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زنی علف صفات جوانه ) بر برخیArtemisia aucheri Boiss( اثر آللوپاتی گونه درمنه کوهی
  ).Bromus inermis Leyss) و جارو علفی نازك (.Bromus tomentellus Boissپشمکی (

  
3و الله آموزگار  1غالمی پرویز، 2شهال قادري ،1حمزه علی شیرمردي  

  طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،دانشجوي دکتري مرتعداري، دانشکده منابع1
  ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،آموخته کارشناسیدانش2

 ارشد مرتعداري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشجوي کارشناسی3
  07/08/1392تاریخ پذیرش:   ؛  26/04/1392 تاریخ دریافت:

  چکیده
هاي مهم در اصالح و احیاي مراتع کشور بوده که کمتر مورد توجه چالشیکی از  ،آللوپاتی گیاهان بر یکدیگراثر 

 Artemisiaدرمنه کوهی ( گونۀ هاي هواییک عصاره اندامآللوپاتی تأثیر پژوهش، این درقرار گرفته است. 

aucheri (زنی و رشد بذورمیزان جوانه بر Bromus tomentellus  وBromus inermis  .منظوربدین بررسی شد 

 مراتع ییالقی استان گلستان دهی) ازگل (زمان ماهآبان اواخر در که درمنه کوهی، گیاه هاي هواییاندام از پودر
درصد تهیه شد. همچنین تیماري به عنوان  100و  80، 60، 40، 20هاي هایی با غلظتآوري شده بود، عصارهجمع

گرفته شد. آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار در شرایط  شاهد نیز در نظر
ه بنتایج اجرا گردید.  1390در سال در آزمایشگاه اکولوژي بذر دانشکده منابع طبیعی ساري و  آزمایشگاهی
زنی، طول ریشه، سرعت جوانهبر درصددرمنه کوهی هاي هوایی اندامنشان داد که تیمارهاي عصاره دست آمده 

ریشهزنی، طول سرعت جوانه زنی،جوانه درصد. نشان دادداري اثر معنیهر دو گونه  چه و بنیه بذرساقهو  چه
داري را تحت تأثیر کاهش معنی Bromus inermis و  Bromus tomentellusگونهدو و بنیه بذر  چهساقه، چه

شایسته است که در مدیریت و اصالح مراتع به اثرآللوپاتی گیاهان بنابراین  .داشتند Artemisia aucheriعصاره 
  موجود در مرتع توجه شود و عملیات اصالحی مناسب را اتخاذ نمود.

  
   1.چهطول ساقهچه، طول ریشهزنی، جوانه اصالح مراتع،، آللوپاتی: هاي کلیديواژه

                                                
:مسئول مکاتبه Shirmardi1355@gmail.com  
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  مقدمه
یا بازدارنده که توسط یک گیاه بر گیاه  ركـبه هر گونه اثر مستقیم یا غیر مستقیم مح آللوپاتی

تعریف  ،گیردها به درون محیط صورت میهاي آللوشیمیایی و آزاد شدن آندیگر از طریق تولید ترکیب
 گونه همان افراد توسعه و رشد زنی،بر جوانه محیط به ورود و شکل تغییر ها پس ازآللوکمیکالشود. می

یند به وسیله آزاد شدن ترکیبات شیمیایی از آاین فر .)Seigler, 1966( دنگذارمی تأثیر هاي دیگرگونه یا
جزیه بقایاي گیاهی و دیگر ت هاي ریشه، ترکیبات فرار،هاي مختلف گیاه از طریق تراوشبخش

). James and Ferguson, 2003شود (ام میـهاي طبیعی و کشاورزي انجیندهاي موجود در سیستمآفر
 ها،ترپن و بوده گیاهان متابولیکی محصوالت فرعی یا و گیاهی ثانویه مواد جزء آللوپاتیک ترکیبات

 ساقه، ریشه، برگ، بذر، درکه  گیرندرا در بر می هافنل و هاکوئینون فالونوئیدها، ها، آلکالوئیدها،تانن
 ,.Kruse et alشوند (می تولید دو اندام یا یک در بیشتر ولی ؛است موجود گرده دانه گل و ریزوم، میوه،

اثر  فتوسنتزو  معدنی، روابط آب و گیاه، حضور کلروفیل، تنفس دجذب موا ی مانندبر عوامل که )2000
 موجودات ریز که فعالیت دنکنمی جلوگیري گیاهان رشد از تنها نهاین مواد ). Haig, 2008(گذارند می

