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  ي علوم پایهدانشکده

  زیست شناسیگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي گیاهیژي زیست شناسی گرایش فیزیولودر رشته

  

   عنوان:

 و مولکولی اي فیزیولوژیکهاز برخی جنبه برروي کاهو کومارین بررسی اثرات آللوپاتیک

  و بیوشیمیایی

  

   :راهنما استاد

  مهدي رضوي سید دکتر

  

 :مشاور استاد

  دکتر صابر زهري

  

 :پژوهشگر

 شاهماربیگلو حسین زاده هادي
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  هادي :نام                                                                       شاهماربیگلو حسین زاده :دانشجو خانوادگی نام

 لکــولیو مو هــاي فیزیولوژیــکاز برخــی جنبــه بــرروي کــاهو کومــارینبررســی اثــرات آللوپاتیــک  :نامــهپایــان عنــوان

  وبیوشیمیایی

  دکتر سید مهدي رضوي :راهنما استاد 

  صابر زهريدکتر ر: مشاو استاد 

  سی گیاهیزیست شنا: رشته                                                  کارشناسی ارشد ی:تحصیل طعمق 

                علــوم پایــه :دانشــکده  یاردبیلــ محقــق :دانشــگاه                                                 فیزیولوژي گیاهی :گرایش

  62ات:صفح عدادت                                                                         6/1394/ 23دفاع: تاریخ

  :چکیده

وده و انوئیدها بگروهی از متابولیتهاي ثانویه گیاهان از گروه فنیل  فنیل پروپ ترکیبات کومارینی

ر دی رود. مر شماعمدتا در تیره چتریان یافت می شوند. کومارین ساده ترین ترکیب در این خانواده ب

ک گیاه یبه عنوان  )Lactuca sativacv.siahooکومارین بر روي کاهو ( آللوپاتیاین پژوهش اثر 

ی بر میل ی گرمبررسی گردید. ابتداتاثیر غلظت هاي  مختلف این ماده (یک میکروگرم تا یک میل مدل

ا سی شد تبرر ساقه چه لیتر) بربرخی پارامترهاي رشد از جمله  جوانه زنی دانه  ، رشد ریشه چه و

یلی لیتر به میلی گرم بر م /01و  /002(غلظت هاي غلظت بهینه براي تداوم آزمایشها تعیین گردد

ت کشت وي پی. در مرحله بعد بذر هاي  کاهو در گلدان هاي حاعنوان غلظت هاي بهینه انتخاب شد)

ر میلی لیتر) میلی گرم ب /01و  /002داده شده و با محلول غذایی هوگلند واجد کومارین(غلظت هاي

ژیکی ، بیوشیمیایی مذکور  بر روي جنبه هاي فیزیولو آبیاري  شده و بعد از رشد گیاه تاثیر تیمارهاي

ومارین کاثیر تو مولکولی گیاه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد جوانه زنی بذور کاهو تحت 

یلی لیتر ، میک میلی گرم بر  شد. در غلظتکاهش داشته و این کاهش کامال وابسته به غلظت می با

اهش کارین جوانه زنی کامال مهار می گردد.   همچنین رشد ریشه چه و ساقه چه تحت تاثیر  کوم

ز  وایی نیهندام داشته،  وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه گیاه و همچنین مقدار کلروفیل نسبی  ا

ژه . فعالیت ویسانس کلروفیل صورت نگرفته استورر فلولی تغییر معنا داري د معنی دار یافته کاهش

سیداز ات پراکسکروبآنزیم هاي کاتاالز، پروتئاز و پلی فنل اکسیداز افزایش ولی فعالیت ویژه آنزیم آ

 وجهی درابل تکاهش یافته است.غلظت پروتئین کل در اثر تیمار کومارین کاهش یافته  و تغییرات ق

 راکماهش تکي اندام هوایی بصورت حذف بعضی از باندها و همچنین الگوي الکتروفورز پروتئین ها

گیاه  DNAکومارین تاثیري در قطعه قطعه شدن  با این حال شد.بعضی از باند ها ي دیگر دیده 

ه گیري کلی گیاه تائیدي بر این مطلب می باشد.به عنوان نتیج DNAنداشته و الگوي الکتروفورز 

