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Allelopathic effect of Thymus kotschyanus on seed germination and initial growth of Bromus inermis and
Agropyron elongatum
By: M. Saberi, Faculty Member, University of Zabol, Zabol, Iran (Corresponding Author; Tel: +98915954476) A.,
R. Shahriar, - Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran M. Jafari, Professor,
Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran. F., A. Tarnian MSc Student in Range Management,
Faculty of Natural Resources, University of Tehranand H. Safari Ph.D. Student in Range Management, Faculty of
Natural Resources, University of Tehran
The allelopathic influence of aqueous extracts of Thymus kotschyanus on Bromus inermis and Agropyron elongatum
germination (%), germination speed and seedling growth was examined. In other to this, at first extract from shoot
and roots of Thymus kotschyanus was prepared. The extract was diluted by adding distilled water to 5, 25, 50 and 75
percent. The effect of the above concentrations, as well as distilled water as control were studied on seed germination
using a completely randomized design. Results indicate that there were significant differences among the treatment
for germination percentage and speed, length of root, length of shoot, length seedling and vigority index (p<1%
and p<5%). Comparison of means indicated that the most amounts of germination speed and percentage and other
studied indices related to control treatment and the lowest amounts belonged to treatment with 75 concentration
percentage of Thymus kotschyanus. The increasing of concentration of the Thymus kotschyanus extract significantly
decreased germination and seedling growth in both species and Bromus inermis had more sensibility than Agropyron
elongatumin related to allelopathic effect of Thymus kotschyanus.
Keywords: Allelopathy, Thymus kotschyanus, Bromus inermis, Agropyron elongatum, Germination.

مقدمه

آللوپاتی به هرگونه اثر مس��تقیم یا غیرمستقیم محرك یا بازدارنده
ک��ه توس��ط یك گی��اه بر گی��اه دیگ��ر از طری��ق تولی��د ترکیب های
آللوشیمیایی و آزاد شدن آنها به درون محیط صورت می گیرد ،تعریف
می ش��ود .در این پدیده مولکول های فعال بیولوژیك توسط گیاهان در
حال رش��د یا بقایای آنها تولید می ش��ود که ممکن اس��ت به نوبه خود
تغییر ش��کل پیدا کنند و بطور مس��تقیم و یا غیرمستقیم بر رشد و نمو
بوت��ه های همان گون��ه یا گونه های دیگ��ر تأثیر بگذارن��د ( .)25واژه
آللوپاتی برای اولین بار توس��ط دانشمند آلمانی ،مولیچ در سال 1937
مط��رح ش��د .وی آللوپاتی را به تأثیرات متقابل بیوش��یمیایی بین همۀ
انواع گیاهان و نیز میکروارگانیس��م ها نسبت داده است ( .)22بیشترین
زیس��ت س��نجی هایی که در زمینه آللوپاتی صورت گرفته ،در خصوص
تغییر در س��رعت و یا درصد جوانه زنی و پس از آن در ارتباط با تغییر
میزان رش��د گیاهچه ناش��ی از توان آللوپاتیك گیاهان می باش��د (.)4
گیاهان ترکیبات ش��یمیایی متعددی را در طول دوره رش��د و نمو خود
تولی��د می کنند .این ترکیبات یا به ش��کل گاز ،آبش��ویی از اندام های
هوایی ,ترش��حات ریش��ه ای و یا بر اثر تجزیه بقایای گیاهی در محیط
آزاد می شوند.
آللوپات��ی ش��امل هر گونه اث��ر مضر یا مفید به صورت مس��تقیم یا
غیرمس��تقیم است که توس��ط یك گیاه (به انضمام میکروارگانیسم ها)
روی گیاهی دیگر از طریق تولید ترکیبات ش��یمیایی صورت می گیرد.
این پدیده غالباً باعث کاهش رش��د و نمو در گیاهان ،به مراتب بیش��تر
از آنچه که از رقابت برای نور ،آب و مواد غذایی می تواند ناش��ی ش��ود،
می گردد (.)23

