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 1392 بهار ،1 شماره ،هشتم سال ،29 پیاپی شماره گیاهی، علوم هاي پژوهش فصلنامه 
  

  بذرها زنی  جوانه) بر .Camellia sinensis Lتوان آللوپاتی گیاه چاي (
  ).Vicia sp) و ماش (.Hordeum vulgar Lگیاه جو (هاي  و تکوین دانه رست

  

  4، فائزه قناتی3، طاهر نژاد ستاري2*، هدیه دیباه1احمد مجد
  استاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایران. 1

  دانشجوي دکتري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. 2
  دانشیار، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 3

  دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 4
 

  02/02/1392تاریخ پذیرش:       26/09/1391تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 تاثیرگـذار  مـواد  واسطه با گیاهان کنش میان محصول ،شود می نامیده نیز گیاهان بین دگرتاثیري که آللوپاتی

 مراحـل  در ).Camellia sinensis L( چـاي  گیاههاي  برگ آبیهاي  عصاره آللوپاتی اثرات پژوهش این در است.
 و بذرهازنی  جوانه بر درصد، 5 و 3 ،1هاي  غلظت و مسن) و سال میان جوان، بسیارهاي  (برگ تکوینی متفاوت
 نتـایج  گرفـت.  قـرار  بررسـی  مورد ).Vicia sp( ماش و ).Hordeum vulgar L( جو گیاههاي  رست دانه تکوین

 رشد ماش در شد. متوقف جو درزنی  جوانه متفاوت،هاي  غلظت درها  عصاره تمامی با تیمار از پس که داد نشان
 در تنهـا  نیـز  خشک وزن یافت. کاهش چاي برگیهاي  عصارههاي  غلظت تمام در تر وزن و برگ سطح ریشه،
 که داد نشان ماش در شناسی بافت نتایج یافت. افزایش جوان بسیارهاي  برگ درصد 5 و 3هاي  عصاره با تیمار

 و درصد 1 غلظت با جوان بسیارهاي  برگ عصاره با تیمار در فرعیهاي  ریشه و کنترل نمونه در تنها کشنده تار
 و جوان بسیارهاي  برگ باعصاره تیمار در پوستی پارانشیم حجم داشت. وجود درصد 3 و 1 سال میانهاي  برگ
 در آونـدي هـاي   دسـته  یافت. توسعه مسنهاي  برگ عصارههاي  غلظت تمام و درصد 5 غلظت براي سال میان

  بود. یافته توسعه درصد 5 و 3 جوان بسیارهاي  برگ عصاره با تیمار
  

  ماش چاي، زنی، جوانه آللوپاتی، :کلیدي واژگان
  

  1مقدمه
 غیرمستقیم یا مستقیم مفید یا مضر اثرات آللوپاتی  
 بـه  ترکیبـاتی  آزادسـازي  راه از دیگر گیاه بر گیاه یک

 ثانویـه  محصـوالت  معموال ترکیبات این، است محیط
ــاهی ــا گی ــدات ی ــد تولی ــل زائ ــیرهاي از حاص  مس

 اسید شیکیمیک خصوص به گیاهی اصلی متابولیسمی
هـاي   اکوسیستم در که )Rice, 1984( هستند استات و

                                                             
 hdibh@yahoo.com  مسئول مکاتبه:*

ــی و طبیعــی ــده غیرطبیع ــی دی ــکالت و شــوند م  مش
 از کـه  کننـد  مـی  تولیـد  زیادي اقتصادي و اکولوژیکی

 بیمـاري  دلیـل  به زراعی محصوالت کاهش آنها جمله
هـاي   جنگـل  درهـا   نسـل  تنـاوب  از جلوگیري خاك،
 Li et( باشد می باغات در بازکشت مشکالت و طبیعی

al., 2010(.  
 شده شناخته چاي در زیادي آللوکمیکال ترکیبات  
 ,caffeine( آلکالوئیدها به: توان می جمله از اند

teophiline, teobromin،( ها، فنل پلی ها، تانن 
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 benzoic acid, caffeic( نظیر فنلی ترکیبات و کاتچین

acid, chlorogenic acid, ferulic acid, pcumaric 
acid and vanilic acid( کرد اشاره )Perry et al., 

  ).Duke, 2001 ؛2005
 مورد کاتچین و اسید کافئیک فوق ترکیبات بین از  

 اثرات و است گرفته قرار محققان از بسیاري توجه
 ,.Blair et al( است رسیده اثبات به آنها آللوپاتی

2009; Inderjit et al., 2008; Batish et al., 2008; 
Tharayil et al., 2008(.  

