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Rumex(ترشکدگرآسیبیقابلیتوفنلیهاي ترکیبتغییراتبررسی turcomanicus Czerep.(
گیاهچهبرزمینیوهواییاندامازحاصلاتانولیومتانولیهاي عصارهمختلفهاي غلظتدر

Lactuca(کاهو sativa L.(
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چکیده
ومتانولیهاي عصارهمختلفهاي ظتغلدرفنلی،هايترکیبتغییراتباآنرابطهتعیینوآسیبیدگرپتانسیلمطالعهمنظوربه
Rumex(ترشکزمینیوهواییاندامازحاصلاتانولی turcomanicus Czerep.(کاهوگیاهچهرشدوزنیجوانهخصوصیاتبر

)Lactuca sativa L.(،ریشهگیاهاندامازقسمتدوشاملتصادفیکامالًطرحمبنايبرفاکتوریلآزمایش)حاللدوهوایی)،اندامو
در1392سالدر)امپیپی500و0،25/31،5/62،125،250(عصارهمختلفغلظتششدرواتانول)و(متانولگیريعصاره

زنیجوانههاي مؤلفهبرهانآبازدارندگیاثر،هاعصارهسازيآمادهازپسشد.انجاممشهدفردوسیدانشگاهکشاورزيدانشکدهمحل
تعیینها عصارهازیک هرمختلفهاي غلظتدرفنلیهايترکیبمیزانهمچنین.گرفتقراربررسیموردکاهوگیاهچهرشدوبذر

هاي عصارهبیشتربازدارندگیو اتانولی،هاي عصارهبامقایسهدرمتانولیهاي عصارهباالتربازدارندگیاثرازنشاننتایجگردید.
بیشترین،عصارهمختلفهاي غلظتمیاندرداشت.مطالعهموردصفاتاغلببرهواییاندامهاي عصارهبامقایسهدرریشهازحاصل

هاي عصارهدرفنلیهايترکیبمیزانآمد.بدستامپیپیصفرغلظتدربازدارندگیکمترینوامپیپی500غلظتدربازدارندگی
عصارهغلظتافزایشباهمچنینبود.هواییاندامهاي عصارهازبیشترریشههاي عصارهدرواتانولیهاي عصارهازبیشترمتانولی
عصارهآللوپاتیپتانسیلوفنلیهاي ترکیبمیزانبینهمبستگیبررسی.شددیدهفنلیهاي ترکیبمیزاندريدارمعنیافزایش
داشت.ترشکدگرآسیبیقابلیتبافنلیهاي ترکیبتغییراتدارمعنیومثبترابطهازحکایتترشک

.عصارهفنلی،هاي ترکیببازدارندگی،آللوپاتی،کلیدي:هاي واژه
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مقدمه
تااستانجامحالدریجهانیتالشيکشاورزدرامروزه

موادزانیم،کیولوژیبوکیاکولوژشرفتهیپي روشهایمعرفبا
ازیکی.شوددادهکاهشد،یتولندیفرادرشدهمصرفییایمیش

استیآللوپاتتیخاصازاستفاده،موجودهاي حلراه
)Alzahrani & Alrobai, باراولینبرايآللوپاتیکلمه).2007

هاي کنشبرهمراآنکهشدعنوانمولیشهانستوسط
وگیاهانمیانیاگیاهانبینبازدارندهیاتحریکیبیوشیمیایی

Singh(کرد تعریفمیکروارگانیزم et al., یآللوپات).2001
است.هرزيهاعلفیقیتلفتیریمدلیپتانسيدارامخصوصاً

يدارامجاورشان،هرزيهاعلفسرکوبيبرایزراعگیاهان
رامونشانیپطیمحبهییایمیآللوشموادترشحودیتولتیقابل

Chon(هستند et al., بهمربوطدگرآسیبیاثرات).2005
مواداینکهباشدمیاطرافیطمحبهشیمیاییموادرهاسازي

Singh(شوندمینامیدهلوکمیکالآل et al., 1999.(
یاهیگهاي تیمتابولازیبزرگدستهعنوانهبها کالیآللوکم

هاي ترکیبدها،یآلکالوئشامللی کطوربهکهشوندمیمحسوب
.باشندمیهانوالتیگلوکوزودهایترپنوئدها،یفالونوئک،یفنول
فایاهیاولکیمتابولفرایندهاي دریمهمنقشچهاگرمواداین
,Rice(باشندمیيضروراهانیگيبقايبرااماکنندنمی ؛ 1984

