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و جذب عناصر  سبزشدن اتیخصوصر ب) Artemisia sieberi(درمنه  ر دگرآسیبی عصارهیتأث

  )Prosopis cineraria(غذایی کهور ایرانی 

  3 شیرمحمدي ابراهیم ،* ،2 ابراهیمی مهدیه ،1 ماریشانی ریکی اسما

  چکیده مبسوط

دگرآسیبی به اثرات . اصالح و احیاي مراتع کشور استهاي مهم در  کی از دغدغهیکدیگر یاثرات دگرآسیبی گیاهان بر : مقدمه

مناسب و سازگار  يها هاي احیاء مراتع، کاشت گونه ازجمله روش. بازدارنده یک گیاه بر رشد، نمو و یا سبز شدن گیاه دیگر اشاره دارد

ر عصاره درمنه دشتی یضر تأثدر تحقیق حا. است؛ اما بدون در نظر گرفتن خاصیت دگرآسیبی گیاه احتمال شکست پروژه زیاد است

 زنی سختی دارد،  بر سبز شدن، برخی خصوصیات موفولوژیک و محتوي عناصر غذایی کهور ایرانی که جوانه

. درصد اجرا شد 60گراد و رطوبت نسبی  درجه سانتی 23 ± 5تحقیق حاضر در محیط گلخانه با شرایط دمایی : ها مواد و روش

استان سیستان و (هاي خاك از روستاي دجینگ در شهرستان خاش  نمونه. تکرار بود 4 تصادفی با طرح آزمایشی مورد استفاده کامالً

 190سپس . هاي درمنه دشتی در سایه خشک و سپس آسیاب شدند منظور تهیه عصاره گیاهی، نمونه به. آوري شدند جمع) بلوچستان

هاي پودر شده ریخته شد و بر روي  روي نمونه لیتر اتانول خالص برک یمقدار . ک لیتري قرار داده شدیگرم از پودر گیاهی در ظروف 

کشت بذرها در . دست آمد محلول حاصل از صافی عبور داده شد و عصاره به. ساعت قرار داده شد 24مدت  دستگاه شیکر به

عدد  30ر هر گلدان تعداد د. هاي پالستیکی به گنجایش شش کیلوگرم انجام شد و در هر گلدان سه کیلوگرم خاك ریخته شد گلدان

درصد و صفر به  4/0، )لیتر آب مقطر میلی 1000لیتر در  میلی 2(درصد  2/0تیمارها در دو غلظت . متر کشت شد یعمق سه سانت بذر به

چه، وزن خشک  چه و ساقه ري شامل سرعت و درصد سبز شدن، طول ریشهیگ اندازه صفات مورد. همراه آبیاري گیاه اعمال شدند

 . د و محتوي عناصر غذایی کهور ایرانی بودی، کاروتنوئکلروفیلها، محتوي  جوانه

درصد  4/0که غلظت  یدر حال. درصد بود 2/0نتایج نشان داد بیشترین درصد و سرعت سبز شدن بذر مربوط به تیمار : ها افتهی

دار  چه و وزن خشک گیاه کاهش معنی چه و ساقه با افزایش غلظت عصاره، طول ریشه. زنی گیاه داشت ر بازدارندگی بر جوانهیتأث

نتایج نشان داد . درصد بود 4/0ترتیب مربوط به تیمار صفر و  چه و وزن خشک گیاه به چه، ساقه بیشترین و کمترین طول ریشه. داشت

کل و کاروتنوئید مربوط ، کلروفیل a ،bبیشترین کلروفیل . هاي فتوسنتزي گیاه شد دار رنگیزه عصاره درمنه دشتی باعث کاهش معنی

بیشترین و کمترین محتوي نیتروژن و فسفر . افتیهاي فتوسنتزي کاهش  به تیمار صفر بود و با افزایش غلظت عصاره محتوي رنگیزه

که با  یدر حال. افتیمقدار پتاسیم و منگنز با افزایش غلظت عصاره کاهش . گیري شد درصد اندازه 4/0و  2/0ترتیب در تیمار  گیاه به

درصد  2/0طور کلی عصاره درمنه دشتی در غلظت  به. دار داشت هاي گیاهی افزایش معنی افزایش غلظت عصاره مقدار روي در بافت

 .باعث افزایش سبز شدن کهور ایرانی شد

ایرانی کاهش هاي فتوسنتزي کهور  طور کلی، با افزایش غلظت عصاره درمنه دشتی، صفات مورفولوژیک و رنگیزه به: گیري نتیجه

هاي پایین باعث افزایش  طوري که در غلظت به. ر متفاوت داشتیعصاره درمنه بر جذب عناصر غذایی توسط کهور ایرانی تأث. داشتند

