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  :چكيده
چه و چه و ساقهجوانه زني، طول ريشه بر روي درصد و سرعت) .Artemisia annua L(گياه درمنه خزري  يمنظور بررسي اثر آللوپاته ب

با چهار تكرار در شرايط آزمايشگاهي در ) CRD(تصادفي  آزمايشي در قالب طرح كامالً) Sesamus indicum( كنجدوزن تر و خشك 
غلظتهاي عصاره آبي % 100و % 75، % 50،%25تيمارها شامل شاهد، . آزمايشگاه دانشكده كشاورزي دانشگاه زابل انجام گرديد در 1389سال 

 زنيجوانه. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند% 5كليه نتايج بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمالي . اندامهاي هوايي درمنه خزري بود
غلظت عصاره، درصد و  يشنشان داد كه با افزا يجنتا سيبرر .)P<%1(درمنه قرار گرفت  بيمختلف عصاره آ هايغلظتثير تحت تاكنجد 

% 100مارهاي شاهد و تيمربوط به   تيببه تر زنيجوانه درصد و سرعتين و كمتر ينشتربيبه طوري كه . فتياكاهش  زنيسرعت جوانه
  .غلظت عصاره بود

  كنجد، زني، درمنه خزريجوانهآللوپاتي، : كليدي واژگان
  

   مقدمه
 و متقابل معناي آللون به يوناني كلمه دو از واژه اين .شد مطرح موليش توسط1937 سال در بار اولين براي )آسيبي دگر(آللوپاتي  واژه

 موجودات زيست و سالمت روي بر زنده كه موجودات توسط شده آزاد شيميايي تركيبات به .شده است گرفته آسيب معناي به پاتوس

 حاصل آللوپاتيك مواد كه رسيدند نتيجه اين به خود مطالعات در) 1999(  همكاران و تونگما .گويند آللوشميايي گذارند مواد اثر ديگر

 كه ندنك مي اشاره همچنين  )1998( همكاران و تونگما  .شود مي برنج گياهچة رشد از جلوگيري باعث تيتونيا گياهي بقاياي از

 فعاليت به را اثرات كاهش اين دليل وي .دهند مي دست از را خود اثرات بتدريج خاك محيط به  شده  تراوش وتيكآلل تركيبات

 بذور آبشوئي از كه آللوپاتيك پتانسيل دارندة سمي آمينه اسيد چندين وجود ، موج از نقل به )1987(  دوك. داد نسبت ميكروارگانيسم

  . كرد گزارش را بود آمده بدست گاوپنبه
كشت مي شود و زماني از صادرات مهم  كنجد يكي از قديمي ترين گياهان زراعي روغني جهان است و از زمان هاي قديم در ايران

كشور مانند استان هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان، جيرفت و فارس  كشت كنجد در مناطق گرمسيري. كشور به شمار مي رفت
كشت مخلوط همراه  م به دليل تنوع كشت، كنجد به صورت زراعت اصلي در بهار و يا به صورتاستان مازندران ه متداول است و در

بسيار مورد توجه كشاورزان منطقه مي باشد و از سوي ديگر  با پنبه در بهار و همچنين به عنوان كشت دوم بعد از برداشت غالت
شناسايي  .تقاضا جهت افزايش سطح زيركشت آن مي باشد استحصالي از اين گياه در صنعت موجب افزايش كاربرد روزافزون روغن

اين بنابراين . علف هاي هرز با خاصيت آللوپاتي و ميزان تاثير آن بر جوانه زني و رشد اوليه محصول در هر منطقه اهميت ويژه دارد
چه آفتابگردان در شرايط بر خصوصيات جوانه زني و ميزان سبز شدن گياهدرمنه خزري آزمايش با هدف بررسي توان آللوپاتيك 

  .آزمايشگاهي طرح و اجرا شد
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  ها مواد و روش
براي انجام آزمايش ابتدا از مزرعه مركز تحقيقات كشاورزي گرگان مقداري از اندامهاي گياه درمنه خزري را كه شامل برگ، ساقه، 

 75ه آزمايشگاه برديم و با دستگاه آون در دماي ريشه، گل آذين بود جمع آوري كرديم و بعد از تميز كردن براي خشك كردن آنها را ب
گرم  gr100سانتي متري خرد كرده و  2- 4بعد از خشك كردن، اندمهاي گياه را به تكه هاي . ه سانتي گراد آنها را خشك كرديمدرج