Dekker & Meggitt, 1983.(
آللوپاتیک،اثراتایجادکنندهمختلفهاي ترکیبمیاندر
گیاهیثانویههايمتابولیتازمهمیدستهفنولیکهاي ترکیب

، دهندمینشانخوداززیاديدگرآسیبیخواصکهباشندمی
عواملنیتریاصلعنوانهبکیفنولهاي ترکیبکهطوريبه
Sasikumar(اندشدهیمعرفیکیآللوپاتتیخاصجادکنندهیا et

al., زیادهاترکیبایندرساختاريپیچیدگیوتنوع).2001
هاي ترکیبشاملشاخهزیرسهبهکلیطورهبکهباشدمی

بنديتقسیماسیدهایوسنیکوفالونوئیدهاساده،فنولیک
Macias(شوندمی et al., 2007.(

کیآللوپاتتیخاصیبررسمنظوربهياریبسقاتیتحق
آنهااغلبدرکهاستشدهانجامیاهیگمختلفهاي گونه
برنظرمورداهیگاسانسایعصارهیبازدارندگتأثیر

.استگرفتهقرارآزمونموردبذرهایبرخزنیجوانه

Aliotta) تیخاصیبررسمنظوربه)1994و همکاران
زنیجوانهيروبرراآنیآبعصارهتأثیرسداب،کیآللوپات
یآبعصارهکهکردندگزارشوآزمودندتربچهيبذرها
یبازدارندگاثرتربچه،يبذرهازنیجوانهيروبرسداب

شدههیتهیآبهاي عصارهکاربردبا،گریدیقیتحقدر.دارد
طوربهونجهیيبذرهازنیجوانهازکاهوهاي برگاز

Chon(شدممانعتيدارمعنی et al., 2005.(Bogatek و
دوکیآللوپاتلیپتانسیبررسمنظوربه)2006همکاران (

هاي غلظتبایآبعصارهآنهايهابرگازآفتابگردان،رقم
زنیجوانهيروبرراها عصارهتأثیروکردندهیتهمختلف
شیافزاباکه کردندمشاهدهوکردندمطالعهخردليبذرها
يروبرآنیبازدارندگاثرشده،استعمالعصارهغلظت
ت.افیشیافزايدارمعنیطوربهخردليبذرهازنیجوانه

بیش ازکهبودهبندهفتخانوادهبهمتعلقترشکجنس
گزارشایرانازآنگونه23رشدودارددنیادرگونه200
Gholami(استشده & Joharchi, مختلفهاي گونه).2008

خواصهمانند شانبیولوژیکیهايفعالیتدلیلهبترشکجنس
Cos(ضدویروسی et al., ضدالتهابیوضدباکتریایی)،2002

)Getie et al., هايترکیبتاکنونالبته .شوندمیمصرف)2003
ترشکجنسمختلفهاي گونهاززیاديداروییوبیوشیمیایی

ثانویهواولیههايمتابولیتاینازجمله؛ استشدهگزارش
هايترکیباگزالیک،اسیدآسکوربیک،اسیدبهتوانمی

واسترولونفتالنآنتراکوئینون،فنلی،هاي ترکیبفالونوئیدي،
Mei(کرد اشاره... et al., Zhang؛ 2009 et al., 2009.(

داروییوسبزيمصارفباارزشباگیاهانازوحشیترشک
مطالعهاینازهدفروید.میایرانشرقشمالدرکهاست

متانولیوتانولیاهاي عصارهآللوپاتیقابلیتبررسی
هاي غلظتدرگیاهزمینیوهواییهاي قسمتازآمدهبدست
میزانوآللوپاتیپتانسیلبینارتباطتعیینوعصارهمختلف

بود.مختلفهاي عصارهفنول

روشهاومواد
ماهفروردیناوایلدرترشکگیاهزمینیوهواییاندام

نقندرروستايدرواقعگیاه،طبیعیرویشگاهاز1392
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جغرافیاییطولوشمالی22º36"جغرافیایی(عرض
"17º59برفاکتوریلآزمایش.شدآوريجمع)شرقی

مختلفهاي اندامفاکتور3شاملتصادفیکامالًطرحمبناي
و(متانولگیريعصارهمختلفهاي حالل،زمینی)و(هوایی
،0،25/31،5/62(عصارهازمختلفغلظت6واتانول)

وزنیجوانهخصوصیاترويبر)امپیپی500و125،250
اینبهکارروششد.انجامتکرار3دروکاهوگیاهچهرشد

