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تاریخ دریافت 22/3/22 :؛ تاریخ پذیرش22/11/11 :

چکیده
اين تحقیق با هدف تعیین اثر دگرآسیبی عصاره آبی درمنه کوهی ( )Artemisia aucheri Boiss.بر خصوصیات جوانهزنی و
رشد اولیه بادام کوهی ( )Amygdalus scopariaو بهصورت آزمايشگاهی در قالب طرح کامالً تصادفی با شش تیماار عصااره
آبی اندام هوايی درمنه کوهی در پنج غلظت  03 ،51 ،33 ،11و  51گرم در لیتر و آب مقطر (شاهد) در سه تکرار انجام و نتاايج
پس از تجزيه واريانس يکطرفه ،مقايسه میانگینها توسط آزمون چند دامنهای دانکن به عمل آمد .نتايج نشان داد باین میاانگین
خصوصیات مورد بررسی بادام کوهی در تمام تیمارهای اعمالی تفاوت معنیداری ( )α=3/31وجاود دارد باهطاوریکاه آساتانه
تأثیرپذيری برای متغیرهای طول ريشهچه و وزن خشک ساقهچه غلظت  11گرم در لیتر ،برای متغیرهای درصد جوانهزنی ،طول
ساقهچه ،وزن تر ساقهچه ،وزن تر ريشهچه و وزن خشک ريشهچه غلظت 33گرم در لیتر و برای متغیرهای سرعت جوانهزنی و
تعداد برگچه غلظت  51گرم در لیتر بود .نتايج حاصل ازمقايسه میانگینها نشان داد کمترين تأثیر را غلظات  11گارم در لیتار و
بیشترين تأثیر را غلظت  03و  51گرم در لیتر بر صفات مورد بررسی بادام کوهی نسبت به شاهد دارد.
واژگان کلیدی :بادام کوهی ،دگرآسیبی ،درمنه کوهی ،جوانهزنی
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در بررساایهای انجااام شااده وجااود فالونو یااد،

مقدمه
دگرآسیبی 1يا دگرکشی ،اثر متقابل گیاه-گیاه است

ساااپونین و ترکیبااات کومااارينی را در قساامتهای

که در آن ياک گیااه ساعی دارد از رشاد گیااه ديگار

مختلااف گیاااه نشااان داده اساات مااواد تل ا  ،لیپیااد و

جلااوگیری کنااد ،اياان عماال در خشااکیها و در

کربوهیدرات از ديگار ترکیباات گیااه اسات و میازان

محیطهای آبای مشااهده میشاود ( Vance & et al.,

اسانس فرار در گیاه  3/5درصد گازارش شاده اسات

 .)1997در واقع دگرآسیبی باهصاورت عکاسالعمال

( .)Safari, 1994صااادقی ( )1351در بررساای ارزش

متقابل مستقیم يا غیر مستقیم بین دو گیاه يا موجود و

غذايی بر اساس چند ترکیاب شایمیايی در گوناههای

نیز ،اثر تحريک کنندگی يا بازدارندگی يک گیااه روی

شناخته شده جانس درمناه از مراتاع اياران ،میاانگین

گیاه ديگر ،از طريق رها سازی مواد شیمیايی به محیط

ترکیبااات شاایمیايی تااانن ،فالونو یااد ،گلیکوزيااد و

تعريف میشود ( .)Veyvyan, 2002اين موادشایمیايی

ساپونین را در گونه درمنه کوهی بهترتیاب،1/1 ،1/1 :

(متابولیتهای ثانويه) به روشهای مختلاف از جملاه

 3/51و  1درصااد گاازارش کاارده اساات ،از جملااه.