درصد عصاره درمنه بر روي سبز شدن گیاه  2/0غلظت . هاي باال باعث افزایش جذب منگنز گردید جذب نیتروژن و فسفر و در غلظت

هاي پایین  توان از عصاره گیاه در غلظت با توجه به تأثیر مثبت درمنه دشتی بر افزایش سبز شدن کهور ایرانی می. ر مثبت داشتیتأث

ر منفی یزنی است؛ اما با توجه به تأث ویژه این که کهور ایرانی داراي مشکل جوانه به. زنی کهور ایرانی استفاده نمود براي افزایش جوانه

 .شود عناصر غذایی در کهور ایرانی کشت این دو گیاه باهم در مراتع خشک توصیه نمیدرمنه دشتی بر رشد و جذب 

  هاي فتوسنتزي، منگنز درصد سبز شدن، دگرآسیبی، رنگیزه: هاي کلیدي واژه

   :هاي نوآوري جنبه

  .ر بازدارنده بر سبز شدن بذر کهور ایرانی داشتیعصاره درمنه دشتی تأث - 1

  .درمنه، خصوصیات مورفولوژیک کهور ایرانی کاهش داشتبا افزایش غلظت عصاره  - 2

 .هاي فتوسنتزي کهور ایرانی داشتر منفی بر رنگیزهیعصاره درمنه دشتی تأث - 3
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  ...شدن سبز خصوصیات بر) Artemisia sieberi( درمنه عصاره دگرآسیبی تأثیر: همکاران و ماریشانی ریکی

  مقدمه

منابع  نیتر با ارزشترین و کی از مهمیمراتع ایران 

با عملیات  توأمبرداري صحیح ملی کشور است که بهره

تواند نقش اساسی در جهت ها میاصالح و احیاء آن

هاي کشور در زمینه حفظ آب، خاك و تأمین نیازمندي

و همکاران،  1جنگلی(هاي پروتئینی داشته باشد فرآورده

دلیل کاهش مقدار تولید علوفه در این راستا به). 2012

مراتع در اثر عوامل طبیعی و انسانی، افزایش تولید علوفه 

کی از این ی. رسدنظر میهاي گوناگون ضروري بهبه شیوه

خوراك هاي مهم و خوشها، عملیات بذرپاشی گونهیوهش

تواند باعث در مراتع است که در صورت موفق بودن می

و  2ونگاهقادري (افزایش تولید علوفه در مراتع شود 

از این رو در اصالح و احیاي مراتع ). 2008همکاران، 

قبل از کشت باید خصوصیات فیزیکی و مورفولوژیکی 

  .اه بومی منطقه لحاظ گرددگیاه کشت شده با گی

هاي اثر دگرآسیبی گیاهان بر یکدیگر یکی از دغدغه

مهم در اصالح و احیاي مراتع کشور است که در 

و  3غالمی(قرار گرفته است  موردتوجهداري کمتر  مرتع

دگرآسیبی عموماً به اثرات بازدارنده ). 2011همکاران، 

دیگر اشاره زنی گیاه یک گیاه بر رشد، نمو و یا جوانه

مواد شیمیایی دگرآسیب ). 2006، 4ایمان و ذکریا(دارد 

هاي مختلف گیاهی وجود دارند و در انواع گیاهان و بافت

هاي ثانویه یا تولیدات اضافی حاصل این ترکیبات فرآورده

). 2004، 5ناروال(باشند هاي اصلی گیاه میاز متابولیت

واد فرعی این ترکیبات جزء مواد ثانویه گیاهی یا م

شوند و بندي میهاي متابولیکی گیاهان دستهمسیر

ها و غیره ها، فالونوئیدها، آلکالوئیدها، تاننترپن: شامل

  ).2004ناروال، (باشند می

منابع طبیعی بستر حیات  نکهیابا توجه به 

 رگذاریتأثباشد، شناخت عوامل اکولوژیک می يها دستگاه

برداري پایدار از آن را بهره تواند زمینهمی سامانهدر این 

و  7؛ آلرویلی2015و همکاران،  6چیلو(فراهم آورد 

ها احیاء مراتع، کاشت ازجمله روش). 2015همکاران، 

                                                           
1 Jangali 
2 Ghaderi Vangah 
3  Gholami 
4 Iman and Zakaria 
5 Narwal 
6 Chillo 
7 Al-Rowaily 

داشت،  در نظراما باید ؛ هاي مناسب و سازگار استگونه

هاي اصالحی مراتع جهت حتی اگر سازگارترین گونه

فتن خاصیت گر در نظراستفاده شود، بدون  يکار مرتع

باقري (دگرآسیبی گیاه احتمال شکست پروژه زیاد است 

و همکاران  9بوچیخ بوسیف). 2011، 8و محمدي

 آتریپلکس، در مطالعه اثر دگرآسیبی سه گونه )2014(

)Atriplex nummulariat, A. canescens, A. 