 Centaurea گیاه از حاصل کاتچین ماده  

maculosa که گیاهیهاي  گونه در را بذرزنی  جوانه 
 اثرات تحمل به قادر عموماً آنهاهاي  رست دانه

 ,.Weir et al( کند می مهار هستند آن فیتوتوکسیک

 درگیاهان شده شناختههاي  آلکالوئید بیشتر ).2003
 داراي فنلی و گلیکوزیدي، آلکالوئیدي ترکیبات نظیر

  ).Fujii and Hiradate, 2007( باشند سمی خواص
 اثرات کاهش براي را هایی راه گیاهان از بعضی  

 خود مجاور گیاهان توسط شده تولیدهاي  آللوکمیکال
 شامل گیاهان در زدایی سمهاي  مکانیسم اند. یافته

 وها  کربوهیدرات ترشح یاها  تفکیک، اتصاالت
 ,.Inderjit et al( است سمی ترکیبات اکسیداسیون

2003.(  
 و چاي درها  آللوکمیکال فراوانی دلیل به  

 آنها، آللوپاتی خاصیت درباره اندك علمیهاي  آگاهی
 گیاهان آللوپاتی اثرات تا شد انجام حاضر پژوهش

 که ایران شمال در واقع الهیجان سبز بام منطقه چاي
 چاي باغات در وسیع مقیاس در و طبیعی شکل به

 جو و ).Vicia sp( ماش گیاه روي بر کنند می رشد
)Hordeum vulgar L.( گیرد. قرار آزمایش مورد 

  ها روش و مواد
  گیاهیهاي  آوري نمونه جمع
 بسیار تکوینی مرحله 3 در چاي گیاه هاي برگ  

 مسن و )mm21539( سال میان )،mm2630( جوان
)mm24169( شمال از 1390 سال مردادماه تا تیر در 

 کافی، شستشوي از بعد شدند. آوري جمع ایران
 به محیط دماي در و کن خشک کاغذ رويها  برگ
 کامالً آسیاب با سپس و گرفتند قرار هفته 2-3 مدت
 شرایط و Cº4 یخچال در مصرف زمان تا و شده پودر

 Hordeum( جو بذرهاي شدند. نگهداري تاریکی

vulgar L.( ماش و بهمن رقم )Vicia sp.( موسسه از 
  شدند. تهیه کرج نهال و بذر تحقیقاتی

  سترون نمودن پودرهاي برگی
 کارگیري به با چايهاي  برگ پودر سازي سترون  
 استفاده و دهی) سرما -(گرما تندالیزاسیون روش توأم

  شد. انجام میکرون 2/0 استریل فیلترهاي از
  چايهاي  آبی از پودر برگهاي  سازي عصاره آماده
 برگهاي پودر از درصد 5 و 3 ،1 آبیهاي  عصاره  
 میان جوان، (بسیار متفاوت تکوینی مراحل در چاي
 از گیري عصاره براي گردید. تهیه مسن) و سال

 ساعت 48 مدت به rpm150 دور با شیکر ازها  نمونه
 پارچه الیه 4 توسط ابتداها  عصاره این شد. استفاده
 شدند. فیلتر استریل واتمن کاغذ الیه 1 بعد و استریل
  گرفتند. قرار oC4 یخچال در مصرف زمان تاها  عصاره

  کاشت بذور و تیمارها
بذرهاي استریل گیاهان مورد آزمایش(جو و ماش)   

سانتیمتري داراي کاغذ صافی واتمن  10هاي  در پتري
بذر و براي  10استریل کشت شدند. براي هر گروه 

 و همکاران مجدحمد ا
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تکرار در نظر گرفته شد. گروه کنترل  5هر آزمایش 
آزمایشی با هاي  (شاهد) با آب مقطر و هر یک از گروه

 3، 1هاي  چاي با غلظتهاي  برگهاي  هر یک از عصاره
تیمارها هر روز با (تیمار) شدند.  آبیاري درصد 5و 

پتري هاي  میلی لیتر از هر عصاره به ظرف 3افزودن 
دربسته در انکوباتور با هاي  در پتريها  انجام شد. نمونه

ساعت  8و  16تاریکی - و در دوره نوري Cº1±25دماي 
  نگهداري شدند. molm-2s-1µ 52با شدت نوري 