 لکولیو مو ییکومارین از جنبه هاي مختلف فیزیولوژیک و بیوشیمیا کآللوپاتیمیتوان گفت، ترکیب 

دي ست تا حا پاتیآللوگیاه کاهو را تحت تاثیر قرار داده و نحوه پاسخ گیاه به این نوع تنش که تنش 

  ه به تنشهاي غیر زیستی مثل خشکی و شوري است.یشب



3 
 

  ارینکوم،  الکتروفورز پروتئین، کاهو، آللوپاتی: هاواژه کلید

 

  

  

  

  

 
 



 أ

 

  

 

  

  فهرست مطالب

  فحهص                                            شماره و عنوان 

 

  پژوهش اتیکل و مقدمه:اول فصل

  2  .................................... ................................ ................................ ................................   وتاریخچه آللوپاتی مقدمه- 1-1

  Lactuca sativa L.(   ................................ ................................ ..................................  3( کاهو یشناس اهیگ- 1-2

  3  ............................................. ................................ ................................ ................................   متابولیت هاي ثانویه- 1-3

  4  ...................................................... ................................ ................................ ................................   آللوکمیکال ها - 1-4

  4  ............................................................ ................................ ................................   ها کالیآللوکمطبقه بندي - 1-5-1

  5  ................................ ................................ ................................ ................................   ها کالیآللوکم آزادسازي-1-5-2

  6  ......................................... ................................ ................................ ................................   ها کالیآللوکم اثرات- 1-5-3

  6  .................................................... ................................ ................................   یزن جوانه بر ها کالیآللوکم اثر- 1-5-4

  7  ....................................................... ................................ ................................   فتوسنتز بر ها کالیآللوکم اثر- 1-5-5

  7  ........................................... ................................ ................................   لیکلروف زانیم بر ها کالیآللوکم اثر- 1-5-6

  8  ............................................. ................................ ................................   روزنه عملکرد بر ها کالیآللوکم اثر- 1-5-7

  .Error! Bookmark not defined  دانیاکس یآنت يمهایآنز تیفعال بر ها کالیآللوکم اثر- 1-5-8

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   نیپروتئ بر ها کالیآللوکم اثر- 1-5-9

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   لیکلروف فلورسانس- 1-6

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................ ................................   الکتروفورز- 1-7

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   الکتروفورز یمبان- 1-7-1

  .Error! Bookmark not defined  ....................................... ................................   الکتروفورز ژل- 1-7-2

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   کومارین- 1-8

  12  .......................................... ................................ ................................ ................................   کومارین وسنتزیب- 1-8-1

  13  ...................................................... ................................ ................................ ................................   پژوهش هدف- 1-9

  14  ............................................................ ................................ ................................   :پژوهش تیاهمّ و ضرورت- 1-10

  .Error! Bookmark not defined  ...................................... ................................   پژوهش نهیشیپ- 1-11

  

  



 ب

 

  

  

 

  پژوهش روش و مواد:دوم فصل

  18  ................................. ................................ ................................ ................................   ییایمیش مواد و بذر هیته- 2-1

  18  ......................................... ................................ ................................ ................................   پژوهش ياجرا مکان- 2-2

  18  ............................................................ ................................ ................................   استفاده مورد یشیآزما طرح- 2-3

  18  ................... ................................ ................................ ................................ ................................   غلظتها ي هیته- 2-4

  19  ..................................... ................................   کاشت بذر جهت بررسی جوانه زنی و تعیین غلظت اپتیمم- 5-2

  20  ......................................... ................................ ................................   کاشت گیاهچه هاي کاهو در گلدان ها- 6-2

  20  ............................................................. ................................ ................................   آبیاري با محلول هوگلند- 2-7-1

  21  .................................................... ................................ ................................   هوگلند محلول ي هیته روش- 2-7-2

  22  ...................................................... ................................ ................................   کیولوژیزیف صفات يریگ اندازه- 2-8

  22  ............................................... ................................ ................................   لیکلروف فلورسانس يریگ اندازه- 2-8-1

  23  .................................................... ................................ ................................   لیفکلرو يمحتو يریگ اندازه- 2-8-2

  25  ................................................. ................................   ییهوا اندام و شهیر خشک و تر وزن يریگ اندازه- 2-8-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. محلول کل نیپروتئ استخراج- 2-9

  25  ................................. ................................ ................................ ................................   استخراج بافر باتیترک- 2-9-1

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   نیپروتئ استخراج بافر هیته روش- 2-9-2

 Error! Bookmark not  ..............  الکتروفورز انجام يبرا ینیپروتئ ي عصاره استخراج روش- 2-9-3

defined.  