پاكهاآلودگیازگیاهان،آوريجمعازپسکهبودصورت
هواییانداممتانولیواتانولیهاي عصارهوشدندخردوشده

ازحاللوتازهگیاهازترتیببه7به1نسبتباها ریشهو
بدستساعت)24مدته بشیکرروي(برخیساندنروش
درموجودحالل،گیريعصارهعملانجامازپسآمدند.
گردیدحذفروتاريدستگاهازاستفادهباحاصلهاي عصاره

مقطرآبحاصلپودرازبخشیبهآید.بدستخالصپودرتا
بدستامپیپی500غلظتبااستوكمحلولتاگردیداضافه

250،125،5/62هايغلظتاستوكمحلولرويازوآید
غلظتهرازمتر مکعبسانتی30حجمدرامپیپی25/31و

هاي دیشپتريدرکاهوبذرعدد25تعدادمد.آبدست
هرازمتر مکعبسانتی2روزانهوگرفتندقرارمتريسانتی9

تجمعازوگیريلجبراي.شدتزریقها پتريداخلبهعصاره
اضافهازقبلروزانهآنهاشدنیکسانوهاپتريداخلمواد

طورهبپتريداخلمحیطبهعصارهمتر مکعبسانتی2کردن 
موردعصارهسپس،شددادهشستشومقطرآبکمکبهکامل
شاهدپتريکاملزدنجوانهتاکاراینوگردیداضافهنظر

(دمايژرمیناتورداخلزنیجوانهمنظوربهبذرهاداشت.ادامه
کامل)تاریکیو%40رطوبت،گرادسانتیدرجه25ثابت
ثبتروز4مدتهبوروزانهبذرهازنیجوانهوگرفتندقرار
وچهساقهطولوخشکوتروزنگیرياندازهمنظوربه.شد

موردآزمایشی)(واحدپتريهرازگیاهچه4تعدادچهریشه
گیاهچهطولوچهساقهوچهریشهطولگرفتند.قرارارزیابی
(توسطگیاهچهخشکوتروزنودیجیتالی)کولیس(توسط
گیاهچهخشکوزنشدند.گیرياندازه)0001/0ترازوي

گرادسانتیدرجه70دمايدرگیاهچهگرفتنقرارازپس
,Maguire(شدگیرياندازهساعت48مدتبهآون 1962(.

اززنیجوانهسرعتوزنیجوانهدرصدهمانندصفاتی
شدند:محاسبهزیرروابط

:زنیجوانهدرصد
GP=100(NG/NT)

وزدهجوانهبذرهايکلتعدادNGفرمولایندرکه
NTباشدمیشدهکشتبذرهايکلتعداد)Maguire, 1962(.

:زنیجوانهسرعت
GR=(a/1)+(b-a/2)+(c-b/3)+(d-c/4)…+(n-n-1/N)

…،a،b،c،dوزنیجوانهسرعتGRرابطهایندر
ازپسزدهجوانهبذرهايتعداددهندهنشانnو
باشدمیبذرهاکشتازبعدروزNو…،1،2،3،4
)Maguire, 1962(.

فنلیهايترکیبيریگاندازه
تمامدرقبلیمرحلهازحاصلپودرازبخشیبه

بدستامپیپی500غلظتتاگردیداضافهمتانول،تیمارها
25/31و250،125،5/62هاي غلظتآنرويازوآید

يریگاندازهبراي آمد.بدستلیترمیلیبرمیکروگرم
-Folin(کالتویسنیفولروشازیفنلهايبیترک

Ciocalteu(شدههیتهعصارهازتریکرولیم100شد.استفاده
تریکرولیم2000ومخلوط%50نیفولتریکرولیم200با

1000قهیدق3ازپسشد.اضافهفوقمحلولبهمقطرآب
یکمازبعدواضافهمحلولبه%20میسدکربناتتریکرولیم

شدند،ينگهداراتاقطیشرادرساعتکیها نمونهزدنهم
گردید انجامنانومتر765موجطولدرها نمونهجذبسپس

)Gao et al., ازاستانداردمنحنیرسمبراي).2000
.شداستفادهگالیکاسیدمختلفهاي غلظت

نتایجتحلیل تجزیه و 
درصدبهمربوطهاي دادهتوزیعکردننرمالبراي

آنالیزشد.استفادهسینوسآركدومریشهاززنیجوانه
ازاستفاده(باها دادهمیانگینمقایسهوواریانستجزیه
جامپافزارنرمتوسط)%5خطايسطحدرLSDآزمون
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Excleافزارنرمتوسطنمودارهاوشدانجام رسم2007
.گردید