و  همزیست هايباکتري توسط نیتروژن تثبیت مثل یندهاییآو فر داده قرار تأثیر تحت نیز را خاك
  .)Putnam, 1986د (ندهمی کاهش را نیتریفیکاسیون و کرده محدود را غیرهمزیست

 بررسی رسد،نمی قرن یک به گیاهی هايگونه متقابل روابط در پدیده این اثر کشف هرچند
 سایر و درمنه جنس مختلف هايگونه آللـوپاتی توسط زراعی هايگونه هايگیاهچه رشد و زنیجوانه

 ؛Materechera and Mbokodi, 1997؛ Onen and Ozer, 1999( آللوپاتیک خاصیت داراي گیاهان
Jefferson and Pennachio, 2003 (هرز هايعلف مدیریت ها،گونه آللوپاتی توان شناخت منظوربه 

 و درمنه گونه آللوپاتی مواد اثر ولی، انجام شده است؛ کشت تناوب جهت ریزيبرنامه و هااگرواکوسیستم
 اخیر هايپژوهش استثناي به کشور مراتع احیاي و اصالح هايپروژه در گیاهی هايگونه سایر یا

 ,.Rezai et al., 2008; Tavili et al., 2010; Mohebi et al., 2010; Gholami et al( چون محققانی

2012 Ghorbani et al., 2012 (است گرفته قرار مرتع علوم پژوهشگران توجه مورد کمتر.  
است.  )Compositaeساله از تیره کاسنی (اي چندگونه ).Artemisia aucheri Boissکوهی ( درمنه
در سطح ، یا گونه همراهکه اغلب به صورت گونه غالب و است دار مقاوم به سرما و اسانس این گونه

هاي همچنین این گونه به واسطه ویژگید. نشومشاهده می نیمه استپیدر ترکیب گیاهی مراتع  وسیع
توان از آن استفاده کرد دارویی و حفاظتی گیاه با ارزشی است که در توسعه و اصالح مراتع می

)Azarnivand and Zare Chahuki, 2008.(  گیاه درمنه  کیآللوپاتی پتانسیلجهت تعیین  پژوهش،این
علفی و جارو  ).Bromus tomentellus Boiss( علف پشمکی مراتع شامل بومی گونه مهمدو کوهی بر 
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هاي طبیعی و یا و براي ایجاد چراگاه دارند خوراکی باالییخوشکه  ).Bromus inermis Leyssنازك (
  شد. انجامگیرند، مخلوط با سایر گندمیان مورد استفاده قرار می

  
  هامواد و روش

بذر زنی هاي جوانهگونه درمنه کوهی بر ویژگی کیآللوپاتی پتانسیلمنظور تعیین این آزمایش به
در  طبیعی ساري در آزمایشگاه اکولوژي بذر دانشکده منابع B. inermisو   B. tomentellusهايگونه

هاي اندام .آوري گردیدگونه از مراتع ییالقی استان گلستان جمعدو بذر این انجام شد.  1390سال 
سایه در هوایی گونه درمنه در مرحله رشد رویشی نیز از مراتع ییالقی استان گلستان تهیه گردید و 

 بار دو مقطر آب با حجمی)-(وزنی 10به  1نسبت  به وهیک درمنه هاي هواییاندام پودرخشک شدند. 
 24 و شده زده دور در دقیقه) هم 160لرزاننده ( با دستگاه ساعت یک مدتمخلوط و به تقطیر شده

 و در گذاشته یخچال در ساعت 24 زده و مجدداً  هم ساعت یک و دوباره شد نگهداري یخچال در ساعت
عنوان به شده آماده عصاره .شد صاف واتمن صافی کاغذ با عصاره آن از پسشد.  زده هم ساعت2 نهایت
مقطر به محلول مادر، سایر  آب کردن اضافه شد و با گرفته در نظردرصد  100 و تیمار مادر عصاره

 نگهداري یخچال در آزمایش پایان تا هاو محلول تیمار ) تهیهدرصد 80و  60، 40، 20تیمارها (

 بذور از محلول کردن ضدعفونی منظورشد. به استفاده شاهد تیمار عنوانبه مقطر نیز آب از گردیدند.