 Error! Bookmark notمیآنز تیفعال يریگ اندازه جهت یمیآنز ي عصاره استخراج روش2-10-1

defined.  

  26  .......................... ................................ ................................ ................................   فسفات میپتاس بافر هیته- 2-10-2

  27  .....................................   اسپکتروفوتومتر زا استفاده با برادفورد روش به نیپروتئ یکم مقدار نییتع- 2-11

  27  ................................................ ................................ ................................   برادفورد محلول ي هیته روش- 2-11-1

  27  ...........................................   استاندارد یمنحن رسم جهت استاندارد نیپروتئ از يغلظتها ي هیته- 2-11-2

  28  .................. ................................ ................................ ................................   نیپروتئ یکم مقدار سنجش- 2-11-3

  29  ................................ ................................ ................................   دانتیاکس یآنت يمهایآنز راتییتغ یابیارز- 2-12



 ج

 

  29  ..............  واکنش ممیماکز سرعت و واکنش زمان نیتخم و کاتاالز میآنز ژهیو تیفعال سنجش- 2-12-1

  30  ........................................................ ................................   دازیپراکس آسکوربات میزآن تیفعال سنجش- 2-12-2

  30  ................................. ................................ ................................   دازیفنالکس یپل میآنز تیفعال سنجش- 2-12-3

  31  ................................................. ................................ ................................   پروتئاز میآنز تیفعال سنجش- 2-12-4

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   الکتروفورز- 2-13

  31  ............................................................... ................................   پروتئین الکتروفورز يبرا ازین مورد مواد- 2-13-1

  32  ...................................... ................................ ................................ ................................   نمونه يساز آماده- 2-13-2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................   الکتروفورز شیآزما روش- 2-13-3

  Error! Bookmark not defined.  ...............................................................   يزیآم رنگ مواد- 4-13-2

  DNA   ................................ ................................ ................................ .............................................  35الکتروفورز 2-14

  DNA   ................................ ................................ ................................ .........................  35مراحل استخراج  - 2-14-1

  DNA   ....................................................  37ک و بافر نمونه جهت الکتروفورزنحوه تهیه ژل و بافر تان- 2-14-2

  38  ............................................... ................................ ................................ ................................   يزیآم رنگ - 2-14-4

  38  ...................................................... ................................ ................................ ................................   يآمار زیآنال- 2-15

 

  پژوهش يها افتهی و جینتا:سوم فصل

  40  ..............................................................   کومارین ماده ي نهیبه غلظت نییتع ي مرحله از حاصل جینتا- 3-1

  42  .................................................... ................................ ................................   کیولوژیزیف صفات یبررس جینتا- 3-2

  42  ......................... ................................ ................................   خشک و تر وزن يریگ اندازه از حاصل جینتا- 3-2-1

  44  .............................................. ................................ ................................   لیکلروف فلورسانس یبررس جینتا- 3-2-2

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   لیکلروف يمحتو یبررس جینتا- 3-2-3

  45  ........................................................... ................................ ................................   نیپروتئ یکم مقدار سنجش- 3-3

  47  ................................ ................................   پروتئاز میآنز و دانیاکس یآنت يمهایآنز تیفعال یبررس جیانت- 3-4

  49  .............................................. ................................ ................................   نتایج حاصل از الکتروفورز پروتئین - 3-5

  DNA   ................................ ................................ ....................................................  50ازالکتروفورز حاصل جینتا- 3-6

  
  
  
  
  
  



 د

 

  
  
 

  يریگ جهینت و بحث:چهارم فصل

  52  ................................................ ................................ ................................ ................................ ................................   بحث

  54  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   یکل يریگ جهینت

  54  ...................................... ................................ ................................ ................................ ................................   :شنهادهایپ

  55  ................................................. ................................ ................................ ................................   :مآخذ و منابع فهرست

 