halimus(  زنی و رشد اولیه جوانهبرChenopodium 

album )زنی سلمه تره نشان دادند که جوانه) سلمه تره

طور قابل به A. nummulariaعصاره ساقه  ریتأثتحت 

و همکاران  10کازرونی منفرد. اي کاهش یافتمالحظه

هاي عصاره آبی اندام ، اثرات دگرآسیبی غلظت)2013(

- چه علفزنی و رشد ریشههوایی شبدر برسیم بر جوانه

 .A، )خروس سفیدتاج( Amaranthus albusهاي هرز 

hybridus )خروس هیبریدتاج( ،Solanum nigrum 

. و سلمه تره را مورد ارزیابی قرار دادند) تاجریزي سیاه(

 Trifoliumنتایج نشان داد اثر غلظت عصاره آبی 

alexandrium )بر متوسط زمان جوانه) شبدر برسیم-

زنی چه و یکنواختی جوانهزنی افزایش، طول ریشه

-بود و در مجموع، گونه تاجریزي سیاه مقاوم دار یمعن

ترین گونه نسبت به  خروس هیبرید حساسترین و تاج

  .حضور عصاره آبی شبدر برسیم بودند

بر سبز  عصاره درمنه دشتی ریتأثدر تحقیق حاضر 

شدن، برخی خصوصیات موفولوژیک و محتوي عناصر 

ژیک جنوب هاي مهم اکولوایرانی که از گونه غذایی کهور

زنی سختی دارد، مورد مطالعه قرار ایران است و جوانه

  .گرفت

  

  هامواد و روش

  آماده کردن خاك، کشت گلدانی و تهیه عصاره گیاهی

تکرار  4تصادفی با  کامالًتحقیق حاضر در قالب طرح 

درجه  23 ± 5شرایط دمایی (در محیط گلخانه 

ساعت  10درصد، تناوب نوري  60گراد، رطوبت  سانتی

در شهرستان خاش اجرا ) ساعت تاریکی 14روشنایی 

خاك مورد استفاده براي انجام تحقیق از روستاي . شد
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آوري کیلومتري شهرستان خاش جمع 45دجینگ در 