 هر در سپس. شدند داده شستشو مقطر آب با سپس و استفاده شد دقیقه 5 مدتبه کش بنومیلقارچ

 روز هر تیمار هر و داده قرار واتمن کاغذ روي بذر عدد 25 تعداد )دیش پتري( شده استریل کشت بستر

الزم به ذکر . شد شمارش مترمیلی دو از بلندتر ریشه با زدةجوانه بذور و شد آبیاريتهیه شده  عصارة با
 نسبی رطوبت گراد،سانتی درجه 25- 15 دماي با ژرمیناتور شده کنترل شرایط در هااست که نمونه

 آزمایش چهاردهم روز پایان درگرفتند.  قرار تاریکی ساعت 16 و روشنایی ساعت 8 نوري تناوب و 95%
) از تقسیم GPزنی (درصد جوانه .شد گیرياندازه چهساقه طول و چهریشه طول ،زدهجوانه بذور تعداد

) و سرعت Hartmann and Kester, 1983کشت شده (زده بر تعداد بذور جوانهتعداد نهایی بذور 
 رابطه از استفاده با) GS(زنی جوانه
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   زدهجوانه بذرها تعداد n آن در که گردید محاسبه 

طول گیري براي اندازه. )Maguire, 1962( است آزمون شروع زمان از روزها تعداد t و t زمان در
عبدالباکی روش متري استفاده شد. شاخص بنیه بذر با استفاده از کش میلیچه از خطچه و ساقهریشه

رابطه تقسیم حاصل ضرب میانگین طول گیاهچه و ) Abdul Baki and Anderson, 1973و اندرسون (
ها مورد آزمون دادهابتدا نرمال بودن  .تعیین گردید 100زنی به عدد متر در درصد جوانهبرحسب میلی

هاي آماري از تبدیل قبل از آزمون ،ها از توزیع نرمال پیروي نکردنداز آنجا که برخی داده و قرار گرفت
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 ها استفاده گردیدبراي نرمـال کردن سایر شاخص جذرزنی و از تبدیل لگاریتمی براي درصد جوانه
)Sokal & Rohlf, 1995(. ) از آنالیز واریانس یک طرفهOne- way ANOVA افزار نرم 18) در نسخه

SPSS  از آزمون  وجهت تجزیه واریانسLSD میانگین استفاده شد. هبراي مقایس  
  
  نتایج

داري معنیثیر بازدارنده أهاي هوایی درمنه کوهی تاندامعصاره نشان داد که  آزمایشحاصل از این  نتایج
 ؛زنی داشتندجوانهله در مرح Bromus inermis و Bromus tomentellusبذر  گیري شدهتمام صفات اندازه بر
  .)1کاهش یافت (جدول  هاگیاهچهزنی و رشد جوانه ،که با افزایش غلظت عصارهطوريهب

  
  گونه علف پشمکی بر برخی صفات بذردرمنه کوهی  آللوپاتینتایج آنالیز واریانس اثر  - 1 جدول

)B. tomentellus) و جارو علفی نازك (B. inermis.(  

  Bromus tomentellus    Bromus inermis  گیري شدهصفت اندازه
  )Pداري (سطح معنی Fمقدار     )Pداري (سطح معنی Fمقدار 

>  45/20 زنیدرصد جوانه 001/0    48/20  < 001/0  
>  92/16 زنیسرعت جوانه 001/0    27/15  < 001/0  

>  26/22 چهطول ریشه 001/0    35/83  < 001/0  
>  15/25 چهساقهطول  001/0    32/69  < 001/0  

>  77/72 بنیه بذر 001/0    40/69  < 001/0  

  
بر درصد  غلظت عصاره درمنه کوهینتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که  زنی:درصد جوانه

. مقایسه میانگین )1(جدول  داري داشته استمعنی اثرو جارو علفی نازك  گونه علف پشمکیزنی جوانه
داشته  یکاهشروند علف پشمکی زنی درصد جوانه غلظت عصاره درمنه کوهینشان داد که با افزایش 

 درصد عصاره 100و  80زنی در تیمار شاهد و کمترین آن در غلظت به طوري که بیشترین جوانه ؛است
زنی درصد جوانههاي هوایی درمنه کوهی غلظت عصاره اندامبا افزایش الف).  1مشاهده گردید (شکل

زنی در تیمار حداکثر درصد جوانه . به طوري کهکاهش یافتداري طور معنیبهنیز جارو علفی نازك 
درصد عصاره  100و  80. تیمارهاي درصد عصاره مشاهده گردید 100در غلظت شاهد و کمترین آن 

  ).ب1 (شکل نداشتندبا هم داري اختالف معنی
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مختلف هاي (الف) و جارو علفی نازك (ب) در غلظت علف پشمکی گونهزنی بذر جوانهمیانگین درصد  -1شکل 

  درمنه کوهی.عصاره گونه 
 اختالف بین تیمارها با حروف مشخص شده است.