 ه

 

  هاجدول فهرست

  فحهص                                                  شماره و عنوان جدول

 
  33  ...........................................................   مختلف يغلظتها در نییپا ژل از تریل یلیم 12 ي هیته - 1- 2 جدول

  34  ......................... ................................   مختلف يغلظتها در باال ژل محلول تریل یلیم 5 ي هیته - 2- 2 جدول

  

 



 و

 

  اشکالفهرست 

  صفحه                                   شماره و عنوان شکل

  

  5  .................................... ................................ ................................   روش آزادسازي ترکیبات آللوکمیکال - 1- 1شکل

  12  ..................................................... ................................ ................................   نفرمول ساختاري کوماری - 2- 1شکل

 13  ........................................ ................................ ................................ ................................   مسیر شیکمات - 3- 1شکل

  19  ....................................................   کومارین ي ماده از نهیبه غلظت یبررس يبرا یزن جوانه تست - 1- 2شکل

  20  ......................... ................................   درون ژرمیناتور گلدان رد شده داده کشت یاهیگ ي نمونه - 2- 2شکل

  22  .........................   یبرگ هفت ي مرحله در کنترل گروه و شده ماریت گروه يکاهو يها اهچهیگ- 3- 2شکل

  23  ........................................... ................................ ................................ ................................   متر فلورسانس- 4- 2شکل

  24  .............................................. ................................ ................................ ................................   متر لیکلروف- 5- 2شکل

  28  ............................................................ ................................   يگاو نیالبوم سرم از متفاوت يغلظتها - 6- 2شکل

  28  ...................................................... ................................ ................................   برادفورد استاندارد یمنحن- 7- 2شکل

  29  ............................................... ................................ ................................   نمونه نیپروتئ محلول ي هیته- 8- 2شکل

  35  ......................... ................................ ................................ ................................   الکتروفورز دستگاه شکل- 9- 2شکل

  DNA   ................................ ................................ ...............................................  37دستگاه الکتروفورز - 10- 2 شکل 

  38  ................................ ................................ ................................ ................................   دستگاه ژل داك - 11- 2 شکل 

  49  ........................................ ................................ ................................   پروتئینالکتروفورز از حاصل جینتا- 1- 3شکل

  DNA   ................................ ................................ .........................................  50الکتروفورز از حاصل جینتا- 2- 3شکل

  



 ز

 

 فهرست نمودار ها

           فحهص                                        شماره و عنوان نمودار                                                              

 

  41  ......................... ................................ ................................ ................................   چه ساقه  رشد یبررس - 1- 3نمودار

  41  .......................... ................................ ................................ ................................   ریشه چه رشد یبررس - 2- 3نمودار

  42  .................................. ................................ ................................ ................................   جوانه زنی یبررس - 3- 3نمودار

  43  ................... ................................ ................................ ................................   اندام هواییتر وزن یبررس - 4- 3نمودار

  43  ...................................................... ................................ ................................   ریشه چه تر وزن یبررس - 5- 3نمودار

  43  .......................................... ................................ ................................   اندام هوایی خشک وزن یبررس - 6- 3نمودار

  43  .............................................. ................................ ................................ ریشه چه خشک وزن یبررس - 7- 3نمودار

   44  ................... ................................ ................................ ................................      بررسی محتوي کلروفیل- 8- 3نمودار

  46  ........................................ ................................ ................................   پروتئین کل اندام هوایی یبررس - 9- 3نمودار

 47  ............................................... ................................ ................................    پروتئین کل ریشه یبررس- 10- 3 نمودار

  47  .................................... ................................ ................................   فعالیت ویژه آنزیم کاتاالز یبررس - 11- 3نمودار

  48  ................................................. ................................   پراکسیداز آسکوربات میآنز تیفعال یبررس - 12- 3 نمودار

  48  ........................................................... ................................   دازیاکس فنل یپل مینزآ تیفعال یبررس- 13- 3نمودار

  48  .............................................. ................................ ................................   پروتئاز میآنز تیفعال بررسی- 14- 3نمودار

  

  

 

 

  

 



 ح

 

 فهرست عالئم اختصاري

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

ABA آبسیزیک اسید  

BSA  سرم آلبوم گاوي  

SDS-PAGE  لی آکریل آمیدپ- سدیم دو دسیل سولفات  

 

 



1 
 

 

  

  فصل اول:

وهشت پژکلیامقدمه و 
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  1و تاریخ چه آللوپاتی مقدمه- 1-1

 1937در ســال   Hans Molishکلمه آللوپاتی براي نخستین بار توسط یک محقق آلمانی  بــه نــام       

) بــه معنــاي دیگــري و allelonاین واژه در اصل مشتق شده از دو کلمــه یونــانی آللــون( بکار گرفته شد.