 ها رست دانه رشد بررسی و بذرهازنی  جوانه بررسی  
 تیمارهـا  از پس متفاوتهاي  زمان درزنی  جوانه درصد
 ادامـه  بـذر  آخـرین زنـی   جوانـه  زمان تا و شد بررسی
 50 کـه  شـد  منظـور  زمـانی زنـی   جوانه سرعت یافت.
 روز 10 تا تیمارها تمامی زدند. جوانه بذرها از درصد

 از برخـی  آزمـایش  مـورد  گیاهـان  بـراي  یافـت.  ادامه
 هـا،  بـرگ  سـطح  و تعداد جمله از رشدهاي  شاخص

 10هـاي   رسـت  دانـه  خشک و تر وزن، چه ریشه طول
  شد. بررسی روزه

  شناسی بافتهاي  بررسی
 گیاهان ریشههاي  ساختار احتمالی تغییرات بررسی  
-سـلول  متداولهاي  روش از استفاده با آزمایش مورد
 نـوري هـاي   میکروسـکوپ  کمـک  به و شناسی بافت
 تهیه یقه متري سانتی 1 از ریشه قطعات ابتدا شد. انجام

 بـرش  گلیسـرین،  -اتـانول  مخلوط با تثبیت از پس و
 زاجـی  کـارمن  و متیـل  آبـی  باها  برش شدند. برداري

 بـرداري  عکـس  و ها برش مشاهده. شدند آمیزي رنگ
 به مجهز Nikon نوري میکروسکوپ کمک بهها  آن از

  شد. انجام دوربین
  آماري مطالعات

 از اسـتفاده  بـا ها  آزمایشهاي  داده تحلیل و تجزیه  
 در و شـد  انجـام  هـا)  داده میـانگین  (مقایسه T آزمون
. شـد  انجـام  SPSS افـزار  نـرم  توسـط  آنالیزها نهایت

  شدند. رسم Excel افزار نرم توسط نمودارها
  نتایج

  میانگین درصد جوانه زنی
 (شـاهد)  کنتـرل هاي  نمونه در جو گیاهان بذرهاي  

 تحـت هـاي   نمونه از یک هیچ در اما ،کردندزنی  جوانه
 انجـام زنـی   جوانـه  چايهاي  برگهاي  عصاره با تیمار
  .ب) 5 و الف 5هاي  (شکل نشد
هـاي   نمونـه  تمـام  درزنـی   جوانـه  درصد ماش در  

 تفـاوت  و بـود  مشـابه  کنترلهاي  نمونه با تیمار تحت
  ).10 (شکل )P≤0.05( نداشت وجود يدار معنی

  جوانه زنیسرعت 
 تیمارهـاي  تمـام  درزنـی   جوانـه  سـرعت  ماش در  

 از و )P≤0.05( یافت کاهش شاهد با مقایسه در برگی
 در سـاعت  22,5 حداکثر به کنترل نمونه در ساعت 9

 رسید سال میانهاي  برگ درصد 5 آبی عصاره با تیمار
  ).11 (شکل
  اصلی ریشه رشد
 شـاهد  بـا  مقایسـه  در اصـلی  ریشه طول ماش در  

ــیار ــاهش بس ــه ک ــود یافت  درcm 12 از و )p≤0.05( ب
 بـا  تیمـار  در cm24/0 حـداقل  بـه  کنتـرل هـاي   نمونه

 رسـید  جـوان  بسـیار هـاي   بـرگ  درصد 5 آبی عصاره
  ).14 (شکل
  برگ تعداد
 بـا  بذرها تیمار از غیر به تیمارها تمام در ماش در  

 سـال  میـان  و جـوان  بسیارهاي  برگ درصد 5 عصاره
 عدد 4 از و )p≤0. 05( بود برابر شاهد باها  برگ تعداد

 آبـی  عصاره با تیمار در برگ 2 به کنترلهاي  نمونه در
، پ 2هـاي   (شکل رسید سال میانهاي  برگ درصد 5
  ).12 و پ3

  سطح برگ
در ماش سطح برگ در تمام تیمارهـا در مقایسـه بـا      

در نمونـه   m2 4200) و از p≤0.05شاهد کاهش یافـت ( 
 درصد 5در تیمار با عصاره آبی  m2 600کنترل به حداقل 

 2ب، 2الف،  2، 1هاي  بسیار جوان رسید (شکلهاي  برگ
  ).13پ و  4ب، 4الف،  4پ، 3ب،  3الف،  3پ، 