دقيقه در  10ها را به مدت كه در مرحله بعد براي ضدعفوني اين اندامها آن . از اندامهاي خشك شده را با ترازوي ديجيتال وزن كرديم
كه بعد از مدت زمان الزم ) از آب مقطر استريل استفاده كرديم% 65و توليد الكل % 96براي رقيق كردن الكل (قرار داديم % 65الكل 

 5آزمايش براي انجام . وشو كرديم تا كامالً تميز شوندآنها را از محلول خارج كرديم و با آب مقطر استريل آنها را چندين بار شست 
بودند كه اين تيمارها را به شكل زير تهيه % 100و % 75، %50، %25تيمار مشخص كرديم كه شامل تيمار شاهد يا آب مقطر خالص، 

ها كاغذ هايي كه در ته آنها را در پتري ديشضدعفوني كرده و آن% 96بذر را با استفاده از الكل  25در مرحله بعد تعداد . كرديم
بعد از كشت بذور در . انجام گرفت تكرار داشتيم كه بر روي كنجد 4تيمار و  5در اين آزمايش ما  .ه بوديم كشت كرديمصافي قرار داد

پتري ديش آنها را با محلولهاي آماده شده كه سطوح تيمار ما بودند آبياري كرديم در اين آزمايش براي بذور كنجد در هر پتري ديش 
ml20 درب پتري ها را با نوار مخصوص پوشانديم و از يك روز بعد از كاشت براي شمارش بذور  محلول استفاده كرديم و بعد

بعد از به . جوانه زده را اندازه مي گرفتيم روز ادامه داديم و در هر روز شمارش بذور 5جوانه زده اقدام كرديم كه اين كار را به مدت 
تر و  چه و همچنين وزنآزمايش، كه اندازه گيري طول ساقچه و ريشهپايان رسيدن مدت زمان الزم براي جوانه زني، قسمت ديگر 

 .استفاده كرديم SAS. بعد از بدست آوردن اعداد خام براي تجزيه و تحليل آنها از برنامهخشك آنها بود اقدام كرديم و در نهايت 
  

  نتايج و بحث
بررسي نتايج نشان داد كه با ). 1جدول () P<%1(ت هاي مختلف عصاره آبي درمنه قرار گرفغلظت جوانه زني كنجد تحت تاثير

به طوري كه بيشترين و كمترين  در صد و سرعت  جوانه زني به . افزايش غلظت عصاره، درصد و سرعت جوانه زني كاهش يافت
سطح احتمال   هاي عصاره آبي درمنه دراثر تيمارهاي غلظت ).2جدول (غلظت عصاره بود % 100ترتيب  مربوط به تيمارهاي شاهد و 

با افزايش غلظت عصاره، طول ريشه چه و ساقه چه كاهش ). 1جدول (درصد روي رشد ريشه چه و ساقه چه كنجد معني دار بود  1
از تيمار بدون مصرف عصاره درمنه حاصل شد، و ) cm1.80(و ساقه چه ) cm3.05(يافت به طوري كه بيشترين طول ريشه چه 

البته اين نكته قابل ذكر است كه عصاره آبي درمنه تاثير ). 2جدول (ار با ساير تيمارها وجود داشت تفاوت معني داري بين اين تيم
نحوه  ).2جدول (وزن تر و خشك  گياهچه نيز با افزايش عصاره كاهش يافت . بيشتري بر طول ريشه چه نسبت به ساقه چه داشت

كاهش نسبت وزن تر طول ريشه چه و ساقه چه با افزايش غلظت عصاره گياه درمنه حاكي از تاثيرپذيري بيشتر وزن طول ريشه چه  
اين موضوع مي تواند مورد انتظار باشد چون ريشه چه اولين اندامي است كه مواد آللوپاتيك را به ).  2جدول(نسبت به ساقه چه است
  ). 2001قاسم (ذب و ممكن است بيشتر تحت تاثير قرار گيرد طور مستقيم از محيط ج

  نتايج تجزيه واريانس برخي صفات جوانه زني و رشد گياهچه كنجد تحت عصاره آبي اندام هاي مخثلف درمنه - 1جدول
درجه    ميانگين مربعات 

 آزادي
وزن خشك گياهچه     منابع تغييرات

)g ( 

 وزن تر گياهچه

)g ( 

طول ساقه چه 
)cm ( 

طول ريشه
 ) cm(چه 

سرعت جوانه زني
 )روز(

درصد جوانه زني 

1.73 ns 0.00013** 0.43** 4.21** 0.112** 4011.2** 4 
 عصاره

 علف هرز

 اشتباه آزمايشي 15 28.8 0.002 0.029 0.023 0.00001 1.26

  غيرمعني دار بودن ns– 0.01و  0.05به ترتيب معني دار بودن در سطح** ،*
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  تاثير غلظتهاي عصاره آبي درمنه برصفات جوانه زني كنجد - 2جدول
وزن خشك 