 ينوع کود خاك طبیعی بدون استفاده از هیچ. شد

 2الک  اي ازگلخانه هاي شیآزمامنظور انجام  به

هاي خاك پس از انتقال نمونه. متري عبور داده شد میلی

به گلخانه و خشک شدن در مجاورت هوا، براي کشت 

سپس . متري عبور داده شدندیلیم 4گلدانی از الک 

بافت : کی و شیمیایی خاك شاملیبرخی خصوصیات فیز

به روش هیدرومتري، اسیدیته، ) لومی شنی(خاك 

، )زیمنس بر متردسی 06/1( قابلیت هدایت الکتریکی

 23/0( دسترس قابل، فسفر )درصد 09/0(نیتروژن کل 

 90( دسترس قابلو پتاسیم ) گرم در کیلوگرممیلی

  .گیري شداندازه) گرم در کیلوگرممیلی

ساقه، ریشه (منظور تهیه عصاره گیاهی، گیاه کامل به

شهرستان  غ آبیتاز مراتع  درمنه دشتی )و برگ

هاي گیاهی در سایه نمونه. آوري شدایرانشهر جمع

گرم از پودر  190سپس . خشک و سپس آسیاب شدند

مقدار یک . گیاهی در ظروف یک لیتري قرار داده شد

هاي پودر شده ریخته شد و نمونه يرولیتر اتانول خالص 

. ساعت قرار داده شد 24 به مدتروي دستگاه شیکر 

دست ی عبور داده شد و عصاره بهمحلول حاصل از صاف

هاي پالستیکی به منظور کشت بذرها، از گلدانبه. آمد

گنجایش شش کیلوگرم استفاده و در هر گلدان سه 

 70ها رطوبت خاك گلدان. کیلوگرم خاك ریخته شد

قبل از کشت، ابتدا . درصد ظرفیت زراعی نگه داشته شد

ز پودر که حاوي یک گرم ا کشها با محلول قارچبذر

گرم آب مقطر بود، ضدعفونی میلی 1000کش در قارچ

زنی دلیل ریشه عمیق کهور ایرانی و جوانهبه. گردیدند

سه  به عمقبذر  30سخت این گیاه، در هر گلدان تعداد 

 موردنظردر این پژوهش تیمارهاي . شد متر کشت یسانت

پس از . بود) صفر(و آب مقطر  عصاره درمنه دشتی

ها انجام شد، تیمار بار کیساعت  48هر  کشت، آبیاري

 1000لیتر در میلی 2(درصد  2/0در دو غلظت 

درصد و صفر به همراه آبیاري  4/0، )لیتر آب مقطر میلی

گیري شامل سرعت صفات مورد اندازه. گیاه اعمال شدند

 تر وزنچه، چه، طول ساقهو درصد سبز شدن، طول ریشه

و  دیکاروتنوئ ،يا نهدا رنگها، محتوي و خشک جوانه

  .محتوي عناصر غذایی کهور ایرانی بود

  گیري صفاتاندازه

براي محاسبه سرعت و درصد سبز شدن، گیاهان 

روز تحت نظر بودند و تعداد  14مدت کشت شده به

سپس درصد و سرعت . سبز شده یادداشت شد هايبذر

هاي سبز شده از درصد بذر. سبز شدن محاسبه شد

  ).2002و همکاران،  1باجی(به شد محاس 1ي رابطه

 EP = (Ni/S)×100                                :1رابطه 

EP2  سبز شدندرصد ،Ni  تعداد بذر سبز شده تا روزi 

سرعت . باشدهم تعداد کل بذر کشت شده می Sام و 

باجی و ( محاسبه شد 2 يسبز شدن بذور از رابطه

  ).2002همکاران، 

  ER = (Ni/Ti)                                       :2رابطه 

ER3  برحسب تعداد بذر سبز شده در (سرعت سبز شدن

هم تعداد روز تا  Ti تعداد بذور سبز شده، Ni، )در روز

  .است ام i شمارش

چه، گیاهان چه و ساقهگیري طول ریشهبراي اندازه

برداشت ) روز 14(حد نصاب شده پس از رسیدن بهکشت

- پس از شستشوي ریشه گیاه با آب مقطر، ریشه. دندش

چه چه و ریشهطول ساقه. چه از هم جدا شدچه و ساقه

براي تعیین وزن . گیري شدوسیله کولیس اندازهبه

 72ساعت در آون در دماي  48مدت ها بهخشک، نمونه

وزن خشک گیاه با استفاده . گراد خشک شددرجه سانتی

  .گرم تعیین شد 0001/0دقت  از ترازوي دیجیتالی با

، کلرفیل a ،b هاي لیکلروفگیري محتوي براي اندازه

گرم از بافت تر گیاه در داخل  1/0تنوئید، ابتدا وکل و کار

. درصد ساییده شد 80لیتر استون میلی 5هاون چینی با 

هاي سانتریفیوژ انتقال و سپس محلول حاصل به لوله

لیتر استون میلی 5مرتبه با بقایاي موجود در هاون، دو 

سپس . محلول درون لوله اضافه شددرصد شسته و به 80

دور در دقیقه  6000دقیقه در  10مدت ها بهلوله

) Sigma, 14-1, Germany:مدل دستگاه(سانتریفیوژ 

گیري کلروفیل با روش اسپکتروفتومتري اندازه. شدند

انجام ) uv2100, unico, America :مدل دستگاه(

ها در طول این ترتیب که مقدار جذب محلول به. گرفت

نانومتر خوانده شدند و  645 و 663، 470هاي موج

و  5 و 4، 3وتنوئید از روابط و کار b, aمحتوي کلروفیل 

                                                           
1 Bajji 
2 Emergence percentage 
3 Emergence rate 
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- حسب میلی بر b و  a کلروفیل کل از مجموع کلروفیل

، 1آرنون(گیري شد نمونه اندازه تر وزنگرم بر گرم 

1949.(  

  :3رابطه 

Chlorophyll-a = (19.3 × A663 - 0.86 × A645) × 
V/1000w 

  :4رابطه 

Chlorophyll-b = (19.3 × A645 - 3.6 × A663) × 
V/1000W 

  :5رابطه 

Carotenoid = 100 × (A470) – 3.27 (chl.a) - 104 
× (chl.b) / 227 

  :که در این روابط

V = محلول فوقانی حاصل از (حجم محلول صاف شده

  )سانتریفیوژ

 A =470و  645، 663هاي جذب نور در طول موج 

  نانومتر

W  =نمونه برحسب گرم تر وزن  

  