آبشويی ازشاخ و برگ ،ترشح از ريشه و تجزيه بقايای

مطالعات فراوانی در زمینه دگرآسیبی گیاهان مرتعی و

گیاهی به گیاه مجاور میرسند ( )Kobayashi, 2004و

زراعای صاورت گرفتاه اسات ،از جملاه صامدانی و

باعث ممانعت ،يا تااخیر درجواناهزنی باذور و رشاد

باغستانی ( )1335اثر بازدارندگی ترکیبات آللوپاتیاک

نهالهای بذری میگردناد .يکای از جنسهاای مهام

موجود در عصاره برگ گونههای sieberi

،Artemisia

مراتع ايران جنس درمنه ( ،)Artemisiaاز عناصر اصلی

 Artemisia aucheriو  Artemisia scopariaبااار

رويشهای ايران و تورانی محسوب شده که  35گونه

جوانهزنی بذر و رشد گیاهچه علف هرز تاج خاروس

از آن در ايران شناسايی شده است (مظفريان.)1305 ،

را بررسی و دريافتند که تاثیر گونههای مختلف درمناه

درمنه کاوهی ( )Artemisia aucheriمتعلاق باه تیاره

روی میزان جواناهزنی و طاول ريشاهچاه و سااقهچه

آفتابگردان ،گیاهی پايا ،بوتهای نیمه چوبی ،پرساقه ،به

نورسته تاج خروس متفاوت است و با افزايش مقادير

رنگ سبز مات يا متمايل به زرد به ارتفاا  21تاا 13

عصاره گونههای اوشری ،اسکوپاريا و سایبری ،طاول

سانتیمتر و انتشار وسیعی در ايران دارد (قهرمان-50 ،

ريشهچه و ساقهچه تاج خروس ،بطور نماايی کااهش

 )1302و غالب ااً در شاایبهااای بااااتر از  33درصااد

يافت و گونه اوشری بیش از ديگر گونههای درمنه اثر

(اکبرپور .)1355 ،از بیشترين وساعت رويشاگاهی در

بازدارناادگی باار جوانااهزنی تاااج خااروس داشاات.

سطح مراتع استپی و نیمه استپی کشور اهمیت زياادی

جبارزار و بصایری ( )1333تااثیر آللوپااتی عصااره

از نظر تولید علوفه برخوردار است (آرياوناد.)1300 ،

شاخ و برگ گونه  Artemisia sieberiيا درمنه دشاتی

چند ساله بودن ،مقاومت باه سارما ،خشاکی محایط،

را بر جوانهزنی بذر آن مورد بررسی قرار دادند نتاايج

خوشخوراکی و قابلیت هضم نسابی علوفاه ،طاوانی

اين مطالعه نشان داد کاه باا افازايش غلظات عصااره

بودن دوره رشد و امکان بهرهبرداری در فصول پايیز و

درمنااه دشااتی ،درصااد و ساارعت جوانااهزنی ،طااول

زمستان با تولید علوفه قابل مالحظاه از نظار کمای و

ساقهچه و ريشهچه در اين گونه کاهش میيابد .محبی

کیفاای و مقاااوم بااودن در مقاباال آفااات از ديگاار

و همکاران ( )1331اثرات آللوپاتی گوناه Artemisia

خصوصیات اين گیاه است (صادقی.)1351 ،

 sieberiبر ويژگیهای جوانهزنی و رشاد اولیاه گوناه
 Stipa barbataرا بررسی کردند .نتاايج ايان مطالعاه

1- Allelopathy
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نشان داد که عصاره ريشه بر صفات جواناهزنی گوناه

در اکوسیستمهای مرتعی و جنگلی را بررسی نمود تاا

 Stipa barbataتاثیر مثبت و عصاره اندام هوايی تاثیر

از شکست مرتعکاری و جنگلکاریها آگااهی کساب

منفی دارد .گزارشات پژوهشگران فاو وجاود تاأثیر

کارد .از جملاه تنشهاای موجاود در اکوسیسااتمهای

منفی ناشی از پدياده دگرآسایبی برخای از گوناههای

مرتعی دگرآسیبی گیاهی میباشد کاه مایتواناد عادم

جنس درمنه بر گونههای مرتعی مهم را نشان می دهد.