سیب بوده و در فارسی کلمه دگرآسیبی معادل آللوپــاتی در نظــر گرفتــه مــی ) به معناي  آpathosپاتوز(

  1996، در ســال زیادي از آللوپاتی ارائــه شــده اســت ).تاکنون تعاریفet al,Sodaeizadeh &2012شود(

، آللوپاتی را شامل هر گونه تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم با اثــرات مفیــد یــا انجمن بین المللی آللوپاتی

توسط یک گیاه و میکروارگانیسم ها بر روي گیاه دیگر که از طریق آزاد کردن ترکیبــات شــیمیایی   مضر 

هرگونــه .بعدها آللوپاتی بصورت وسیع تر تعریف شد بدین گونه که آللوپــاتی به محیط اطراف تعریف نمود

هــا، ویــروس  روارگانســیممیک فرآیندي است که درآن متابولیت هاي ثانویه تولید شــده توســط گیاهــان،

Sampietro  (، رشد وگسترش سیستم هاي زراعی و زیستی دیگر را تحت تاثیر قرار می دهــدهاوقارچ ها

,2009la et &(. اولــین گــزارش از ایــن پدیــده سال است که شــناخته شــده 2000ش از این پدیده بی ،

است کــه رشــد  )arHordeum vulgو جو (  )arietinum Cicer (مربوط به گیاهان زراعی از جمله نخود

سال قبــل از مــیالد گیــاه شــناس  300در حدود  علف هاي هرز و گیاهان زراعی دیگر را مهار می کنند.

، او مشاهده کرد کــه بقایــاي نخــود ود که به این پدیده طبیعی پی برداولین شخصی ب 2تئوفراست ،ونانیی

ت هــاي ثانویــه ي تولیــد شــده معــدودي از متابولیــ در خاك باعث از بین رفتن علف هاي هرز می شود.

می باشند که نقش بسزایی در شکل دهــی  3توسط گیاهان و میکروارگانیسم ها داراي توانایی آللوکمیکال

). امروزه آللوپاتی به عنــوان یــک علــم et al,2001& Singh(اخالت بین گیاهان در طبیعت دارندانواع تد

ش هــا و حشــره کــش هــا و آفــت کــش هــاي استراتژك در کاهش آلودگی هاي محیطی با تولید علم ک

 .) et al Sampietro &2009,ارگانیک مطرح است(

 

                                                
  1-Allelopathy 

2-Teofrast 
3-Allelochemical 
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  ).Lactuca sativa L( گیاه شناسی کاهو- 1-2

باشد. کاهو شأ آن هندوستان و آسیاي مرکزي میدنیا است. من هايترین سبزيکاهو یکی از قدیمی      

ه روم راه یافته و غذاي مهمی براي رومیان بوده طبق مدارك به دست آمده از شش قرن قبل از میالد ب

است، کریستف کلمب تخم کاهو را به دنیاي جدید برد، به طوري که از اوایل قرن پانزدهم میالدي کاهو 

 یاهیگ، )Compositeae(ها کالپركکاهو از تیره مرکبیان و خانواده در هائیتی و باهاما کشت شده است. 