نتایج
براستفادهمورداندامسادهاثرکهدادنشانواریانستجزیه

%1سطحدرگیاهچهخشکوتروزنجزصفاتتمامی
يدارمعنیتأثیرگیريعصارهحاللسادهاثربود.دارمعنی

)05/0<p(سطحدرعصارهفنولمیزانوچهریشهطولبر
تمامیبراستفادهموردعصارهغلظتهمچنینداشت.%1آماري
دادنشانيدارمعنیاثرگیاهچهخشکوزنجزصفات

استفادهموردغلظتوحاللاندام،گانهسهمتقابلاثر).1(جدول
.شتدادارمعنیاثرچهریشهطولرب)p>01/0(تنهاعصاره
درصدنیانگیمکهدادنشاناستفادهمورداندامسادهاثر

درچهساقهوچهشهیرطول،زنیجوانهسرعتو
ازکمتريدارمعنیطورهبینیزماندامازحاصلهاي عصاره

اندامازحاصلهاي عصارهدرفنولزانیموییهوااندام
اگربود.ییهوااندامازشتریبيامالحظهقابلطورهبینیزم

اندامازحاصلعصارهدراهچهیگخشکوتروزنچه
نیبيدارمعنیتفاوتامابودییهوااندامازکمترینیزم
).1(جدولنداشتوجودصفاتنیانیانگیم

استفادهموردعصارهغلظتوگیريعصارهحاللاستفاده،مورداندامسادهاثرمیانگینمقایسهوواریانستجزیه-1جدول
کاهوگیاهچهرشدوبذرزنیجوانهخصوصیاتعصاره،فنولمیزانبر

درصدتیمارها
زنیجوانه

سرعت
زنیجوانه

چهریشهطول
متر)(میلی

چهساقهطول
متر)(میلی

گیاهچهتروزن
(گرم)

خشکوزن
(گرم)گیاهچه

فنولمیزان
گرم)(میلی

استفادهمورداندام
bزمینی

†11/83b27/10b917/0b840/0a383/0a0033/0a833/0
a33/91a06/12a454/1a038/1a040/0a0036/0b478/0هوایی

گیريعصارهحالل
a55/87b33/11b22/1a95/1a039/0a0039/0b532/0اتانول
a88/86a01/11a14/1a92/0a039/0a0030/0a779/0متانول

)ppm(عصارهغلظت
-a00/100a13/13a73/1bc87/0a119/0ab0047/0مقطر)(آبشاهد

25/31b00/90b18/12b37/1a06/1b026/0b0055/0e193/0
5/62b66/89c72/11c17/1ab92/0b024/0b0027/0d348/0

125b33/87cd35/11cd11/1a03/1b023/0b0027/0c/0568
250c00/81d17/10d00/1ab99/0b022/0b0026/0b877/0
500d33/75e45/8e72/0c74/0b019/0b0021/0a291/1

واریانستجزیه
**nsns********††اندام
**nsns*nsnsnsحالل

**ns*********استفادهموردغلظت
داري نیستند.یبا هم داراي تفاوت معن%5اند در سطح هایی که با حروف مشابه نشان داده شدهمیانگین: †

††،ns* ،** باشند.می%1و %5داري در سطح احتمال یداري و معنیترتیب نشانگر عدم معنهب:و



6923، شماره31تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد دوماهنامه

نشـان گیـري عصـاره مختلـف هـاي  حاللنیبسهیمقا
درچهشهیرطولوزنیجوانهسرعتودرصدکهدهدمی

ـ مویاتـانول هاي عصارهازکمتریمتانولهاي عصاره زانی
ازکمتـر يدارمعنـی طـور هبیاتانولهاي عصارهدرفنول

ـ يدارمعنیتفاوتالبته .استیمتانولهاي عصاره دونیب
،زنیجوانهدرصدصفاتنیانگیميبراگیريعصارهحالل
نشـد. مشـاهده اهچهیگخشکوتروزنوچهساقهطول

شیافـزا بـا کـه دادنشانمختلفهاي غلظتنیبسهیمقا
،زنـی جوانـه سرعتودرصداستفادهموردعصارهغلظت

اهچـه یگخشـک وتـر وزنوچـه ساقهوچهشهیرطول
يدارمعنـی طـور هبفنولزانیمکهیحالدر،افتیکاهش

بــهمربــوطصــفاتنیانگیــمنیشــتریبافــت.یشیافــزا
بدسـت مقطرآبکاربرداثردراهچهیگرشدوزنیجوانه