  گیري محتوي عناصر غذاییاندازه

عصاره بر میزان عناصر  ریتأثگیري منظور اندازهبه

هاي گیاهی از روش اکسایش تر انجام گیاه، هضم نمونه

هاي لوله هگرم از نمونه گیاهی ب 3/0بدین منظور . شد

لیتر از مخلوط اسید میلی 5/2هضم منتقل و سپس 

سولفوریک، اسید سالسیلیک، سلنیوم و آب اکسیژنه به 

درجه  100 يدمامخلوط حاصل تا . ها اضافه شدآن

ها، بعد از خنک شدن نمونه. گراد حرارت داده شدسانتی

. اضافه شد ها آنبه ) سه بار(لیتر آب اکسیژنه ک میلیی

درجه  330ها روي اجاق قرار گرفتند و تا لوله مجدداً

. گراد حرارت داده شدند تا عمل هضم تمام شودسانتی

لیتر آب مقطر میلی 3/48ها بعد از خشک شدن نمونه

زدن تکرار شد و روز بعد عمل هم. زده شدنداضافه و هم

  .نشین گرددتا مواد ته حال خود قرار داده شدبه

مده عناصر منیزیم، روي، دست آي بهدر عصاره

 يگیراندازه. گیري شدندپتاسیم، فسفر و نیتروژن اندازه

هاي منیزیم و روي در عصاره حاصل از هضم تر نمونه

: مدل دستگاه(با استفاده از دستگاه جذب اتمی  یگیاه

Dena, Iran (میزان نیتروژن با روش . انجام شد

                                                           
1 Arnon 

با استفاده از وسیله دستگاه کجلدال، فسفر تیتراسیون، به

سنجی با استفاده از اسپکتروفتومتر و پتاسیم روش رنگ

 ,M410: مدل دستگاه(فتومتر میبا استفاده از دستگاه فل

Sherwood, London (گیري شد اندازه)و  2رایان

  ).2001همکاران، 

  

  هاتجزیه و تحلیل داده

آزمون (ها  بودن دادهپس از حصول اطمینان از نرمال

آزمون (ها  و همگنی واریانس) 3اسمیرنوفکلوموگروف 

دار بین  منظور بررسی وجود تفاوت معنی به) 4لوون

در قالب  طرفه کیها مورد تجزیه واریانس  تیمارها، داده

ه و یتجز. طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار قرار گرفتند

  . انجام شد SPSS. 20افزار  ها، با نرم ل دادهیتحل

  .شد ها از آزمون دانکن استفاده  گینمقایسه میان منظور به

  

  نتایج و بحث

  سرعت و درصد سبز شدن و خصوصیات رشد گیاه

بر سرعت  عصاره درمنه دشتی ریتأثنتایج مربوط به 

آورده شده  1در جدول  و درصد سبز شدن کهور ایرانی

بر  دار عصاره درمنه دشتینتایج حاکی از اثر معنی. است

  ). p>05/0(بود  سرعت و درصد سبز شدن گیاه

درصد عصاره، بیشترین درصد  2/0که در غلظت طوريبه

  .شد مشاهدهو سرعت سبز شدن 

کمترین سرعت و درصد سبز شدن مربوط به غلظت 

درصد  2/0طور کلی غلظت به. درصد عصاره بود 4/0

باعث افزایش سبز شدن بذر کهور ایرانی در مقایسه با 

 ریتأثدرصد  4/0غلظت  کهدرحالی ؛تیمار صفر شد

  .بازدارندگی بر سبز شدن بذرهاي گیاه داشت

ي سبزشدن گیاه نسبت به سایر مراحل مرحله

غلظت  .فنولوژیک از حساسیت باالیی برخوردار است

زیرا پدیده . اثر مثبت داشت سبز شدنپایین عصاره بر 

دگرآسیبی به غلظت مواد شیمیایی دگرآسیب بسیار 

غییر در مقدار غلظت این وابسته است و ممکن است با ت

متفاوتی بدست  کنندگی کیتحرمواد اثر بازدارندگی و 

در این ). 2007، 1؛ کولورن2002، 5چون و کیم(آید 

                                                           
2 Rayan 
3 Kolmogorov-Smironov 
4 Levene 
5 Chon and Kim 
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گزارش کردند که مواد ) 2002(2زمینه اسماعیل و چونگ

هاي پایین ممکن است اثرات مثبت دگرآسیب در غلظت

هاي اما در غلظت ،یا منفی بر گیاه هدف داشته باشند

علت کاهش درصد و سرعت  .باال همواره بازدارنده باشند

 به مربوط تواندیم عصاره درصد 4/0 غلظت در یزن جوانه

 در که باشد ٣الزیآم آلفا مانند ییهامیآنز تیفعال کاهش

 ،يمحمد و يباقر) دارد یمهم نقش بذر یزنجوانه

2011). 