 ) g(گياهچه  

وزن تر 
 ) g(گياهچه 

طول ساقه 
 ) cm(چه 

طول ريشه
 ) cm(چه 

سرعت جوانه
  )روز(زني

درصد
 جوانه زني

غلطت 
 (%)عصاره  

0.0028a 0.025a 1.80a 3.05a 4.62a 98a 0 

0.0025b 0.022ab 1.40b 0.87bc 0.96b 44b 25%  

0.0025b 0.019bc 1.35b 0.85bc 0.94b 30c 50%  

0.0023ab 0.015bc 1.22b 0.82bc 0.92b 26cd 75%  

0.0022ab 0.010d 0.90c 0.70c 0.90b 20d 100%  

  حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف آماري معني دار مي باشد
  

از  يعيمنه وسدا .كنجد داردبذر  يبر جوانه زن يرمنه اثرات منفدي شيوهاي راندام ير عصاره آبهاي موجود د كاليآللوكم نيبنابرا
از  يكي) .1990ماكرو و همكاران،(ه است گردد گزارش شد يم ديرمنه تولگونه هاي مختلف د لهيكه بوس كيولوژيفعال ب باتيترك

رشد خرفه و  ين د ر بازدا رند گآ يرپن است و نقش سم تييسزكو الكتون كياست، كه  نيزيفعال آرتم باتيترك نيا نيمهمتر
  ).1987دوك و همكاران،(كاهوگزارش شده است 

بذر و رشد  يجوانه زن بر )Artemisia sieberi(د رمنه  يرسد اثرات بازدا رند گ يبه نظر م شيآزما نيحاصل از ا جيتوجه به نتا با
به عنوان . باشد يم جهينت نيا ديمؤ قاتيتحق ريسا جيابطوري كه نت. رمنه باشد د نيزيآرتم ياز اثرات سم يناش كنجدهاي  اهچهيگ

است و  نيزيماده آرتم حاوي ) Artemisia annua(كسالهيد رمنه  يلنيمت ديگزارش دا دند كه عصاره كلرليدون و همكاران  مثال
خاك  با )A.annua(الهكسيكه بافت برگ د رمنه  يو رشد تاج خروس مشابه زمان يعصاره د ر خاك گلدا ن بر جوانه زن نيا ريتأث

  .است و ذرت اياز سو شيشود و ممانعت آن بر رشد تاج خروس و سلمك ب يم گلدا ن مخلوط  است 
  

   كلي گيري نتيجه
بنابراين درمنه . اين آزمايش نشان داد كه با افزايش غلظت عصاره آبي درمنه جوانه زني، طول ريشه چه ساقه چه كنجد كاهش مي يابد

از آنجايي كه گسترش سريع ريشه چه در مرحله گياهچه جهت آب و عناصر غذايي مورد نياز . اتي بازدارنده مي باشدداراي مواد آللوپ
. از خاك ضرورت دارد؛ وجود اين گياه در مزارع كنجد استقرار گياهچه را به تاخير مي اندازد و يا مانع استقرار آن در مزرعه مي شود

اد آللوپاتيك حاصل از اين علف هرز صورت مي گيرد كه اين امر باعث  عدم توليد يك همچنين كاهش سبز شدن كنجد توسط مو
خارج نكردن بقاياي . پوشش سبز يكنواخت در اوايل فصل رشد، كه بتواند حداكثر استفاده از منابع محيطي را به عمل آورد، مي گردد

  .آن نيز موجب بروز اثرات آللوپاتي خواهدشد
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Abstract: 
In order to study of allelopathic effect of Artemisia annua L. on Germination and seedling growth 
and dry and wet weight of Sesamus indicum, we did an accidental experiment with 4 repetitions in 
laboratory situation in 2010 we had done it in Zabol university laboratory. Treatments involve 
control, 25%, 50%, 75%, and 100% of Artemisia extract. All of the results were analyzed based on 
Duncan test in the 5% probable levels. The various density of Artemisia extract had some affection 
on Sesamus indicum's germination (P‹0.01). Results consideration showed that increasing extract 
density, the rate of germination decreased .Thus, highest and lowest percentage and germination 
rate is related to control and 100% treatments. 
Keywords: allelopathic, Artemisia annua L., germination, Sesamus indicum. 

 
 