).1(جدولآمد
حـالل دراسـتفاده مـورد انـدام متقابلاثراتیبررس

نیشتریبونیکمتربیترتهبکهدهدمینشانگیريعصاره
ـ گرشـد وزنـی جوانـه بـه مربـوط صفاتنیانگیم واهی
هـاي  عصـاره درترتیـب بهفنولزانیمنیکمترونیشتریب

ییهـوا انـدام یاتـانول هاي عصارهوینیزماندامیمتانول
مـورد غلظـت درانداممتقابلاثر).2(جدولآمدبدست

اندامهموییهوااندامدرهمکهدادنشانعصارهاستفاده
ـ معصـاره غلظـت شیافـزا باینیزم هـاي  مؤلفـه نیانگی

افتند.یشیافزاوکاهشترتیببهفنولزانیموزنیجوانه

وچـه ریشـه طـول ،زنـی جوانهسرعتودرصدنیانگیم
ونیکمتـر ییهـوا بخـش ppm500عصـاره درچهساقه

ریمقـاد نیشـتر یببـود. نیشتریبماریتنیادرفنولزانیم
مقطـر آببـا شدهماریتيبذرهادرزنیجوانههاي مؤلفه

واسـتفاده مـورد حاللمتقابلاثر).2(جدولشدحاصل
ـ باسـتفاده مـورد عصارهغلظت وسـرعت کـاهش انگری
وتـر وزنوچـه ساقهوچهریشهطول،زنیجوانهدرصد
دراستفادهموردعصارهغلظتشیافزابااهچهیگخشک

شــاهدبــاســهیمقادریاتــانولویمتــانولهــاي عصــاره
).2(جدولبودمقطر)(آب

هـاي  عصارهيهاغلظتتمامدرمذکورصفاتریمقاد
هـاي  عصـاره متنـاظر هـاي  غلظـت باسهیمقادریمتانول

مختلــفهــاي غلظــتدرفنــلزانیــموکمتــر،یاتــانول
برابـر هـاي  غلظـت بـا سـه یمقادریمتـانول هـاي  عصاره
).2(جدولبودشتریب،یاتانولهاي عصاره

تمامی صفات مـورد مطالعـه در اثـر    1توجه به شکل با
اي در هاي مختلف عصاره کاهش قابل مالحظهکاربرد غلظت

2دهنـد. شـکل   مقایسه با تیمار شاهد (آب مقطر) نشان مـی 
زنـی را در اثـر کــاربرد   تغییـرات صـفات مـرتبط بــا جوانـه    

هاي مختلف در هاي اتانولی و متانولی حاصل از اندامعصاره
دهد که باز هم نشانگر کاهش ه با تیمار شاهد نشان میمقایس

چـه در اثـر   محسوس تمامی صفات بجز صفت طـول سـاقه  
باشد.کاربرد این تیمارها نسبت به تیمار شاهد می
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استفادهموردعصارهغلظتوحاللوعصارهغلظتواندام،گیريعصارهحاللواستفادهمورداندامدوگانهمتقابلاتاثر-2جدول
کاهوگیاهچهرشدوبذرزنیجوانهخصوصیاتعصاره،فنولمیزانمیانگینبر

درصدتیمارها
زنیجوانه

زنیسرعت جوانه
)درصد(

چهطول ریشه
متر)(میلی

چهطول ساقه
متر)(میلی

وزن تر 
گیاهچه
(گرم)

وزن خشک
(گرم)گیاهچه

میزان فنول
گرم)(میلی

حالل×اندام 

bاتانولزمینی
†77/83b38/10b959/0b840/0a0379/0a0034/0b728/0

b44/82b16/10b875/0b840/0a0388/0a0031/0a937/0متانول

a33/91a27/12a496/1a074/1a0412/0a0043/0d162/0اتانولهوایی
a33/91a86/11a412/1a003/1a0392/0a0029/0c335/0متانول

ام)پیغلظت عصاره (پی×اندام

زمینی

-a00/100a13/13a73/1de87/0a119/0ab0047/0شاهد
25/31bcd66/88bc97/11d11/1d88/0b026/0b0035/0f245/0
5/62bcd33/87cd19/11e83/0ef76/0b024/0b0028/0e442/0

125d66/82d47/10e83/0cde93/0b021/0b0030/0d721/0
250e00/74e65/8e65/0bcd94/0b020/0b0033/0b115/1
500f00/66f22/6f33/0f63/0b017/0b0023/0a639/1