 بیدگرآس باتیترک است داده نشان قاتیتحق جینتا

مانند جیبرلین که در  ییهاهورمون يرو ریتأث با

زنی مهم هستند و همچنین با اثر روي فعالیت  جوانه

ها و پروتئینازها که در فرآیند  هاي ویژه مانند آمیالز آنزیم

زنی گیاه  زنی ضروري هستند، باعث کاهش جوانه جوانه

این توقف در مرحله سبز شدن ممکن  عالوه بر. گردندمی

هایی که روي انتقال ترکیبات  ر فعالیت آنزیماست به تغیی

گذارد، نسبت داده  زنی اثر می اي در طی جوانه ه ذخیر

  ).2008و همکاران،  4قربانلی(شود 

 از مترشحه بازدارنده مواد الزم به ذکر است که

انباشتگی ترکیبات فنلی  سبب گیاهان ي مختلف ها اندام

 زنی جوانه درصد کاهش منجر بهشود که خود می

انباشتگی ترکیبات فنلی نوعی پاسخ دفاعی در . گردد می

هاي زیستی و غیرزیستی است که موجب  برابر تنش

، 5هیرت و شینوزاکی(شود  زنی می کاهش رشد و جوانه

، گزارش کردند که )2010(و همکاران  6علیپور). 2004

زنی بذر و عصاره گیاه درمنه ظرفیت بازدارندگی جوانه

 Sorghum( چه تاج خروس، سلمه تره، قیاقاهیرشد گ

halepense (و ذرت )Zea mays (ریکی . را دارد

 گزارش کرد که عصاره درمنه دشتی) 2015( 7ماریشانی

 Peganumزنی و رشد هاي پایین جوانهدر غلظت

harmala )هاي باال را افزایش داد، اما در غلظت) اسپند

  .زنی و رشد گیاه گردیدباعث کاهش جوانه

بر رشد  عصاره درمنه دشتی ریتأثنتایج مربوط به  

نتایج . نشان داده شده است 1کهور ایرانی در جدول 

                                                                                   
1 Koloren 
2 Ismail and Chong 
3 -Amylase 
4
 Ghorbanli 

5 Hirt and Shinozaki 
6
 Alipoor 

7
 Ricki Maryshany 

چه و نشان داد با افزایش غلظت عصاره، طول ریشه

دار چه و همچنین وزن خشک گیاه کاهش معنیساقه

 46/1(چه بیشترین طول ریشه). p>05/0(داشت 

گیاه در تیمار ) مترسانتی 11/2(چه و ساقه) مترسانتی

چه چه و ساقهگیري شد و کمترین طول ریشهصفر اندازه

). 1جدول (درصد بود  4/0مربوط به تیمار غلظت 

مربوط ) گرم 46/1(همچنین بیشترین وزن خشک گیاه 

در ) گرم 38/1(به تیمار صفر بود و کمترین مقدار 

  .گیري شددرصد اندازه 4/0غلظت عصاره 

هاي مختلف جنس درمنه یبی در گونهاثرات دگرآس

اي از در این جنس طیف گسترده. به اثبات رسیده است

هاي  ، الکتون8شامل آرتیمیزینین زیستیترکیبات فعال 

هاي ثانویه دیگري از قبیل و متابولیت 9سزکویی ترپن

شود که سمی بودن تولید می 11و کامفور 10کومارین

 12لیدون(ده است روي برخی گیاهان به اثبات رسی ها آن

 ریتأثترکیبات دگرآسیبی با  ).1997و همکاران، 

هاي  ها با کاستن از تشکیل ریشه گذاشتن بر رشد ریشه

مویینه باعث کاهش جذب آب در گیاهان و درنتیجه 

و همکاران،  13چون(شوند  کاهش طول گیاهچه می

 معرض در که هایی گیاهچه طول کاهش). 2002

 گیرند می قرار بازدارنده مواد حاوي هاي گیاهی عصاره

 تقسیم روي بر عصاره منفی اثر دلیلاست به ممکن

طولی  رشد برعالوه که باشد سلول طویل شدن ای سلولی

 توانند می گیاهی عصاره در موجود بازدارنده مواد گیاه،

، 14کاسم(داشته باشند  نیز گیاه وزن بر منفی ریتأث

گزارش کردند  ،)2005( 15صمدانی و باغستانی ).2001

هاي مختلف درمنه روي که میزان تأثیر عصاره گونه

- طور معنیچه یوالف وحشی بهچه و ساقهاندازه ریشه

  و همکاران  16همچنین شیرمردي. داري متفاوت بود

                                                           
8 Artemisinin 
9 Sesquiterpene lactone 
10 Coumarin 
11 Camphor 
12 Lydon 
13 Chon 
14 Qasem 
15

 Samedani and Baghestani 
16

 Shirmardi 
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  ...شدن سبز خصوصیات بر) Artemisia sieberi( درمنه عصاره دگرآسیبی تأثیر: همکاران و ماریشانی ریکی

  کهور ایرانیمورفولوژیک سبز شدن بذر و خصوصیات بر عصاره درمنه دشتی اثر سه میانگین یمقا -1جدول 

Table 1. Mean comparison of the effect of A. sieberi extract on emergence and morphological properties of 
P. cineraria (L.) Druce  

  غلظت عصاره

(%)  

Extract 
concentration (%) 

  سرعت سبز شدن بذر

  )ر روزب(

Seeds 
emergence rate 

(day-1) 

  سبز شدن بذردرصد 

Seeds emergence 
percent 

  چهطول ریشه

  )مترسانتی(

Radicle 
length 
(cm) 