19

ترکیب��ات آللوپاتیك رش��د و نم��و گیاهان را از طری��ق تداخل در
فراینده��ای مه��م فیزیولوژیك آن ه��ا هم چون تغییر س��اختار دیواره
س��لولی ،نفوذپذیری و عمل غشاء ،جلوگیری از تقسیم سلولی و فعالیت
برخی آنزیم ها ،تعادل هورمون های گیاهی ،جوانه زنی بذور لوله گرده،
ج��ذب عناص��ر غذایی ،جابه جایی روزنه ها ،فتوس��نتز ،تنفس ،س��نتز
پروتئی��ن ها و رنگی��زه ها و تغییر س��اختمان  DNAو  RNAمختل
می س��ازند ( .)14اثر آللوپاتیك گیاهان خانواده چتریان روی بس��یاری
از گون��ه های گیاهی مانند لوتوس آزمایش و تأیید ش��ده اس��ت (.)13
 Lydonو هم��کاران ،در بررس��ی اث��ر آللوپاتیك درمنه ب��ر روی تاج
خروس ،س��لمه تره ،س��ویا و ذرت بیان داش��تند که درمن��ه روی این
گون��ه ها اث��ر بازدارنده دارد و باع��ث کاهش وزن اندام ه��ای هوایی و
درصد رویش آنها می ش��ود ( Hanteh .)19و هم��کاران اثر آللوپاتی
 Atriplex canescensرا بر روی جوانه زنی بذر Artemisi seiberi
بررس��ی نمودند .آزمایش در غلظت های 20 ،15 ،10 ،5و  25درصد از
عصاره اندام های هوایی  Atriplex canescensو تیمار ش��اهد (آب
مقط��ر) انجام گرف��ت .جوانه زن��ی  Artemisi seiberiدر تیمارهای
ش��اهد و غلظت  5درصد باالترین و غلظ��ت  25درصد کمترین درصد
جوانه زنی مش��اهده ش��د ( Darier .)16و  Youssefگزارش نمودند
عصاره آبی یونجه میزان جوانه زنی ،رشد ریشه چه و وزن خشك شاهی
( )Lepidium sativum L.را کاه��ش داد ( Jefferson .) 11
و  Pennachioاث��رات آللوپاتیک��ي مواد اس��تخراج ش��ده از  4گونه
 Cenopodiaceaeروي جوان��ه زن��ي ب��ذور گونه ه��اي Atriplex
 ،Maireana ،Enchylaenaرا م��ورد بررس��ي ق��رار دادن��د .در
ای��ن مطالع��ه براي تهیه عص��اره ابتدا پودر برگ هاي ه��ر گونه پس از
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بررسی تاثير آللوپاتيك ...

خشك ش��دن گیاهان در هگزان ریخته و س��پس مواد باقیمانده از هر
پ��ودر که از فیلتر رد ش��ده به ترتیب در دي کلرومت��ان ،متانول و آب
مقط��ر قرار داده ش��د .از این محل��ول به عنوان عصاره نهایي اس��تفاده
ش��د ( .)17صف��ری و همکاران در تحقیقی به بررس��ی تاثیر آللوپاتیك
" Thymus kotschyanusب��ر جوان��ه زن��ی و رش��د دو گون��ه
 Bromus tomentellusو  Trifolium repensپرداختن��د و
ب��ه این نتیجه رس��یدند که ب��ا افزایش غلظت عصاره درصد و س��رعت
جوانه زنی و مولفه های رش��د هر دو گونه کاهش محسوس��ی می یابد
( .)24یکی از دالیل انتخاب گونه های فوق حضور گونه آویشن کوهی در
منطقه پراکنش این دو گونه در منطقه مورد مطالعه می باشد .همچنین
با توجه به اهمیت گونه های حاضر به جهت اصالح و توس��عه مراتع به
خصوص گونه Agropyron elongatumکه کش��ت این گیاه بسیار
موفقیت آمیز ،و مقاوم به س��رما و خشکی که عموماً برای ایجاد چراگاه
های دست کاشت و تولید علوفه در زمین هایی که برای سایر گونه های
جنس  Agropyronمناس��ب نمی باشد اس��تفاده می شود .مزایایی
نظیر تولید باال و چرای گاو و حتی گوس��فند از این گونه موجب کاربرد
وسیع این گیاه در ایجاد مراتع دست کاشت و تولید علوفه گردیده است
( .)21بنابراین شناس��ایی گیاهانی با خاصیت آللوپاتی و میزان تأثیر آن
بر جوانه زنی و رش��د اولیه محصول در هر منطقه اهمیت ویژه ای دارد.
بدین جهت هدف این پژوهش بررس��ی تاثیر آللوپاتیك آویش��ن کوهی
در محی��ط آزمایش��گاه بر جوانه زنی بذر و رش��د اولی��ه گیاهچه های
 Bromus inermisو  Agropyron elongatumمی باشد.