  
  

هاي مختلف عصاره زنی بذر علف پشمکی (الف) و جارو علفی نازك (ب) در غلظتمیانگین سرعت جوانه -2شکل 
  درمنه کوهی.

  
عصاره درمنه کوهی بر  هاي مختلفغلظتاثر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که  زنی:سرعت جوانه

که در شکل  طورهمان. )1(جدول  بود دارنازك معنیزنی گونه علف پشمکی و جارو علفی سرعت جوانه
درصد  100به غلظت عصاره نسبت زنی علف پشمکی از تیمار شاهد سرعت جوانه شود،مشاهده می 2

در  آن در تیمار شاهد و کمترینزنی سرعت جوانهکه بیشترین طوريهداري داشته است بکاهش معنی
زنی در جارو علفی نازك نیز از سرعت جوانه .الف) 2(شکل  بوده استدرصد عصاره  100و  80تیمار 
در شاهد و آن ت که بیشترین سداري داشته اکاهش معنی درصد 100به غلظت عصاره نسبت شاهد 

  .ب) 2(شکل  بوده استدرصد  100در غلظت آن کمترین 
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هر دو چه از طول ریشه ،داد که با افزایش غلظت عصاره درمنه ها نشانمقایسه میانگین: چهریشه طول
چه در هر دو گونه مربوط به تیمار شاهد و بیشترین طول ریشه .)1(جدول  گونه کاسته شده است

درصد عصاره  100و  80، 60 هايبین غلظتباشد. می درصد عصاره  100ط به تیمار مربوآن کمترین 
  الف و ب).  3(شکل د شنداري مشاهده ختالف معنیا

  
عصاره گونه مختلف هاي (الف) و جارو علفی نازك (ب) در غلظت چه علف پشمکیطول ریشهمیانگین   -3شکل 

  .درمنه کوهی
  

داري بر طول اثر معنی درمنه کوهی نشان داد که غلظت عصاره تجزیه واریانسنتایج  چه:طول ساقه
چه در هر دو طول ساقه. )1(جدول  و جارو علفی نازك داشته است پشمکیچه هر دو گونه علف ساقه

هاي در هر دو گونه بین غلظتچند  هر. کاهش پیدا کردشاهد تیمار  نسبت بهداري گونه به طور معنی
  الف و ب).  4داري مشاهده نگردید (شکل درصد عصاره اختالف معنی 100و  80، 60
  
  
  
  
  
  
  
  

  
عصاره مختلف هاي در غلظت گونه علف پشمکی (الف) و جارو علفی نازك (ب) چهطول ساقهمیانگین  -4 شکل
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شاخص  ،عصاره درمنه کوهی هاي مختلفغلظتمقایسه میانگین نشان داد که در : بنیه بذرشاخص 
 غلظت عصارهو با افزایش  )1(جدول  داري دارندبا هم اختالف معنی گونه علف پشمکیبنیه بذر 

 100 و 80، 60 هايغلظتهمچنین شاخص بنیه بذر در . ه استشاخص بنیه بذر کاهش پیدا کرد
درمنه  عصارههمچنین تیمارهاي مختلف  ).الف 5 ل(شک استداشته نداري اختالف معنی عصاره درصد
). بیشترین و 1جدول داشته است ( بر شاخص بنیه بذر گونه جارو علفی نازك داريمعنیاثر  کوهی

همچنین  باشد.میدرصد  100و غلظت  تیمار شاهدبه به ترتیب مربوط  کمترین شاخص بنیه بذر
  ).ب 5ل(شک اندداري نداشتهدرصد اختالف معنی 100و  80، 60 هايشاخص بنیه بذر در غلظت

  

  
مختلف هاي پشمکی (الف) و جارو علفی نازك (ب) در غلظتعلف گونه  شاخص بنیه بذرمیانگین  -5 شکل

    عصاره گونه درمنه کوهی. 