 ...بذرهازنی جوانه) بر .Camellia sinensis Lتوان آللوپاتی گیاه چاي (
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  وزن تر و خشک
 در تیمـار  تحـت هـاي   رست دانه تر وزن ماش در  

ــا مقایســه  یافــت کــاهش تیمارهــا تمــام در شــاهد ب
)P≤0.05( درصد 1 جوان بسیار برگ تیمارهاي جز به 
 کنترلهاي  نمونه در g27/0 از و درصد) 3 سال میان و
 بـا  تیمـار  تحـت هـاي   نمونـه  در g 0875/0 حداقل به

 (شکل رسید سال میانهاي  برگ درصد 5 آبی عصاره
 بـرگ  عصاره تیمارهاي در ماش در خشک وزن )،15

 درصـد  1 مسـن  بـرگ  و درصـد  5 و 3 جـوان  بسیار
 نمونه در g021/0 از و یافت )P≤0.05( یافت افزایش
 5 آبـی هـاي   عصـاره  بـا  تیمـار  در g 024/0 به کنترل
 میانهاي  برگ درصد 1 و جوان بسیارهاي  برگ درصد

  ).16 (شکل رسید سال

 
  زنی  جوانه از بعد روز 10 ماشهاي  رست دانه .1 شکل

  کنترل) (نمونه
  

 
 تیمار بذرهاي از حاصل ماش هايرست دانه .الف 2 شکل
 روز 10 چاي جوان هايبرگ درصد 1 آبی عصاره با شده

  زنی جوانه از بعد
  

  
 تیمار بذرهاي از حاصل ماشهاي  رست دانه .ب2 شکل
 روز 10 چاي جوانهاي  برگ درصد 3 آبی عصاره با شده

  زنی جوانه از بعد
  

  
 تیمار بذرهاي از حاصل ماشهاي  رست دانه .پ2 شکل
 روز 10چاي جوانهاي  برگ درصد 5 آبی عصاره با شده

  زنی جوانه از بعد
  

  
 تیمار بذرهاي از حاصل ماش هايرست دانه .الف 3 شکل

 زرو10میانسال چاي هاي  برگ درصد 1ده با عصاره آبی ش
  زنی جوانه از بعد

  

 و همکاران مجدحمد ا
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 تیمار بذرهاي از حاصل ماشهاي  رست دانه .ب3 شکل
 10 چاي میانسالهاي  برگ درصد 3 آبی عصاره با شده

  زنی جوانه از بعد روز
  

  
 تیمار بذرهاي از حاصل ماشهاي  رست دانه .پ 3 شکل
 روز 10 چاي مسنهاي  برگ درصد 1 آبی عصاره با شده

  زنی جوانه از بعد
  

  
 تیمار بذرهاي از حاصل ماشهاي  رست دانه .الف 4 شکل

 10 چاي سالهاي میانبرگ درصد 5 آبی عصاره با شده
  زنی جوانه از بعد روز

  

  
 تیمار بذرهاي از حاصل ماشهاي  رست دانه .ب 4 شکل
 روز 10 چاي مسنهاي  برگ درصد 3 آبی عصاره با شده

  زنی جوانه از بعد
  
  

  
 تیمار بذرهاي از حاصل ماشهاي  رست دانه .پ 4 شکل
 روز 10 چاي مسنهاي  برگ درصد 5 آبی عصاره با شده

  زنی جوانه از بعد
  

  
 آبیهاي  عصاره با شده تیمار جو بذرهاي الف. 5 شکل

  تیمارها) کلیه درزنی  جوانه (عدم چاي هاي برگ
  

 ...بذرهازنی جوانه) بر .Camellia sinensis Lتوان آللوپاتی گیاه چاي (
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زنی  جوانه از بعد روز 10 جوهاي  رست دانه ب. 5 شکل