 .)1379دانشور، ( باشدمی نیریش یپهن و دراز و سبز روشن و با طعم کم يهابرگ يساله که دارا کی

، گیاه کاهو می باشد  یعنی کاهو به عنوان یک گیاه در پژوهش هاي مربوط به آللوپاتی، گیاه هدف و مدل

  .مورد استفاده قرار می گیرداستاندارد در پاسخ به آزمایشات مربوط به آللوپاتی 

  یههاي ثانومتابولیت - 1-3

کارکرد  چیرسد هیکنند که به نظر میم دیتول یمتنوع يهاشیبا آرا ادیز یآل باتیترک اهانیگ      

 ای هیثانو داتیتول ه،یثانو يهاتیمواد در اصطالح متابول نی. به اندارند اهیدر رشد و نمو گ یمیمستق

 يهاندیدر فرا یمیمستقنقش  چیه هیثانوي هاتیمتابول يشود. در کل برایگفته م یعیطب داتیتول

 ،ییغذا باتیترک ونیالسیمیآس ،نیساخت پروتئ ،نقل و انتقاالت ،تقال مواد محلول، انفتوسنتز، تنفس

بر  نیداده نشده است. همچن صیها تشخدیپیها و لنیکربن، پروتئ يهادراتیه يریشکل گ ای زیتما

 هیثانو يهاتیمتابول ،)آزاد يهادیپی، لهاقندها، دینوکلئوت نه،یآم يهادیاس( هیاول يهاتیمتابول خالف

خاص اغلب در  هیثانو تیمتابول کیآن است که  يبه معنا نیا .دارند اهانیگ در سلسله يگسترش محدود

سراسر  در هیاول تیکه متابول ی، در صورتشودیم افتیگونه  شاوندیخو يهاگروه ای یاهیگ يگونه کی

 اهیدر برابر خورده شدن توسط گ اهانیموجب محافظت از گ باتیرکت نیا. حضور دارند اهانیسلسله گ

به عنوان  شوند. و همچنین این ترکیباتروبی میمیک يزايماریها به عوامل بخواران و آلوده شدن آن

 اهانیپراکنش دهنده بذور گ واناتیحشرات گرده افشان و ح )رنگ و طعم  ،از نظر بو(جاذب  باتیترک
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که ترکیبات  کندینقش م يفایا اهیگ - اهیبه عنوان عوامل رقابت گهی از این ترکیبات کنند و گرومی عمل

 ).2006تایز و زایگر، ( شوندبندي میجز این گروه تقسیمآللوکمیکال 

  ها آللوکمیکال- 1-4

 منظور از ترکیبات آللوکیمیکال ،ترکیباتی از متابولیت هاي ثانویه می باشند که اثر آللوپاتیک بر سایر

این ترکیبات از متابولیسم کربوهیدرات ها، لپیدها و آمینو  گیاهان و ارگانیسم ها می توانند داشته باشند.

آللوکیمیکال ها از مواد بیوسنتزي وذخیره اي در  اسید ها از مسیر استات یا شیکمات ناشی می شوند.

رند اما بعد از آزادسازي آن سلول هاي گیاهی محسوب می شوند و برفعالیت سلولی گیاه هیچ تاثیري ندا

 .پاتوژن ها و آفات)–ها از سلول گیاهی  شروع به تاثیر بر سایر ارگانیسم ها می کنند(گیاهان 

 ل،بذر، گ زوم،یر وه،یساقه، م شه،یبرگ، ر در در تمام بافتهاي گیاهی از جمله تقریباَ  کالیمواد آللوکم  

. )Maighany, 2003( نوع اندام، متفاوت است حسب ها بروانه وجود دارند و البته غلظت آنگرده و ج دانه

 متابولیسمی گیاه، فصل، اقلیم و شرایط محیطی يهمرحلتابع غلظت، سن و  کمیکالترکیبات آللو یتیسم

 و یبر حسب سن، رقم و نوع اندام از نظر کم بلکه . عالوه بر این، تولید آنها نه تنها در طول سال،است

- هاي زیستی و غیرتنش بر اثر کمیکالآللو غلظت ترکیبات .)1390اهرابی،  و شارينتا( متغیر است کیفی

  .یابدزیستی افزایش می

  هابندي آللوکمیکال طبقه-1-5-1

تایز و زایگر، ( شدند يبند طبقه ریها به صورت زکالیآللوکم ،باتیترک نیبراساس تنوع در ساختار ا    

2006.( 

  محلول در آب یآل يهادیاس- 1

  ریراست زنج يهاالکل - 2

  کیفاتیآل يهادیآلدئ - 3

  هاکتون - 4
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  ساده اشباع نشده يهاالکتون - 5