موفقیت مرتعکاریها را در پای داشاته باشاد .وجاود

سااعید ابورمااان( )2313تاااثیرات آللوپاتیااک فرفیااون

تیپهااای گیاااهی غالااب درمنااه کااوهی در مراتااع

( )Euphorbia hierosolymitanaبر گندم ( Triticum

کوهستانی استان کرمان و مشابهتهای اکولوژيکی دو

 )sativumرا در آزمايشگاه و گلخانه بررسی کردناد و

گونه ماورد مطالعاه و اساتفاده از گوناه باادام کاوهی

دريافتند عصاره آبی فرفیون بهطور معنایداری درصاد

بهعنوان گونه مهم اصاالحی ساازگار باا ايان مراتاع،

جوانااهزنی ،ساارعت جوانااهزنی ،طااول ساااقهچه و

یرورت بررسی مویو را دو چنادان میکناد .وارد

ريشهچه ،وزن خشک گیاه چاه و محتوياات پاروتئین

کااردن اياان گونااه درختچااهای داروياای -صاانعتی-

گندم را کاهش میدهد.

اقتصادی در مراتع کوهستانی باا تیاپ گیااهی غالاب

بادام کوهی با فرم رويشی درختچاه ای ،از ديگار

درمنه کوهی بهمنظاور عملیاات بیولاوژيکی حفا ات

گونههای کوهستانی است و از عناصر رويشی ايران و

خاک و اصالح مراتع که نیازهای اکولوژياک مشاابهی

تورانی میباشد (مقدم )1335 ،که بهطاور خاودرو در

دارند  ،یرورت بررسی اثرات احتمالی زيانبار ناشی از

مراتاااع کوهساااتانی اساااتان کرماااان پاااراکنش دارد

دگرآسیبی گیاه غالب بستر (درمناه کاوهی) بار گوناه

( .)Rechinger, 1982بذر اين گونه درختچهای بهطور

درختچااه ای مااذکور را بعنااوان گااامی اولیااه ايجاااب

سنتی توسط آبخیزنشینان از مراتع جمعآوری میشاود

میکند  .با توجه به اينکه دو گونه درمنه کوهی و باادام

و در بهبااود ویااعیت اقتصااادی اهااالی منطقااه نقااش

کوهی ،دارويی -صانعتی -اقتصاادی هساتند ،کشات

بسزايی دارد .لذا در طرحهای بیولوژياک مراتاع ايان

گونه بادام کوهی در رويشگاههای درمنه کوهی یامن

مناطق بهعناوان گوناه پیشانهادی مادنظر کارشناساان

افزايش تنو گونهای درمنه زارها و حفا ت خاک ،باه

اجرايی قرار گرفته است (شرکت مهندسان مشاور آب

دلیل داشتن سیستمهای ريشاهای متفااوت ،منجار باه

بید .)1332 ،همچنین به دلیل مقاومات ايان گیااه باه

استفاده حداکثر از منابع محیطی کوهستان خواهد شاد

ناماليمات محیطی ،در ارایی کشاورزی توسط عشاير

و از لحاظ اقتصادی در بهباود ویاعیت آبخیزنشاینان

و روستا یان کشت و بهعنوان پايهای جهت پیوند برای

موثر خواهد بود ولی احتمال شکست آن توسط تانش

درخت بادام شیرين اساتفاده میشاود .ايان درختچاه

ناشی از پديده دگرآسیبی ،بهعناوان ياک عامال مهام

بهدلیل داشتن نوعی گلیکوزو ید سایانوژن دار باه ناام

اکولوژيک ،وجود دارد .با تعیین اثار ايان عامال مهام

آمیگاادالین در دسااته گیاهااان داروياای نیااز قاارار دارد

اکولوژيکی بر جوانهزنی و رشد اولیه بادام کوهی مای

(زرگری.)1350 ،

توان موفقیت مرتعکااری را افازايش داد .لاذا در ايان

با توجه به اينکه رشاد و نماو گیاهاان از مرحلاه

تحقیق برآنیم تا اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوايی

جوانهزنی تا استقرار ،حساس ترين و پرمخاطره تارين

درمنه کوهی بر جوانهزنی و رشد اولیه بادام کاوهی را

دوره تجديد حیات جنگل بشامار مایآياد ( Daniel,

مشخص نمايیم.