هوایی

25/31b33/91abc38/12ab64/1a23/1b026/0a0074/0g141/0
5/62b00/92ab26/12bc50/1abc09/1b025/0b0026/0f254/0

125b00/92ab23/12c38/1ab13/1b025/0b0025/0e414/0
250bc00/88bc69/11c34/1bcd03/1b024/0b0024/0d640/0
500cd66/84d69/10d11/1de85/0b020/0b0020/0c942/0

ام)پی(پیغلظت عصاره×حالل

اتانول

-a00/100a13/13a73/1cdef87/0a119/0ab0047/0شاهد
25/31b33/89bc05/12b38/1abc04/1b026/0a0079/0f157/0
5/62b66/90bc01/12bc21/1bcdef88/0b024/0b0026/0e282/0

125bc66/86bcd48/11bc28/1a21/1b024/0b0026/0d460/0
250cd66/82d81/10de00/1bcd00/1b021/0b0030/0c712/0
500e00/76f48/8f73/0f71/0b020/0b0024/0b047/1

متانول

25/31b66/90ab30/12b36/1ab07/1b027/0b0031/0ef230/0
5/62b66/88bcd44/11cd12/1bcde96/0b024/0b0027/0d414/0

125bc00/88cd22/11e93/0def85/0b022/0b0028/0c675/0
250de33/79e52/9de99/0bcd98/0b022/0b0027/0b043/1
500e66/74f43/8f71/00.77efb017/0b0019/0a534/1

داري نیستند.با هم داراي تفاوت معنی%5اند در سطح هایی که با حروف مشابه نشان داده شدهمیانگین:†
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مختلفهاي غلظتکاربردتأثیرتحتکاهوهاي گیاهچهرشدوبذرزنیجوانهبامرتبطصفاتتغییرات-1شکل
شاهد)بهنسبتدرصدمبنايبر(مقایسهترشکگیاهعصاره

اندامازمختلفهاي حاللباگیريعصارهتأثیرتحتکاهوهاي گیاهچهرشدوبذرزنیجوانهبامرتبطصفاتتغییرات-2شکل
شاهد)بهنسبتدرصدمبنايبر(مقایسهترشکگیاهزمینیوهوایی
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)n=3(کاهوگیاهچهرشدوبذرزنیجوانهصفاتوعصارهفنولمیزانبینپیرسونهمبستگیضرایببررسی-3جدول
میزانصفات

فنول
سرعت

زنیجوانه
درصد

زنیجوانه
طول
چهریشه

طول
چهساقه

تروزن
گیاهچه

خشکوزن
گیاهچه

-فنولمیزان
--852/0**†زنیجوانهسرعت
-934/0**-797/0**زنیجوانهدرصد
-702/0**766/0**-739/0**چهریشهطول
-765/0**373/0*462/0*-492/0*چهساقهطول
-530/0*691/0**574/0**688/0**-794/0**گیاهچهتروزن

-ns172/0ns172/0*223/0ns164/0*256/0-200/0*گیاهچهخشکوزن
†

ns،*باشند.می%1و% 5احتمالسطحدريدارمعنیويدارمعنیعدمنشانگرترتیببه:**و

زانیموزنیجوانههاي مؤلفهنیبیهمبستگبیضرایبررس
صفاتبیشتر نیبيدارمعنیویمنفرابطهازتیحکافنول

نیکمترونیشتریبدارد.فنولریمقادبازنیجوانهبامرتبط
سرعتصفاتوفنولزانیمنیبترتیببهیمنفیهمبستگ

).3(جدولشودمیدهیداهچهیگخشکوزنوزنیجوانه

بحث
مختلفهاي عصارهدهندمینشانجینتاکهطورهمان

وبذرزنیجوانهبريابازدارندهاثرترشکاهیگازحاصل
موادوجودازتیحکاکهدارندکاهوهاي اهچهیگرشد
هايگزارشطبقدارد.اهیگنیامختلفهاي اندامدرندهربازدا

اهانیگيروبرانجام شدهمتعددهايآزمایشازحاصل
یکیآللوپاتانفعاالتوفعلدرلیدخییایمیشمواد،مختلف

ها وهیمها،ساقهها،برگشاملاهیگهاي بخشتمامدرباًیتقر
Alam(دارندوجودبذرهاوها جوانهها،زومیرها،شهیرو et

al., Weston؛ 2001 & Duke, Qin؛ 2003 et al., ؛ 2006
Rudrappa et al., قیطرازییایمیآللوشموادنیا.)2007