مواد و روش ها

این آزمایش به منظور ش��ناخت تاثیر آللوپاتی گونه آویشن کوهی
ب��ر جوانه زن��ی بذر و رش��د گیاهچ��ه ه��ای  Bromus inermisو
 Agropyron elongatumانجام شد .اندام های هوایی و زیرزمینی
آویش��ن از منطقه آرتون واقع در شهرس��تان طالقان برداشت و پس از
خش��ك ش��دن در دمای اتاق آس��یاب گردیدند 5 .گرم از پودر بدست
آمده در  100میلي لیتر آب ریخته ش��ده و به مدت  24س��اعت روي
دس��تگاه شیکر قرار داده س��پس در دستگاه س��انتریفیوژ به مدت 15
دقیق��ه در  3000دور قرار داده ش��دند و مخلوط حاصل با کاغذ صافی
watmanشماره یك صاف ش��دند .با توجه به بررسی های انجام شده
از همین گونه و گونه های مشابه ،غلظت هاي  50 ،25 ،5و  75درصد
از محلول سانتیریفیوژ شده تهیه گردیده و اثر آنها بر رشد و جوانه زني
 Bromus inermisو  Agropyron elongatumب��ه عن��وان
گیاهان ش��اخص با تیمار ش��اهد (آب مقطر) مورد آزمایش قرار گرفت.
جهت ضد عفونی کردن بذرها از محلول هیپو کلرید س��دیم به مدت 5
دقیقه استفاده شد و پس از شستشو با آب مقطر بذرها جهت آزمایشات
اس��تفاده ش��دند .در هر ظرف پتری (بس��ته به نوع ب��ذر  1یا  )2کاغذ
صافی قرار گرفت و س��پس ظروف به همراه کاغذ هاي صافي به منظور
استریلیزاسیون به مدت  2ساعت در داخل دستگاه آون در دماي 150
درجه س��انتیگراد قرار گرفتند .در هر ظرف پتري  9س��انتي ،تعداد 25
عدد از هر یك بذور ضدعفوني شده قرار داده شد و به هر ظرف  5میلي
لیت��ر از غلظت مورد نظر عصاره اندام های هوایی و زیرزمینی آویش��ن
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کوهی اضافه گردید ،ولي به ظروف ش��اهد فقط  5میلي لیتر آب مقطر
اضافه شد .این طرح در  2آزمایش جداگانه به صورت طرح کام ً
ال تصادفي
( )CRDدر آزمایش��گاه بذر گروه جنگل داری دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران در سال  1388با چهار تکرار در داخل ژرمیناتور با دمای
ثابت  25درجه س��انتیگراد انجام شد .نخس��تین شمارش جوانهزني در
س��ومین روز و آخرین ش��مارش  10روز پس از اعم��ال تیمارها انجام
گرفت .پس از روز س��وم ش��مارش به صورت روزانه انجام ش��د .صفات
اندازه گیري ش��ده عبارت بودند از درصد جوانهزني ،سرعت جوانه زنی،
طول ریش��ه چه ،طول س��اقه چه ،طول گیاهچه (الزم به ذکر است که
طول ریش��ه چه ،طول س��اقه چه و طول گیاهچه در روز آخر آزمایش
به وس��یله خط کش ان��دازه گیری گردید) و ش��اخص بنیه بذر .درصد
جوانه زنی ( ،)9س��رعت جوانه زنی ( ،)20شاخص بنیه بذر ( )1و طول
گیاهچه بر اساس روابط زیر محاسبه شدند.
درصد جوانه زنی ()1

∑ G × 100
N

 :GPدرصد جوانه زنی
 :Gتعداد بذور جوانه زده
 :Nتعداد کل بذور
سرعت جوانه زنی ()2

Si
Di

= GP

n

∑= GR
i =1

 :Siتعداد بذور جوانه زده در هر شمارش،
 :Diتعداد روز تا شمارش  nام
 :nدفعات شمارش.
طول گیاهچه× درصد جوانه زنی نهایی = شاخص بنیه بذر ()3
طول ساقه چه  +طول ریشه چه = طول گیاهچه ()4
دادههاي بدست آمده توسط نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل
ق��رار گرفت .پس از انج��ام تجزیه واریانس ،در ص��ورت معنیدار بودن
تف��اوت مربوط به تیمارها ،مقایس��ه میانگینها توس��ط آزمون دانکن
ص��ورت گرفت .به منظور رس��م نمودارها از نرم افزار  excelاس��تفاده
شد.