 )1979بايد تنشهای ناشی از عوامل مختلف موجاود
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بهعمل آمد .هر واحد آزمايشی در اين پژوهش شاامل

مواد و روشها

يااک عاادد گلاادان اسااتوانهای بااه قطاار  11و ارتفااا

اياان پااژوهش بااا هاادف مشااخص نمااودن اثاار
دگرآسیبی عصاره آبی اندام هاوايی درمناه کاوهی بار

11سانتیمتر بود که به میزان  1کیلوگرم از شن شساته

خصوصاایات جوانااهزنی و رشااد اولیااه بااادام کااوهی

(خالی از هر گونه هوموس) پر شده باود .در هرکادام

بهصورت آزمايشگاهی در قالب طرح کاامالً تصاادفی

از گلاادانها  21عاادد بااذر بااادام کااوهی در عمااق 3

با سه تکرار در محل دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت

سانتیمتری از سطح خااک کاشاته شادند پاس از آن

انجام شد .تیمارهای آزمايش شامل عصاره آبای انادام

گلدانها در شرايط يکسان اتا (دمای حاداکثر  21و

هوايی درمنه کوهی در پنج غلظت  03 ،51 ،33 ،11و

حداقل 13درجه ساانتیگراد) باا میازان روشانايی 13

 51گرم در لیتر و آب مقطر (شااهد) باود .متغیرهاای

ساعت و تاريکی  11ساعت در يک دوره  53روزه باا

مورد بررسی باادام کاوهی شاامل درصاد جواناهزنی،

میزان معینی از تیمارها آبیاری شدند .بدينطرياق کاه

سرعت جوانهزنی ،تعداد برگچه (بهعنوان شاخصای از

تا  23روز پس از کاشت هر روز گلدانها باا تیمارهاا

شادابی گیاه) ،طول ساقهچه ،طول ريشهچه ،وزنتار و

بااه مقاادار  03میلاای لیتاار آبیاااری ماای شاادند .باارای

خشک اندام هوايی و زيرزمینی بادام کوهی بود .پاس

اندازهگیری درصاد و سارعت جواناهزنی هار روز در

از شناسايی گونه درمنه کاوهی در هربااريوم دانشاگاه

ساااعت مشخصاای تعااداد جوانااهها و تاااري آن روز

آزاد اسالمی واحد بافات اقادام باه جماعآوری انادام

ياداشت شد.
بهمنظوراندازهگیاری سارعتجواناهزنی باذرها از

هوايی درمنه کوهی در زماان قبال ازگلادهی درساال

روش ماگوير )1102(1استفاده شد.

 1331از رويشگاه طبیعی آن در شهرستان رابُر اساتان
کرمان شد (همچنین باذر باادام کاوهی نیاز از هماان

n

رويشگاه طبیعی در همان سال جمعآوری شد) .پس از

i 1

Rs   Si  Di
 = Rsسرعت جوانهزنی

خشک نمودن کامل اندام هوايی درمنه کوهی در سايه

 = Siتعداد بذرهای جوانهزده در هر شمارش

اقاادام بااه آساایاب کااردن نمونااههای خشااک شااده و

 = Diتعداد روز تا شمارش nام

عصارهگیری گرديد بدين طريق کاه پودرهاای درمناه
کوهی را به میزان  03 ،51 ،33 ،11و  51گرم توزين و

در روز چهلم آزمايش از هر گلدان  1عدد گیاهچه

سپس هر کدام را بطور جداگاناه در  1333میلایلیتار

بادام کوهی بطور تصادفی انتخاب و متغیرهاای طاول
ساقهچه و ريشهچه ،تعداد برگچه ،وزن تر سااقهچه و

آب ريخته و آنان را بهمدت  53ساعت روی دساتگاه

ريشهچه اندازه گیری شد .سپس بمنظور اندازه گیاری

تکاندهنده قرار داده پاس از آن باهمنظاور جداساازی

وزن خشک اندامهای هوايی و زير زمینی بادام کوهی،

تفالهها ،محلول را از کاغاذ صاافی واتمان شاماره 1

نمونهها به مدت  25ساعت در دستگاه آون باا دماای

عبور داده ،بدين طريق تیمارهای اين آزمايش بدسات

تنظیم شده  01درجه سانتیگراد قرار داده و پس از آن

آمدند  .برای کاشت بادام کاوهی ابتادا پوساته ساخت

وزن خشک ساقهچه و ريشاهچه انادازه گیاری شاد.