  چهطول ساقه

  )مترسانتی(

Plumule 
length 
(cm) 

  وزن خشک کل

  )گرم در گلدان(

Total dry 
weight 

(g pot-1) 
0 0.40 a ±7.00 2.40 b±33.30 a 0.40±1.46 a 0.50±2.11 a 0.30±1.46 

0.2 0.40 a± 7.43 a 2.60±41.60 a 0.40±1.42 b 0.30± 1.38 a 0.30± 1.42 
0.4 0.42 b± 6.75 b 2.30±32.20 b 0.30±1.38 b 0.30± 1.30 b 0.20± 1.38 

  .ندارند دار معنی اختالف یکدیگر با  دانکن آزمون% 5 سطح در مشابه حروف با هاي میانگین ،ستون هر در

In each column, means with similar superscript letters are not significantly different at P<0.05 of Duncan's 
multi-range test. 

  

هاي هوایی گونه ، تأثیر دگرآسیبی عصاره اندام)2013(

A. aucheri )زنی و رشد بر میزان جوانه) درمنه کوهی

 .B و) علف پشمکی( Bromus tomentellusبذر 

inermis )این  .را بررسی کردند) جارو علفی نازك

هاي عصاره اندام هوایی محققان نشان دادند که تیمار

چه زنی، طول ریشهدرمنه کوهی بر درصد و سرعت جوانه

. داري داشتچه و بنیه بذر دو گونه کاهش معنیو ساقه

 تنش نمو گیاه طی و رشد توقف دالیل از یکی

 که است تنفس میتوکندریایی نرخ دگرآسیبی، تغییر

 ATPتولید  کاهش. شود می ATPتولید  کاهش باعث

 مانند سلولی سایر فرآیندهاي در تغییر باعث تواند می

 انرژي نظر از مراحل پرمصرفی که رشد و ها یون جذب

 ترکیبات در حضور گیاه رشد کاهش .شود ،هستند

 مریستمی هاي در سلول میتوز شدید توقف دگرآسیبی با

 ریشه طول نتیجه و در شود می همراه چه ساقه و چه ریشه

  ).2003و همکاران،  1برتین(یابد می کاهش ساقه و

  

  هاي فتوسنتزيرنگیزه

بر  هاي درمنه دشتیعصاره ریتأثنتایج مربوط به 

نشان  2هاي فتوسنتزي کهور ایرانی در جدول رنگیزه

 نتایج نشان داد عصاره درمنه دشتی. داده شده است

هاي فتوسنتزي کهور ایرانی دار رنگیزهباعث کاهش معنی

مربوط به  aبیشترین مقدار کلروفیل ). p>05/0(شد 

 تیمار صفر بود و با افزایش غلظت عصاره درمنه دشتی

نظیر این نتیجه در خصوص . کاهش یافت aکلروفیل 

                                                           
1 Bertin 

دست کلروفیل کل و محتوي کاروتنوئید به، bکلروفیل 

، کلروفیل کل و bکه بیشترین کلروفیل طوريبه. آمد

محتوي کاروتنوئید مربوط به تیمار صفر بود و کمترین 

  .دست آمددرصد به 4/0مقدار در تیمار 

نشان داده دگرآسیبی بیشتر تحقیقات مربوط به 

مواد شیمیایی  در حضوراست که کاهش رشد گیاه 

ها همبستگی دارد و  با کاهش کلروفیل در آنرآسیب دگ

-یک اثر ثانویه ناشی از مهم لیکلروفکن است کاهش مم

. باشدترین ترکیبات فعال در گیاه درمنه، آرتیمیزینین 

طویل شدن و این ماده از طریق جلوگیري از تقسیم 

، 2بهامیک و دول(زنی شود تواند مانع جوانهمی سلول

نشان دادند که در ) 1985(و همکاران  3پورویس ).1983

 خاك، در در اثر تجزیه و ترواش مواد از بقایاي چاودار

 خاك سطح نزدیک که شود می آزاد شیمیایی مواد

 هرز يها علف رشد و زنی جوانه از و شده انباشته

 آب، بازدارنده در محلول مواد این. نمایدمی جلوگیري

 مطالعات ).1995، 4رایس(هستند  گیاهان بعضی رشد

 داراي بعضی گیاهان بقایاي که داده است نشان بسیاري

 برداشت از بعد و است خاك دگرآسیبی در خاصیت

 روي که کنند می آزاد فنولیک نظیر اسیدهاي ترکیباتی

دارد  منفی اثر زنی بعضی گیاهان یا عملکرد گیاه جوانه

 ).1996، و همکاران 5هوفمن(

                                                           
2 Bhawmik and Doll 
3 Purvis 
4 Rice 
5 Hoffman 
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  نیکهور ایرا) گرم بر گرم وزن تر میلی(، کلروفیل کل و کاروتنوئید a ،bمحتوي کلروفیل بر مقایسه میانگین تأثیر عصاره درمنه دشتی  -2جدول 