نتايج

نتای��ج حاص��ل از تجزی��ه واریانس نش��ان م��ی دهد ک��ه عصاره
آویش��ن کوهی تاثی��ر بازدارنده معنی داری بر جوانه زنی و رش��د اولیه
گیاهچه ه��ای  Bromus inermisو Agropyron elongatum
داش��ته بطوری ک��ه با افزایش غلظت عصاره جوانه زنی و رش��د کاهش
می یابد (جداول 1و.)2
درصد جوانه زنی

مقایس��ه میانگی��ن درص��د جوان��ه زنی نش��ان داد که ب��ا افزایش
غلظ��ت عص��اره آویش��ن کوه��ی از درص��د جوان��ه زن��ی گون��ه های
" Bromus inermisو  Agropyron elongatumکاس��ته
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می ش��ود .بیش��ترین درصد جوانه زنی در هر دو گونه مربوط به تیمار
ش��اهد و کمترین درصد جوانه زنی مربوط به غلظت  75درصد عصاره
حاصل شد (شکل .)1
سرعت جوانه زنی

اثر غلظت های مختلف عصاره آویش��ن کوهی بر سرعت جوانه زنی
معنی دار بود .همانگونه که در شکل  2مشاهد می کنید افزایش غلظت
عصاره اثر بازدارنده بر س��رعت جوانه زنی بذور  Bromus inermisو
 Agropyron elongatumداشته است .بیشترین و کمترین سرعت
جوانه زنی در هر دو گونه به ترتیب مربوط به تیمار شاهد و غلظت 75
درصد عصاره آویشن کوهی می باشد.

طول ريشه چه ،ساقه چه و گياهچه

مقایسه میانگین ها نشان می دهد که با افزایش غلظت عصاره آویشن
کوهی از طول ریشه چه ،ساقه چه و گیاهچه در هر دو گونه مورد مطالعه کاسته
می شود .بین کلیه غلظت های عصاره آویشن کوهی با تیمار شاهد اختالف
معنی داری وجود دارد و بیشترین طول ریشه چه ،ساقه چه و گیاهچه در هر دو
گونه  Bromus inermisو  Agropyron elongatumمربوط به تیمار
شاهد و کمترین طول مربوط به غلظت  75درصد عصاره آویشن کوهی بود
(شکل های .)3،4،5
شاخص بنيه بذر

نتای��ج حاص��ل از گروهبندی آزمون چن��د دامنه ای دانکن به ما نش��ان

جدول  -1جدول تجزيه واريانس خصوصيات جوانه زنی گياهچه Bromus inermis

منبع تغييرات

درجه آزادی

درصد جوانه زنی

سرعت جوانه زنی

طول ريشه چه

طول ساقه چه

طول گياهچه

شاخص بنيه بذر

تیمار

4

** 28/64

** 2310/06

** 755/44

** 1445/51

** 2197/6

** 660/13

خطای آزمایش

19

1/7

0/22

0/27

0/27

0/54

51/9

ضریب تغییرات

-

%9/6

%14/1

%24/6

%31/1

%30

%31/2

**وجود تفاوت معنیدار بين تيمارها در سطح  1درصد

جدول -2جدول تجزيه واريانس خصوصيات جوانه زنی گياهچه Agropyron elongatum

منبع تغييرات

درجه آزادی

درصد جوانه¬زنی

سرعت جوانه¬زنی

طول ريشه چه

طول ساقه چه

طول گياهچه

شاخص بنيه بذر

تیمار

4

*3/8

**141/ 84

**122/44

**174/16

**387/79

**232/55

خطای آزمایش

19

1/07

0/29

0/2

0/2

0/4

38/35

ضریب تغییرات

-

%5/6

%15/99

%28/33

%30/74

29/18

%32/68

**وجود تفاوت معنیدار بين تيمارها در سطح  1درصد * ،وجود تفاوت معنیدار بين تيمارها در سطح  5درصد

شكل  -1مقايسه اثر آللوپاتيك  Thymus kotschyanusبر درصد جوانه زنی گونههاي مورد مطالعه
(حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معني دار بين گروه هاست)
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شكل -2مقايسه اثر آللوپاتيك  Thymus kotschyanusبر سرعت جوانه زنی گونههاي مورد مطالعه
(حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معني دار بين گروه هاست)