  ریچرب راست زنج يهادیاس - 6

  هالنیاست یپل - 7

  )ها نونیکمپلکس کوئ ها،نونیآنتروکوئ ها،نونیبنزوکوئ( هانونیکوئ - 8

  هاکیفنول - 9

  هاو مشتقات آن دیاس کینامیس - 10

  اهنیمارکو – 11

  هادیفالونوئ - 12

  هانیتان - 13

  )هاترپنيتر ،ها- ترپنيد ،هاترپن الکتونیسزکوئ(ها دیو ترپنوئ دیاستروئ - 14

  ي مواد آللوکمیکالسازآزاد- 1-5-2

 ریتبخ- 3 شه،یهاي رتراوش - 2اهیهاي زنده گرگ و بخشبه الش ییآبشو- 1 قیازطرآللوکمیکال مواد       

   .)Maighany, 2003(آزاد می شوند اه،یگ ايیبقا هیزتج - 4ییهاي هوااز اندام

  

  : روش هاي آزاد سازي ترکیبات آللوکیمیکال از گیاه1- 1شکل
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 هیتجز دارمق شده، ختهیهاي رمانند تراکم برگ یعوامل در خاك اغلب وابسته به کیحضور مواد آللوپات

  )Jefferson & et al,2003(د باشیمی بارندگ میزان و اهانیگ گریمواد، فاصله از د نیا

  هااثرات آللوکمیکال- 1-5-3

تقسیم  - 1مله:)تاثیرآللوپاتی در رشد گیاهان راازنظر برخی جنبه ها بررسی نمود از ج1984رایس(    

تغذیه  - 4شا غنفوذ پذیري  - 3یاهی القا کننده رشدگهورمون هاي  - 2سلولی و افزایش طول سلولی 

  در کل   غییر در متابولیسم لپیدها و...ت - 7نئیسنتز پروت - 6تنفس  - 5معدنی 

از  اهیگ يولوژیزیاست که بر رشد و ف یطیمح يهااز تنش یکی گیاهانآزاد شده از  کالیآللوکم باتیترک

غشا،  يرینفوذپزو يداریو تعادل آنها، روابط آب، پا یاهیگ يهاهورمون دیتول ،یسلول میاثر بر تقس قیطر

 نویها، فتوسنتز، تنفس، آمزهیرنگحرکت روزنه، سنتز  ،یمواد معدندانه گرده، جذب  شی، روونیجذب 

-یاثر م یزراع اهانیها بر رشد و نمو گمیآنز تیو فعال دیپیل ونیداسیپراکس ترروژن،ین تیتثب ها،دیاس

 & Einhelling, 1995; Keating, 1999; Macias, 1995; Qasem& Foy, 2001; Munir( دگذارن

Abdel-Rahman, 2002; Wink & Burningm, 1998(. ویژگیهاي اکوسیستمهاي همچنین بر برخی از و

تثبیت نیتروژن،  توالی گیاهی، ساختار جامعه گیاهی، غالبیت، گوناگونی، طبیعی و زراعی همچون تأثیر بر

  ).1382 ،چائی چی و عباس دخت( اثبات رسیده است ت مجدد و تولید گیاهی بهمشکالت کش

  یزن نهبر جوا هالآللوکمیکااثر - 1-5-4

غلظت  دهد و با افزایشزنی و رشد اولیه نشان می پاتی خود را بیشتر در زمان جوانهآللو      

که سبب  یزمیمکان ).1385عزیزي و همکاران، ( شوداثرات بازدارندگی آنها بیشتر می ها،آللوکیمیکال

 ییهامیآنز تیفعال مربوط به کاهش احتماالً گردد،یم کمیکالمواد آللو بذر در اثر یزن جوانه کاهش

و  4دوداي). et al, 2004 Soltanipour &( بذر نقش دارند یزن است، که در جوانه الزیآم آلفا همچون

کمیکال هاي گندم نشان دادند که ترکیبات آللوهاي گیاهی بر روي بذر) با کاربرد اسانس2004( همکاران

                                                
1.Dudai  
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بردن شان دادند که اسانس پس از به کارهاي دقیق نآنها با بررسی نمایند.لوگیري میها جزنی بذر از جوانه

. )Dudai et al, 2004(کندها جلوگیري میزنی بذر جوانه بر روي بذر به درون جنین نفوذ کرده و از