  کنترل) (نمونه

  
 چايهاي  برگهاي  عصاره متفاوتهاي  غلظت اثر .6شکل

  ماش بذورزنی  جوانه درصد بر مختلف تکوینی مراحل در

  
 چايهاي  برگهاي  عصاره متفاوتهاي  غلظت اثر .7 شکل

  ماش بذورزنی  جوانه سرعت بر مختلف تکوینی مراحل در

  
 چايهاي  برگهاي  عصاره متفاوتهاي  غلظت اثر .8 شکل

   دانههاي  برگ تعداد بر مختلف تکوینی مراحل در
  ماش روزه 10هاي  رست

  
 چايهاي  برگهاي  عصاره متفاوتهاي  غلظت اثر .9 شکل

   دانههاي  برگ سطح بر مختلف تکوینی مراحل در
  ماش روزه 10هاي  رست

  
هاي  برگ هايهاي متفاوت عصارهاثر غلظت .10 شکل

 ریشه طول بر مختلف تکوینی مراحل در چاي
  ماش روزه 10 هاي رست دانه
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هاي  برگهاي  عصاره متفاوتهاي  غلظت اثر .11 شکل

هاي  رست دانه تر وزن بر مختلف تکوینی مراحل در چاي
  ماش روزه 10

  
هاي  برگهاي  عصاره متفاوتهاي  غلظت اثر .12 شکل

 دانه خشک وزن بر مختلف تکوینی مراحل در چاي
  ماش روزه 10هاي  رست

  بحث
 آبیهاي  عصاره تأثیر درباره حاضر پژوهش نتایج  
زنی  جوانه سرعت بر .Camellia sinensis Lهاي  برگ

 و )Tworkoski )2002 نتایج با آزمایش مورد بذرهاي
Li دریافتند آنها دارد، همخوانی )2010( همکاران و 
 گیاهان اسانس و عصاره در موجود ترکیبات بعضی که

 در و بوده قوي بازدارندگی خاصیت داراي دارویی
 از جلوگیري سبب درصد 1 از باالترهاي  غلظت
  شوند. زنی می جوانه
) نشان دادند اثرات 1383رضایی نودهی و همکاران (  

بذرها و زنی  جوانهآللوپاتی عصاره آبی برگ چاي بر 
) با .Amaranthus retroflexus L( رشد گیاه تاج خروس

در زنی  جوانهشود. عدم  می افزایش غلظت عصاره زیاد

و ها  فنل تواند به دلیل غلظت باالي پلی می بعضی تیمارها
خیلی جوان و میان سال باشد هاي  فالوونوئیدها در برگ

شناخته شده مهم در گیاه هاي  که از جمله آللوکمیکال
تواند مربوط به  می چاي هستند. این اثرات همچنین

کاتچین باشد که سبب اکسیداسیون و مرگ سلولی در 
شود که توسط  می سلولهاي ریشه گیاهان مجاور خود

Duke )2001 و (Perry و ) به آن اشاره 2005همکاران (
 پژوهش حاضر نشانهاي  شده است. نتایج آزمایش

 دهند که گیاه جو آسیب پذیرتر از گیاه ماش است. می
نازك دانه در تک لپه هاي  تواند به علت پوشش می این
) به 2009و همکاران ( Dhimaباشد که قبال توسط ها  اي

تشدید  تواند در می آن اشاره شده است.یک عامل که
دخیل باشد پتانسیل اسمزي ها  اثرات آللوکمیکال

مورد استفاده هاي  اما از آنجا که غلظت ،استها  عصاره
به نسبت پایین هستند  )درصد 5 و 3 ،1( در این پژوهش

  احتمال آن ضعیف است.
نتایج نشان داد که طول ریشه اولیه بسیار حساس تر   

ازآن باشد که تواند ناشی  می از ساقه است، این مطلب
ها  ریشه اولین جایگاه تماس یافته مستقیم با آللوکمیکال

) و Chung )1995و  Millerاین مطلب با گزارش  است.
Tawaha  وTurk )2002.همسویی دارد (  

 و پور سلطانیهاي  گزارش با حاضر پژوهش نتایج  
 میانگین دادند نشان که دارد مطابقت )1387( همکاران

 حضـور  در گندم و فرنگی گوجه در ساقه طولی رشد
 .یابد می کاهش مورخوش اسانس متفاوتهاي  غلظت

 و نـودهی  رضـایی  نتـایج  بـا  پـژوهش  ایـن هاي  یافته
 عصاره دادند نشان که دارد مطابقت )1383( همکاران

 کـاهش  سـبب  Camellia sinensis چـاي هـاي   بـرگ 
ــداد ــطح و تع ــرگ س ــاي  ب ــاهه  Golden foxtail گی

 بروز شود. ها می عصاره بااليهاي  غلظت در مخصوصاً
 بـا  شـده  تیمـار هاي  نمونه در بیشتر سطح با هاییبرگ
 اثـر  علـت  بـه  توانـد  مـی  درصد 1 سال میان هاي برگ