شكل  -3مقايسه اثر آللوپاتيك  Thymus kotschyanusبر طول ريشه چه گونههاي مورد مطالعه
(حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معني دار بين گروه هاست)

شكل  -4مقايسه اثر آللوپاتيك  Thymus kotschyanusبر طول ساقه چه گونههاي مورد مطالعه
(حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معني دار بين گروه هاست)

(پژوهشوسازندگی)
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شكل -5مقايسه اثر آللوپاتيك  Thymus kotschyanusبر طول گياهچه گونههاي مورد مطالعه
(حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معني دار بين گروه هاست)

شكل -6مقايسه اثر آللوپاتيك  Thymus kotschyanusبر شاخص بنيه بذر گونههاي مورد مطالعه
(حروف مشابه بيانگر عدم وجود اختالف معني دار بين گروه هاست)

می دهد که از نظر شاخص بنیه بذر بین هر یك از غلظت های اعمال شده از
عصاره آویشن کوهی با تیمار شاهد در هر دو گونه مورد مطالعه اختالف معنی
داری وجود دارد و با افزایش غلظت عصاره از شاخص بنیه بذر کاسته می شود
بطوریکه باالترین ش��اخص بنیه بذر مربوط به تیمار شاهد و کمترین شاخص
بنیه بذر به غلظت  75درصد عصاره آویشن کوهی اختصاص دارد (شکل .)6

بحث و نتيجه گيری

نتای��ج حاصل از این پژوهش بیانگر آن اس��ت که م��واد تولیدی از
قسمت های هوایی و ریشه آویشن کوهی می تواند جوانه زنی و رشد بذور
 Bromus inermisو  Agropyron elongatumرا تحت تاثیر قرار
دهد .بطوریکه گونه  Bromus inermisحساسیت بیشتری نسبت به
گونه  Agropyron elongatumدر مقابل اثرات آللوپاتیك آویش��ن
کوهی داشت .افزایش غلظت عصاره آویشن کوهی کاهش معنی داری بر
پارامترهای مورد بررسی در دو گونه مورد مطالعه در پی داشت .نتایج این
تحقی��ق با یافته های  Azirakو  Turk ،)3( Karmanو Tawaha
( ،)15( Grant ،)28س��لطانی پور و هم��کاران (Ghorbanali ،)26
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و هم��کاران ( Darier ،)13و  )11( Youssefو  Luو )18( Yanar
مطابقت دارد .همچنین صفری و همکاران در تحقیقی به بررس��ی تاثیر
آللوپاتیك  Thymus kotschyanusبر جوانه زنی و رش��د دو گونه
 Bromus tomentellusو Trifolium repensپرداختن��د و
ب��ه این نتیجه رس��یدند که ب��ا افزایش غلظت عصاره درصد و س��رعت
جوان��ه زن��ی و مولفه های رش��د ه��ر دو گونه کاهش محسوس��ی می
یاب��د ( .)24کاه��ش جوان��ه زنی م��ی تواند ب��ه علت اث��ر بازدارندگی
آللوکمیکال ها بر روی جیبرلین باشد .همچنین توقف در جوانه زنی ممکن
است به تغییر فعالیت آنزیم هایی که روی انتقال ترکیبات ذخیره ای در طی
جوان��ه زنی اثر می گذارد ،نس��بت داده ش��ود ( .)12تاخیر و یا تحرك
مواد ذخیره ایی ،فرآیندی که معموالً به سرعت در طی جوانه زنی بذور
اتفاق م��ی افتد ،می تواند منجر به کمبود فراورده های تنفس��ی گردد
و در نهای��ت منجر به کمبود مس��تمر  ATPدر ب��ذوری که در معرض
آللوکمیکال ها قرار گرفته اند شود .بی نظمی در میزان تنفس منجر به
ایج��اد محدودیت های انرژی متابولیك و در نهایت کاهش جوانه زنی و
رشد گیاهچه ها می گردد (.)7