ازیسلولمیتقسويارهیذخییغذاموادزیدرولیهازممانعت
Irshad(کنندیميریجلوگبذرزنیجوانه & Cheema,

چهساقهوچهریشهرشددردارمعنیکاهشباعثو)2004
Ogbe(شوندمیمختلفمحصوالت et al., نیابا).1994

اثراتکهاستدادهنشانمختلفقاتیتحقجینتا،حال
عصارهغلظتهمانندیمختلفعواملتابعتواندمییندگربازدا

درباشد.گیريعصارهيبرااستفادهمورداندامواستفادهمورد
وسورگومساقهازیآبهاي عصارهکیآللوپاتاثراتیبررس

ها عصارهکهشددادهنشانرشدوزنیجوانهبربرنجغالف
وچهریشهرشدوبذرهازنیجوانهبريدارمعنیتأثیر
غلظتشیافزابایبازدارندگشدتوداشتندذرتچهساقه

نیادهندهنشانکهافتیشیافزارفتهبکارهاي عصاره
استغلظتبهوابستهیبازدارندگاثراتکهبودموضوع

)Kayode & Ayeni, نیازینروشیپشیآزماجینتا).2009
موردعصارهغلظتشیافزاکه، کنندمیدییتأراموضوع
داشت.خواهددنبالهبرایبازدارندگتیقابلشیافزااستفاده
Gilaniیمشابههاي افتهیزین)2003و 2002(همکارانو

غلظتشیافزاکهکردندگزارشگریدییدارواهانیگدر
گردد.میتیسمشیافزاباعثگرمیلیم50به10ازعصاره

برگیآبهاي عصارهمختلفهاي غلظتيروبرمطالعات
.C(استبرق procera(فیالاینامورتیاو)Morettia

philaeana(عصارهمقدارشیافزاباکهداشتآنازحکایت
تربچهدر هموگندمدرهمبذرزنیجوانه،استفادهمورد

Abdel-Farid(افتیکاهش et al., ازیمشابهجینتا).2013
دکنمیدییتأشتریبراموضوعنیانیز گریدمحققان 

)El-Khatib & Abd-Elaah, Alzahrani؛ 1998 &

Alrobai, Abu-Romman؛ 2007 et al., Tanveer؛ 2010

et al., Chandra؛ 2010 & Mali, Pukclai؛ 2012 &

Kato-Noguchi, 2012.(
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یبازدارندگاثرشهیهمشهیرعصارهشیآزمانیادر
رشدصفاتوزنیجوانهبربرگعصارهبهنسبتيشتریب
هاي عصارهیآللوپاتاثریبررسدر.دادنشانکاهواهچهیگ
Glycine(سویااهیگ max(رشدوبذرزنیجوانهبر
Secale(.چاودارهرزهاي علفهاي اهچهیگ cereale L(و

Sorghum.(قیاق halepens L(کهشددادهنشان
تیخاصشهیرهاي عصارهبهنسبتها شاخسارههاي عصاره

بريشتریبیبازدارندگودادندنشانيشتریبتیسم
Mahmoodzadeh(داشتندبذرزنیجوانه &

Mahmoodzadeh, یمختلفهاي شرگزانیهمچن).2013
دراهیگکیازیمختلفيهابخشاینکهبریمبنداردوجود

رشدوزنیجوانهيروکیآللوپاتاثراتجادیايبراتشیقابل
بهنسبتاهیگيهاقسمتیبرخوباشدمیمتفاوتاهانیگ

نشانخودازيشتریبیبازدارندگاثراتگریدهاي بخش
Ferguson(دهندمی & Rathinasabapathi, ؛ 2003

Tanveer et al., Ullah؛ 2008 et al., 2013.(
مواردازياریبسدرکهدادنشانروشیپشیآزماجینتا
یبازدارندگاثریاتانولهاي عصارهبهنسبتیمتانولهاي عصاره

اند.داشتهاهچهیگرشدوزنیجوانهصفاتبريشتریب
طورهبیاتانولهاي عصارهبهنسبتیمتانولهاي عصاره

قاتیتحقجینتابودند.فنولازيشتریبریمقاديحاويدارمعنی
زانیمباتواندمییبازدارندگشدتکهدهدمینشاننیشیپ

Huang(باشدارتباطدرها عصارهفنول et al., در.)2000
.Fاهیگعصارهدريشتریبیبازدارندگاثریشیآزما indica