بذرها را از آن جدا نموده و ساپس بارای اطمیناان از
سالم بودن ،بذور بهمدت  3سااعت در آب قارار داده

جهت اندازه گیری وزن نموناهها از تارازوی حسااس

شد و پس از جدا کردن باذور روی آب کاه احتماااً

با دقت 3/331مدل  GF-300استفاده شاد .در نهايات

یعیف بودناد ،تسات جواناهزنای روی سااير باذور

1- Maguire
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دادههاای بدسات آماده ،در محایط نارمافازاری Spss

نتایج

ويرايش  15مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت و پاس

نتايج نشان داد که بین میانگین خصوصیات ماورد

از انجام تجزيه واريانس يکطرفه ،باا مشاخص شادن

بررسی بادام کوهی در تمام تیمارهای اعمالی تفااوت

معنیدار بودن اثر تیمارها ،مقايساه میانگینهاا توساط

معناایداری ( )α= 3/31وجااود دارد (جاادول  )1بجااز

آزمون چند دامنه ای دانکن بعمل آماد و نمودارهاا باا

متغیرهای وزن خشک ريشهچه و درصد جوانهزنی باا

نرم افزار  Excelرسم شد.

وجود معنیدار بودن در سطح احتمال  ،3/31اخاتالف
معنیداری در سطح  3/31نشان نداد.

جدول  :1تجزيه واريانس خصوصیات جوانهزنی و رشد اولیه گونه  Amygdalus scopariaدر عصارههای مختلفArtemisia aucheri

ويژگی
درصدجوانهزنی
سرعت جوانهزنی
تعدادبرگچه
طول ساقهچه
طول ريشهچه
وزن ترساقهچه
وزن خشک ساقهچه
وزن ترريشهچه
وزن خشک ريشهچه

منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

نتیجه آزمون

بین گروهها

1

503/331

5/150

*

درون گروهها

12

132/222

بین گروهها

1

3/230

درون گروهها

12

3/325

بین گروهها

1

03/333

درون گروهها

12

1/333

بین گروهها

1

50/335

درون گروهها

12

2/511

بین گروهها

1

153/315

درون گروهها

12

3/211

بین گروهها

1

3/352

درون گروهها

12

3/331

بین گروهها

1

3/331

درون گروهها

12

3/333

بین گروهها

1

3/301

درون گروهها

12

3/313

بین گروهها

1

3/331

درون گروهها

12

3/333

** :اختالف معنیدار در سطح 3/31

5/011
31/110
25/102
51/033
31/111
130/153
1/223
5/501

**
**
**
**
**
**
**
*

* :اختالف معنیدار در سطح  :ns 3/31عدم معنیداری

شکلهای  1تا  1مقايسه میانگینهاای متغیرهاای

نشاندهنده عدم معنیداری تیمارهای اعمالی در داخل

مورد بررسی متأثر از غلظتهای مختلف عصاره آبای

گروهها و حروف انگلیسی غیرمشاابه نشاانه معنایدار

اندام هوايی درمنه کوهی را نشاان مایدهاد .حاروف

بودن تیمارها بر خصوصیات جوانهزنی و رشاد اولیاه

مشااابه در باااای هاار يااک از میلااههای نمودارهااا

بادام کوهی است.
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ab

75

60

45

80
60

40
20

1

درصد جوانه زنی

bc

c

bc

a
b

b

b

0.8
0.6
0.4
0.2

0

30

15

1.2

0

0

75

60

غلظت عصاره (گرم درلیتر)

45

15

30

سرعت جوانه زنی (تعداد در روز)

a

a

100

a

a

1.4

0

غلظت عصاره (گرم درلیتر)

شکل  :1مقايسه میانگین درصد جوانهزنی بادام کوهی در

شکل  :2مقايسه میانگین سرعت جوانهزنی بادام کوهی در

غلظتهای مختلف عصاره آبی درمنه کوهی

غلظتهای مختلف عصاره آبی درمنه کوهی

a

a

20

b
b
c

c

75

60

5

15

b
c

10

c

5

0
45

30

15

تعداد برگچه

10

طول ساقه چه (سانتیمتر)