  گیريبحث و نتیجه
بذر زنی مرحله جوانه ،درمنه کوهیهاي هوایی اندامنشان داد که عصاره  نتایج حاصل از این مطالعه

کاهش افزایش غلظت عصاره . ثیر قرار داده استرا تحت تأ و جارو علفی نازك علف پشمکیدو گونه 
دلویچ  هاياین نتایج با یافته. ه استگیري شده داشتر صفات اندازهبنسبت به تیمار شاهد داري را معنی

غالمی و همکاران  )،Kill and Yan, 1992)، کیل و یان (Heisey and Delwiche, 1983و هیسی (
)Gholami et al., 2012( و ) صابري و همکارانSaberi et al., 2012( .کاهش درصد و  مطابقت دارد

 زنیدر جوانه که باشد آمیالز آلفا همچون هاییآنزیم تواند به دلیل کاهش فعالیتزنی میسرعت جوانه
هاي هورمون روي تأثیر با آللوپاتیک ترکیبات البته ).Behtari et al., 2011( دارد نقش مهمی بذر

 پروتئینازها که و آمیالزها مانند ویژه هايآنزیم فعالیت اثر روي با همچنین زنی مانند جبرلین وجوانه
همچنین توقف  .)Rice, 1984شوند (می زنیجوانه کاهش باعث ،ندسته ضروري زنیجوانه فرآیند براي

اي در طی هایی که روي انتقال ترکیبات ذخیرهفعالیت آنزیم زنی ممکن است به تغییردر مرحله جوانه
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 ,.Ghorbani et alقربانی و همکاران ( .)Khatib et al., 2004( گذارد، نسبت داده شودزنی اثر میجوانه

 Agropyronزنی بذور و رشد گیاهچهبر جوانه کوهی درمنه گونه اثر آللوپاتی طی مطالعه )2012

repens ،زنی گونهداري بر صفات جوانهمعنیر اث ه درمنه کوهیگونهار داشتند که ظاAgropyron 

repens  چهو ساقه هچتیمارهاي مختلف غلظت عصاره اثر مشابهی بر طول ریشهداشته و همچنین 
داري نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان طور معنیچه بهچه و ساقهکه طول ریشهطوريبه داشته است

 هايریشه تشکیل از کاستن طریق از هاریشه رشد روي بر گذاشتن تأثیر با ترکیبات آللوپاتیکدادند. 
). Chon et al., 2005در نتیجه کاهش طول گیاهچه گردند ( و گیاهان در آب جذب کاهش اعثب موئینه

 رشد کاهش و هورمونی توازن دلیل تخریبتواند بهچه میساقه و چههمچنین کاهش رشد طول ریشه
 هايهورمون شبیه آللوپاتیک مواد فعالیت هايانیسممک از بعضی باشد. هاگیاهچه ریشۀ و هوائی اندام

 آب جذب کاهش باعث توانندمی هاریشه رشد روي بر گذاشتن تأثیر با است. ترکیبات آللوپاتیک گیاهی
  ).Chon et al., 2005کاهش طول گیاهچه گردند (موجب و در نتیجه  شده گیاهان در

 نتایج به استناد با حال عین در اما است، نگرفته صورت عصاره تجزیه اگرچه ،حاضر پژوهش در
 را آرتمیزینین ویژه به و سانتونین ها،فنولیک چون ترکیباتی توانمی مختلف تحقیقات از لـــحاص
 نیازمند زمینه این در قطعی اظهارنظر هرچند. دکر عنوان مطالعه مورد هايویژگی بازدارندگی عامل

 اثرپذیر گیاهان در آنها غلظت و درمنه گیاه عصاره در موجود ترکیبات انواع آنها در که است تحقیقاتی
  .گیرد قرار ارزیابی مورد

زنی و رشد جوانه ،که با افزایش غلظت عصاره درمنه کوهی دادتحقیق حاضر نشان گیري کلی هیجنت
. بنابراین شایسته است که در مدیریت و اصالح مراتع به اثر آللوپاتی یافتگونه کاهش در هر دو بذر 

 ترقطعی گیري تصمیم برايد. گردگیاهان موجود در مرتع توجه شود و عملیات اصالحی مناسب اتخاذ 
 فیتوشیمی تجزیه و بوته پوشش، تراکم درصد آتی هايپژوهش در شودمی پیشنهاد ،گونهدو این  به راجع
و همچنین اثر آللوپاتی این گونه بر  مطالعه مورد رویشگاه طبیعی خاك همراه تیمار به آللوپاتیک گیاه

  . هاي مرتعی منطقه بررسی شودسایر گونه
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