 هـا  بـرگ  ایـن  در آنتوسـیانین  باالي محتواي تحریکی
ــد ــه باشـ ــاران و Baise کـ  و Peng و )2003( همکـ

 نمودند. اشاره آن به )2004( همکاران
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دربـاره وزن تـر نشـان داد کـه     هـا   آزمـایش نتایج   
هاي چاي سبب کاهش وزن دانه  آبی برگهاي  عصاره
گیاهان پژوهش حاضر شدند و یا آنکه منجر هاي  رست

گردیدند، در مورد وزن خشـک نیـز   زنی  جوانهبه عدم 
سلطانی پـور و  هاي  این تاثیر کاهشی است که با یافته

دریافتنــد کــه ) مطابقــت دارد، آنهــا 1387( همکــاران
مختلف اسانس گیاه مورخوش وزن خشک هاي  غلظت

  دهد. می را در گیاهان گوجه فرنگی و گندم کاهش
 میتوز تقسیمات کاهش چون عواملی برآیند کل در  

 کاتـالیز هـاي   آنـزیم  فعالیـت  کاهش ریشه، مریستم در
 جـذب  در اخـتالل  و گیـاه  حیـاتی  فراینـدهاي  کننـده 

 رخهــا  آللوکمیکــال حضــور در کــه معــدنی یونهــاي
 کـه  اسـت ها  گیاهچه رشد میزان کاهش سبب دهد می

 Einhellig و )1387( همکـاران  و پور سلطانی توسط
  است. شده گزارش )2004( همکاران و

 مقاوم (گیاه ماش براي شناسی بافتهاي  بررسی نتایج
 تیمارهـا  تمـامی  در تارکشـنده  غیـاب  دهنده نشان تر)

 ریـزش  و پیـري ، تـنش  اثر علت به تواند می که است
 و Romero-Romero نتایج با یافته این باشد. زودرس
 تـنش  داشت بیان که دارد همخوانی )2005( همکاران

 راهـا   ریشه تواند می Sicyos deppi توسط آللوکمیکال
 کـه  داد نشـان  نتـایج  دهـد.  افـزایش  فرنگی گوجه در

 بسیارجوان هاي برگ با تیمار در پوستی پارانشیم حجم
 درصـد  5 و 3 ،1 مسـن  بـرگ  و درصد 5 سال میان و

 و )2002( همکـاران  و Chon بـا  کـه  یابد می افزایش
Batish گـزارش  که دارد مطابقت )2008( همکاران و 
 تیمـار  در Medicago sativa در ریشـه  عرض نمودند
 توســعه کومــارین و Medicagoهــاي  عصــاره توســط

ــد مــی  حجــم و آونــدي اســتوانه توســعه ســبب و یاب
 براي پژوهش این نتایج با که شود می پوستی پارانشیم

ــاي ــرگ تیماره ــاي  ب ــیاره ــوان بس ــد 5 و 3 ج  درص
 کـه  دهنـد  مـی  نشـان ها  آزمایش نتایج دارد. همخوانی

 در سـال  میـان  و جـوان  بسـیار  برگهـاي هـاي   عصاره
هـاي   یافته با مطلب این مؤثرترند. بسیار ریشه تغییرات
  است. مطابق )1388( مجد و کاظمی

  نهایی گیري نتیجه
 جـو  گیـاه  در کـه  داد نشـان  حاضـر  پژوش نتایج  

)Hordeum vulgar L.(  آبـی هـاي   عصـاره  بـا  تیمـار 
 سـبب  متفـاوت  تکـوینی  مراحـل  در چـاي  هاي برگ

ــف ــه توق ــی جوان ــی م ــود زن ــا ،ش ــاه در ام ــاش گی    م
)Vicia sp.( رشـد  شـد. ن دیـده  کنترل نمونه با تفاوتی 

 اکثـر  در نیـز  خشـک  و تر وزن و هوایی اندام و ریشه
 مراحـل  در چـاي هاي  برگ آبیهاي  عصاره تیمارهاي
ــاه در متفــاوت تکــوینی  در یافــت. کــاهش مــاش گی

 کشـنده  تـار  حضـور  نیز ماش ریشه عرضیهاي  برش
 تیمارهاي اثر در و بود رؤیت قابل کنترل نمونه در تنها

هـاي   دسـته  تعـداد  و پوسـتی  پارانشـیم  حجم متفاوت
  یافت. افزایش کنترل نمونه به نسبت آوندي
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