15

a

a

a

20

0

0

75

غلظت عصاره (گرم درلیتر)

60

45

30

15

0

غلظت عصاره (گرم درلیتر)

شکل  :3مقايسه میانگین طول ساقهچه بادام کوهی در

شکل  :4مقايسه میانگین تعداد برگچه بادام کوهی در غلظتهای

غلظتهای مختلف عصاره آبی درمنه کوهی

مختلف عصاره آبی درمنه کوهی

b

0.3

c
d

d

75

60

0.2
0.1

وزن تر ساقه چه (گرم)

0.4

25

b
c

c

طول ریشه چه (سانتیمتر)

a

a

0.5

a

20

b

15

c

10
5

0
45

30

15

30

0

0

75

60

45

30

15

0

غلظت عصاره (گرم درلیتر)

غلظت عصاره (گرم درلیتر)

شکل  :5مقايسه میانگین وزنتر ساقهچه بادام کوهی در

شکل :6مقايسه میانگین طول ريشهچه بادام کوهی در غلظتهای

غلظتهای مختلف عصاره آبی درمنه کوهی

مختلف عصاره آبی درمنه کوهی
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a

c

وزن تر ریشه چه (گرم)

bc

a

1

bc

0.05

0.8

c

0.04

d

0.6

e

0.4

0.03

e

0.02
0.01

0.2

0

0

75

60

45

15

30

0.06

75

0

60

30

45

15

0

غلظت عصاره (گرم درلیتر)

غلظت عصاره (گرم درلیتر)

شکل :7مقايسه میانگین وزنتر ريشهچه بادام کوهی در

شکل :1مقايسه میانگین وزن خشک ساقهچه بادام کوهی

غلظتهای مختلف عصاره آبی درمنه کوهی

در غلظتهای مختلف عصاره آبی درمنه کوهی
a

bc

75

60

a

abc

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02

وزن خشک ریشه چه (گرم)

ab
c

وزن خشک ساقه چه(گرم)

ab

1.2

b

a

0.07

0

45

15

30

0

غلظت عصاره (گرم درلیتر)

شکل  :2مقايسه میانگین وزن خشک ريشهچه بادام کوهی در
غلظتهای مختلف عصاره آبی درمنه کوهی

بحث
براسااااس نتاااايج بدسااات آماااده ،متغیرهاااای

ريشااهچه ،ساارعت جوانااهزنی ،تعااداد برگچااه ،طااول

درصدجوانهزنی ،سارعت جواناهزنی ،تعاداد برگچاه،

ريشهچه و وزن خشک سااقهچه باهترتیاب برابار باا

طول ساقهچه و ريشهچه ،وزنتر ساقهچه و ريشاهچه،

،52/53 ،52/10 ،23/01 ،1/52 ،21/3 ،20/53 ،13/13

وزن خشک ساقهچه و ريشهچه بادام کوهی از عصاره

 33/231و  3/11درصد نسبت به تیمار کنتارل اسات.

آباای درمنااه کااوهی در غلظتهااای مختلااف تااأثیر

نتايج حاصل مقايسه میانگینها نشان می دهد بیشترين

ماایپااذيرد .آسااتانه تأثیرپااذيری باارای متغیرهااای

اثر منفی را غلظتهای  03و  51گرم در لیتار نسابت

درصاادجوانهزنی ،طااول ساااقهچه ،وزنتاار ساااقهچه،

به شاهد داشته در حالی که غلظات  11گارم در لیتار

وزنتر ريشهچه و وزن خشاک ريشاهچه غلظات 33

عصاره آبی درمنه کوهی نسبت به شااهد ياا اثرگاذار

گرم در لیتر ،برای متغیرهای سرعت جوانهزنی و تعداد

نبوده و يا اينکاه کمتارين تاأثیر را نشاان داده اسات.

برگچه ،غلظت  51گرم در لیتر و برای طول ريشاهچه

مشاهدات نیز نشاان داد در غلظتهاای  03 ،51و51

و وزن خشک ساقهچه غلظت  11گرم در لیتر اسات.