اثر بازدارندگی  )Brassica oleracea( کلم تجزیه حال در بقایاي که گزارش نمودند همکاران و 5پاتریس

رشد دانه  زنی و نشان داد که جوانه 6مولر مطالعه جامعی توسط .زنی و رشد کاهو دارد روي جوانه

یابد، او میکاهش  )(Brassica nigra در مجاورت خردل سیاه )Grasses(رستهاي تعدادي از گندمیان

 ندگی شدیدي روي رشد ریشههاي خردل سیاه بازدارها و ساقهنین مشاهده کرد که عصاره آبی برگهمچ

  .آنها علت این موضوع را ورود ترکیبات شیمیایی خردل سیاه به خاك بیان کردند ه جو موشی دارد.چ

  بر فتوسنتزها کمیکالاثر آللو- 1-5-5

 انتقال رهیاز زنج يو بازدار لیکلروف زانیسنتز م ژن،یجذب اکس زانیبر م ریبا تاث کیآللوپات باتیترک

انتقال  رهیدر زنج )PSΊ(الکترون  رندهیو گ )PSΠ(روه دهنده دو گ نیب یاساس اختالالت جادیالکترون و ا

  ).Aro et al, 1993(گذارد یم ریفتوسنتز تاث ندیسرعت فرآ زانیالکترون بر م

  میزان کلروفیل ها براثر آللوکمیکال- 1-5-6

   )1981sonPatter ,کلروفیل مهمترین کمپلکس پروتئینی درگیر در فعالیت هاي فتوسنتزي می باشد(   

، میزان لوپاتیکها از جمله مواد آلمحققین در گیاهان مختلف زراعی گزارش نمودند که با افزایش تنش

 گ اثرگذاریابد و بر روي میزان کلروفیل و محتواي کلروفیل برنیتروژن اندام هوایی گیاهان، کاهش می

- ن غلظتر به کار بردم در اثگل گندیاه گاو پنبه و وان مثال کاهش در محتوي کلروفیل گبه عن باشد.می

به سه روش  هاکمیکالآللو ).1390فنایی و ابوطالبی، ( حان گزارش شده استلفی از عصاره ریهاي مخت

  :دهندیقرار م ریتحت تاث اهیگ کیرا در  لیتجمع کلروف زانیم

  لیکلروف تیفعال زانیکاهش م) ج  لیاز سنتز کلروف يبازدار )الف

   لیروفتحرك کل زانیبر م ریتاث )ب

                                                
2.Patric  
3.Muller  
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Abstract: 
Coumarins are regarded as a class of plant secondary metabolites of phenyl 
propanoid group distributed in Apiaceae family.  The simple coumarin is the first 
compound of the class. In the present work, allelopathic potential of coumarin on 
the charasteric plant in allelopathic studies, Lactuca sativacv.siahoo, was 
investigated. At first stage, the effects of  different concentration of the compound 
on some growth parameters of the plant such as seed germination, radicle and 
gemmule growth were studied. After determent  of the compound optimal 
concentration, the germinated seeds of lettuce  were cultured in peat contained 
pots and then were watered with Hoagland nutrition solution enriched with 2 and 
10 µg/mL of coumarin. After plant growth, the effects of coumarin on some 
physiological and biochemical parameters were evaluated. Our results showed 
that lettuce seed germination was reduced by coumarin in a dose dependent 
manner. At the concentration of 1mg/mL the germination was inhibited entirely. 
Radicle and gemmule growth, wet and dried weight of roots and aerial parts of 
treated plants and spad chlorophyll significantly reduced by coumarin treating, as 
well as. However, no significant difference was recorded in chlorophyll 
florescence between control and coumarin treated plants. The specific activity of 
some antioxidant enzymes like  catalase, protease and poly phenol  oxidase were 
increased in treated plants than control, however, the activity of ascorbate 
peroxidase was decreased. Total protein decrease and quantitative and qualitative 
changes in electrophoretic pattern of aerial parts proteins were observed in treated 
group than control, as well as. It was concluded that coumarin as an allochemical 
infected lettuce of different physiological , biochemical and molecular aspects. 
The plant response to the stress as allochemical stress is similar to some abiotic 

stress  such as drought or salinity. 
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