.Pبهنسبت plebejumهايبیترکعلتهبکهشدمشاهده
.Fيهابرگشتریبیفنول indicaيهابرگباسهیمقادر

P. plebejumبود)Ullah et al., زینشیآزمانیادر).2013
بهمربوطصفاتوفنلزانیمنیبيدارمعنیویمنفرابطه
منتشرمنابعالبته آمد.بدستکاهواهچهیگرشدوزنیجوانه
مهمکالیآللوکمموادعنوانهبراکیفنولهايبیترکيادیزشده
,Rice(اندکردهیمعرف Chou؛ 1987 et al., ,Inderjit؛ 1991

,Blum؛ 1996 Olofsdotter؛ 1999 et al., Seal؛ 2002 et

al., اهانیگرشدوزنیجوانهیفنولهايبیترکترشح).2004
جذب،یسلولمیتقس،يانرژسمیمتابولدردخالتقیطرازرا

قرارتأثیرتحتبشدتيوسنتزیبیندهاي افرویمعدنعناصر
,Rice(دهدمی دریفنوليدهایاسمداخلههمچنین ).1984
نرمالرشدازيریجلوگآندنبالهبویسمیمتابولیندهاي افر

Moreland(استشدهگزارشنیز  & Novitsky, 1987.(
برهانآاثرکهاستکردهثابتکیفنولهايبیترکيروقاتیتحق
برگوشهیررشدوتنفسآب،انتقالهمانندیاهیگیندهاي افر
يبراسدستردریفنولهايبیترکغلظتبهوابستهحدوديتا

کهیصورتدراتاثرنیاوستهاشهیرقیطرازجذب
ابدیمیکاهش،شوندخارجدسترسازیفنولهايبیترک

)Shafer et al., یفنولموادازیناشچندگانهاثرات).1998
آب،جذبدراختاللاه،یگرشدکاهششاملیکآللوپات
فشاربرگ،آبلیپتانسها،ونیجذب،یمعدنییغذاعناصر

توسعهخشک،مادهدیتول،ياسمزلیپتانسساقه،تورژسانس
وياروزنهتیهداروزنه،هاي لولسمنفذاندازهبرگ،سطح

Einhellig(باشندمیفتوسنتز et al., Einhellig؛ 1970 &

Kuan, Chou؛ 1971 & Lin, Einhellig؛ 1976 &

Rasmussen, ,Patterson؛ 1979 Einhellig؛ 1981 et al.,

Booker؛ 1985 et al., کهدادنشانجینتایکلطورهب).1992
يشتریبیبازدارندگاثرترشکشهیرازحاصلهاي عصاره
دريشتریبیبازدارندگنیهمچنداشتند.گیاهاینبرگبهنسبت

وآمدبدستیاتانولهاي عصارهبهنسبتیمتانولهاي عصاره
یدگبازدارنازيشتریبشدترفته،بکارعصارهغلظتشیافزا
نیبيدارمعنیومثبتهرابطکهییآنجااز.داشتدنبالهبرا
مشاهدهیبیدگرآسشدتباعصارهیفنولهايبیترکزانیم

عنوانهبعصارهیفنلهايبیترکزانیمازتوانمیبنابراین شد،
.کرداستفادهیآللوپاتلیپتانسیابیارزجهتدریمهمشاخص
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Abstract
To investigate the allelopathic potential and its relation with phenolic changes in different

concentrations of methanolic and ethanolic extracts from root and leaf of Rumex turcomanicus
Czerep. on seed germination and seedling growth of lettuce (Lactuca sativa L.), a factorial
experiment based on completely randomized design was conducted at the Faculty of
Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, in 2013. Treatments included different
organs of Rumex turcomanicus Czerep (root and leaf), two extraction solvents (methanol and
ethanol), and six concentrations of extract (0, 31.25, 62.5, 125, 250 and 500 ppm), whose effects
were studied on seed germination and seedling growth of lettuce. The extracts were placed in
petri dishes in three replicates and 25 seeds (lettuce) per replicate. Phenolic content was
measured in each extract. The results showed higher inhibition in methanoilc extracts as
compared with ethanolic extracts and higher inhibition in root extract as compared with leaf
extracts on seed germination and most of seedling the growth traits. Among different
concentrations, maximum and minimum inhibition were observed in 500 and 0 ppm of extracts,
respectively. Phenolic content was greater in methanolic as compared with ethanoilc extracts
and was higher in root extracts as compared with leaf extracts. In addition, phenolic content was
increased with increasing of extract concentration. A positive and significant correlation was
observed between phenolic content and allelopathic potential.
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