(پژوهشوسازندگی)
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س��اقه چه و ریش��ه چه اولین اندام هایی هس��تند که از بذر خارج
می شوند پس بیشترین تماس را با مواد آللوپاتیك دارند و کاهش رشد
آنه��ا قابل پیش بینی اس��ت .افزایش غلظت عصاره طول س��اقه چه را
کاهش و در نهایت بازدارندگی کامل آن را سبب می شود .کاهش طول
س��اقه چه می تواند به علت جلوگیری از تقس��یم سلولی و طویل شدن
سلول ها و یا کاهش تحریك کنندگی هورمو ن های اسید ایندول استیك
و جیبرلین ،توس��ط آللوکمیکال ها باشد .این امر کوتاه و ضعیف شدن
گیاهچه ه��ای  Bromus inermisو Agropyron elongatum
را به همراه دارد که متعاقب آن عدم اس��تقرار این دو گونه مهم مرتعی
را موج��ب خواهد ش��د .بنابرای��ن آللوکمیکال های موج��ود در عصاره
آویش��ن کوهی بر جوانه زنی و رشد گونه های  Bromus inermisو
 Agropyron elongatumاث��رات منفی دارد .آللوکمیکال ها باعث
ضخامت وکوتاهی وکاهش وزن ریشه ها می شوند .کاهش رشد ریشه و
قسمت هاي هوایی ممکن است به دلیل کاهش تقسیم سلول باشد (.)2
آللوکمیکال ها میزان اکس��ین القاء کننده ي رش��د ریشه ها را کاهش
م��ی دهد ( .)10این ترکیب��ات با ممانعت از ج��ذب عناصر غذایی و یا
دخالت مستقیم در تنفس یا فسفریله شدن اکسیداتیو باعث کاهش رشد
می ش��وند ( .)23مکانیسم های متفاوتی برای بازدارندگی ناشی از تاثیر
آللوپاتیك گیاهان عنوان شده است .مواد شیمیایی برخوردار از خاصیت
آللوپاتی از دو طریق جوانه زنی و رشد گیاهان را متاثر می سازد .یکی از
آنها جلوگیری از تقسیم سلولی است .مکانیسم دیگر عبارت از جلوگیری
از طویل ش��دن سلول هاس��ت ( Tomaszewski .)6و Thimann
عنوان کردند که بسیاری از مواد شیمیایی برخوردار از خاصیت آللوپاتی
تاثیر تحریك کنندگی هورمون های جیبرلین و اس��ید انیدول استیك
را کاه��ش می دهند به عالوه ،مواد آللوپاتیك از طریق مکانیس��م های
دیگ��ری نیز می توانند در فرایندهای حیات��ی گیاه اختالل ایجاد کنند
( .)23از جمله این مکانیس��م ها ب��ه ممانعت از جذب مواد غذایی ()9
ایج��اد اختالل در تنفس ،فسفریالس��یون اکس��یداتو و فتوس��نتز ()5
می توان اش��اره کرد .با توجه به این مش��اهدات وجود گونه آویشن در
محیط های رشد  Bromus inermisو Agropyron elongatum
به علت داش��تن اثر آللوپاتیك منفی بر جوانه زنی رش��د دانه رست ها
و احتماالً مراحل پیش��رفته تر رش��د و نمو به طور موثری خس��ارت بار
اس��ت .و چون مراحل اولیه رش��د ،در استقرار گیاهان بسیار موثر است،
بنابراین بایس��تی در م��کان هایی که گونه های مذک��ور وجود دارند از
ازدی��اد ای��ن گونه جلو گیری به عم��ل آید .یا اینکه حت��ی المقدور در
رویش��گاه های��ی ک��ه گونه آویش��ن کوه��ی وج��ود دارد از گونه های
فوق الذکر جهت برنامه های اصالح و توسعه منطقه استفاده نشود .باید
توجه داش��ت این آزمایش در محیط کامال کنترل ش��ده صورت گرفته
است که نتایج آن در محیط طبیعی به دلیل فرآیندهای بازدارنده نظیر
رقیق ش��دن آب و خاك بوس��یله آب باران ،وج��ود کلوئیدهای خاك،
جذب مولکول های فعال توسط میکرو فلور خاك و اثرات سین اکولوژی
دیگر ممکن اس��ت تغییر کند ،بنابراین پیشنهاد می شود که تحقیقات
در محی��ط گلخانه و طبیعت نی��ز ادامه یابد .با توجه ب��ه اهمیت گونه
آویش��ن کوه��ی به جهت ارزش دارویی و عدم ام��کان از بین بردن این
گون��ه در منطقه مورد مطالعه باید به دنبال راهکارهای مناس��بی جهت

(پژوهشوسازندگی)

برطرف کردن این مشکل باشیم .همچنین جهت مدیریت بهتر پیشنهاد
می ش��ود اثر آللوپاتی  Thymus kotschyanusبر دیگر گونه های
منطقه مورد مطالعه نیز بررسی شود.
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