گرم در لیتر عصااره ،تعادادی از باذور کاه جواناهزده

نرخ کاهشی برای درصد جواناهزنی ،طاول سااقهچه،

بودند پس از آبیاری مجادد از باین رفتناد .مطالعاات

وزنتاار ساااقهچه ،وزن تاار ريشااهچه ،وزن خشااک
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فراوانا ی در زمینااه دگرآساایبی گیاهااان مختلااف روی

وجود عواملی چون نور و دمای باا (بااقری،)1331 ،

يکديگر با اهداف متفاوت صاورت گرفتاه اسات کاه

بررسی اثر دگر آسیبی گیاه درمنه کوهی بر بادام کوهی

میتواند مشابه و يا متفاوت از مطالعه حایر باشد اماا

تحت شرايط طبیعی بهمنظور تصامیمگیاری قااطعتار

نتايج مطالعات صمدانی و باغستانی ( ،)1335بهاداد و

پیشنهاد میشود و از افقهای پژوهشی آتی اين تحقیق

همکااااران ( ،)1335طاااويلی و همکااااران (،)1333

به شمار مایآياد .همچناین مقادار بازدارنادگی ماواد

جبااارزار و بصاایری ( ،)1333محباای و همکاااران

آللوکمیکال بسته باه انادام گیااهی و مرحلاه رشادی

( )1331که اثرات آللوپاتیک گونههايی از جنس درمنه

()Jadhav et al., 1997; Smith & Martin, 1994

را بر گیاهان مهام مرتعای بررسای نمودناد باا نتاايج

متفاوت بوده ،پیشنهاد میشود که اثر دگرآسیبی انادام

مطالعه حایر که روند کاهشی صفات مورد بررسی را

زيرزمینی درمنه کوهی بر بادام کاوهی تحات شارايط

با افزايش غلظت عصاره نشان میدهد ،مطابقات دارد.

آزمايشگاه و طبیعی بررسی شود و نیز درساير مراحل

مطالعه حایر با تحقیق بدری مقادم ( )1330کاه اثار

فنولوژيک اثر دگرآسیبی اين گیاه بار باادام کاوهی در

آللوپاتیک درمنه کاوهی بار Agropyron desertrum

شرايط آزمايشگاه و طبیعی بررسی شود تاا بتاوان باا

و Agropyron elongatumبررسی نموده است همساو

قاطعیت بیشتری اثر بازدارنادگی درمناه کاوهی را بار

است .همچنین مطالعه باقری و محمادی ( )1331کاه

جوانهزنی و رشاد باادام کاوهی تأيیاد کارد .البتاه در

اثرآللوپاتی درمنه دشاتی را برساه گوناه گیااهی مهام

صورت عدم احتمال اتفاا افتاادن ايان آساتانهها در

 Agropyrum elongatum،Agropyrum desertorumو

رويشگاههای درمنه کوهی ،بادام کوهی گوناه مناسابی

 Atriplex canensensدر امار اصاالح مراتاع بررسای

جهت اصالح مراتع کوهستانی بهشمار میرود.

نمودند و نشان دادند درمنه دشتی بار ايان ساه گوناه

سپاسگزاری

گیاهی اثر منفی دارد و احتمااً نمیتوان در بستر آن از

از معاونت محترم پژوهشی دانشاگاه آزاد اساالمی

سه گونه مذکور در امر اصالح مراتع استفاده کارد ،باا

واحد بافت جناب آقای دکتر بابک خیرخواه و مسئول

ايان پااژوهش مشااابهت دارد .امااا مطالعااه حایاار بااا

باشگاه پژوهشگران جوان ايان واحاد آقاای مهنادس

پژوهش اکرم قادری و همکااران ( )1333کاه آساتانه

اشکان اطمیناان باه لحااظ همکااری در اجارای ايان

اثرگااذاری مااواد آللوکمیکااال درمنااه يکساااله را باار

پژوهش قدردانی به عمل مایآياد .همچناین از مادير

جوانهزنی گندم و يواف وحشای فراتار از تیمارهاای

پژوهشی واحد بافت سرکار خاانم شارفی و مسائول

اعمالی تحقیق خويش اذعان کردند متفاوت است.

آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحاد بافات سارکار
خانم ییغمی تشکر و قدردانی میشود.

نتیجهگیری نهایی
با توجه به نتايج اين تحقیق ،احتمااً کاشت باادام
کااوهی در تیپهااای گیاااهی درمن اه کااوهی بااهعنااوان

منابع

مرتعکاری و جنگلکاری با شکست روبارو شاود اماا

-1آرياوند ،ا .1300 .استفاده از گیاه درمنه کوهی در احیاء
مراتع خشک و نیمه خشک فالت مرکزی .سازمان

اين تحقیق تحت شرايط خاص در محایط آزمايشاگاه

جنگلها مراتع کشور .دفتر فنی مرتع .نشريه شماره .05

صورت گرفته است و باه دلیال عادم احتماال اتفاا

-2اکبرپورسیاقی ،ح .1355 .بررسی خصوصایات اکولاوژيکی

افتادن اين آستانهها در رويشگاههای طبیعای باهعلات

گیاااه درمنااه کااوهی ( )Artemisia aucheriدر منطقااه
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گرگان و دشت .پاياانناماه کارشناسایارشاد مرتعاداری.

-11شرکت مهندسان مشاور آب بید کرمان .1332 .گزارش

دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علاوم کشااورزی و

طراحی بیولوژيک و سازه حوزه آبخیاز تناگ ساهران

منابع طبیعی گرگان 52 .صفحه.

بشاااگرد .مااديريت سااازمان جهاااد کشاااورزی اسااتان

-3اکرمقادری ،ف ،.زينلی ،ا ،.فرزانه ،س .1333 .اثرات

هرمزگان ،مديريت آبخیزداری 231 ،صفحه.

آللوپاتیک درمنه ( )Artemisia annua L.بر هور و

-12صاامدانی ،ب ،.باغسااتانی میباادی ،م .1335 .اثاارات

رشد گیاهچه گندم ،کلزا ،خردل وحشی و يواف

آللوپاتیک (دگرآسیبی) سه گونه درمنه روی جوانهزنی

وحشی .مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی و منابع

بذر و رشد گیاهچه تاج خروس وحشی .مجله علمای

طبیعی .پايیز.113-123 :)3( 3 ،

پژوهشی بیماریهای گیاهی.53-33 :)1( 51 .

-5باااقری ،ر .1331 .بررساای اثاار شاادت چاارای دام باار

-13صمدانی ،ب ،.باغساتانی ،م .1335 .اثارات آللوپاتیاک

متابولیتهای ثانويه ،خاصیت آللوپاتی و ذخاير باذری

گوناههای مختلاف جانس درمناه ()Artemisia spp

درمنه دشتی .پاياننامه دکتری علوم مرتع دانشاگاه آزاد

روی جوانااهزنی بااذور و رشااد گیاهچااههای يااواف

اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران 121 ،ص.

وحشای ( .)Avena ludovicianaمجلااه پااژوهش و

-1باقری ،ر ،.محمدی ،ص .1331 .بررسی اثرآللوپاتی درمنه

سازندگی.01-55 :03 .

دشتی برسه گونه گیاهی مهم ،Atriplex canensens
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Abstract
This research was conducted to determine of the allelopathic effect of Artemisia aucheri
Boiss. extract on germination and primary growth of Amygdalus scoparia in complete randomly
design with 6 treatments involved of the water extracts of aerial parts of Artemisia aucheri
Boiss. as concentrations of 0 (control), 15, 30, 45, 60 and 75 gram / liter in three replications
and then analyzed by multi-dimensional Duncan test. Results showed that there is a meaningful
difference between the average of Amyghalus scoparia features in all the applied treatments
(a=0.05), due to the length of root and the dry weight of stem are being effected and been
variables in concentration of 15 gr / liter. while the germination percent, the length stem , wet
weight of the stem, wet weight of the root and dry weight of stem were varied in concentration
of 30 gr / liter, but the speed of germination and the number of leaf were obtained in
concentration of 45 gr / liter. Data showed that with increasing of plant extract concentration,
especially in 60 and 70 g/l have beter effect on plant morphological futures than 15 g/li in
comparison to the evidence.
Keywords: Allelopathic, Artemisia aucheri Boiss, Amygdalus scoparia, Germination 2
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