Table 2. Mean comparison of the effect of A. sieberi extract on chlorophyll a, b total chlorophyll and 
carotenoid content (mg gFw

-1) of P.cineraria 

  (%)غلظت عصاره 

Extract concentration (%) 

  aکلروفیل 

Chlorophyll a 

  bکلروفیل 

Chlorophyll b 

  کلروفیل کل

Total Chlorophyll 

  کاروتنوئید

Carotenoid 

0 a 0.010±1.680 0.065a ±0.796 a 0.221±2.477 0.01a ± 1.17 

0.2 b 0.050±0.666 0.065a± 0.729 b 0.143±1.396 0.01b±0.32 

0.4 c 0.055±0.517 0.052b± 0.607 0.135c± 1.125 0.00c± 0.03 

  .ندارند دار معنی اختالف یکدیگر با  دانکن آزمون% 5 سطح در مشابه حروف با هاي میانگین ،ستون هر در

In each column, means with similar superscript letters are not significantly different at P<0.05 of Duncan's 
multi-range test. 

  

مواد  که تولید دادند نشان) 2009(همکاران  و 1نسیم

 در ها آزادسازي آن و گیاهان شیمیایی دگرآسیب در

 هاي گونه رشد و زنی جوانه تواند می گیاهان توسط خاك

 و است انتخابی اثرات این .دهد قرار ریتأث تحت را گیاهی

 اثرات سبب تواند می نوع بقایا و غلظت به هبست

مواد . شود گیاهان در رشد کنندگی تحریک یا بازدارندگی

توانند بر گیاه مجاور ایجاد اختالل نمایند و  میدگرآسیب 

علت . قرار دهند ریتأثمقدار کلروفیل گیاه مجاور را تحت 

هاي باال درنتیجه تجزیه  کاهش میزان کلروفیل در غلظت

هاي کلروفیلی و کاروتنوئیدها و یا کاهش سنتز  رنگیزه

و  ها واکنش). 1999، 2تریپاتی و کوري(ها است  آن

ها،  هورمون تولید سلولی، تقسیم همانند فرآیندهایی

تنفس  و فتوسنتز غشاي سلولی، نفوذپذیري و پایداري

 مواد دگرآسیب براي اثر نقطه و هدف عنوان به توانند می

  ).2001، 3حجازي(باشند  مطرح

  

  محتوي عناصر غذایی

بر محتوي  عصاره درمنه دشتی ریتأثنتایج مربوط به 

. آورده شده است 3جدول عناصر غذایی کهور ایرانی در 

بر میزان  دار عصاره درمنه دشتینتایج حاکی از اثر معنی

هاي کهور نیتروژن، پتاسیم، فسفر، روي و منگنز در بافت

بیشترین مقدار نیتروژن و فسفر ). p>05/0(ایرانی بود 

گیري شد و کمترین مقدار درصد اندازه 2/0در تیمار 

. درصد بود 4/0نیتروژن و فسفر مربوط به تیمار 

  بیشترین مقدار پتاسیم و منگنز در تیمار صفر 

                                                           
1 Naseem 
2 Tripathi and Kori 
3
 Hejazi 

گیري شد و با افزایش غلظت عصاره مقدار پتاسیم اندازه

 کامالًدر خصوص مقدار روي روند . و منگنز کاهش یافت

طوري که با افزایش غلظت به. متفاوتی مشاهده شد

هاي گیاهی مقدار روي در بافت عصاره درمنه دشتی

  ).p>05/0(دار داشت یافزایش معن

جذب عناصر غذایی براي رشد و توسعه گیاه مهم 

دهد که تجمع بسیاري از مطالعات نشان می. هستند

عوامل دگرآسیبی روي سرعت جذب عناصر غذایی اثر 

هردوي افزایش و کاهش در جذب مواد غذایی . گذاردمی

 براي گیاهانی گزارش شده است که در معرض تغییر

وضعیت نامتعادل شدن . بی قرار دارندشرایط دگرآسی

 مواد معدنی در گیاهان گیرنده توسط آبشویی از بقایاي

- گیاهی، ترشحات ریشه و بقایاي دگرآسیبی ایجاد می

). 1984؛ بهامیک و دول، 2001و همکاران،  4آالم(شود 

مربوط به رقابت  ماًیمستقالبته این تأثیرات ممکن است 

مستقیم از طریق تأثیر بر گیاهان باشد و ممکن است غیر

کننده عناصر غذایی مانند هاي تثبیتمیکروارگانیسم

مواد شیمیایی دگرآسیب خاص . نیتروژن صورت گیرد

مانع جذب عناصر ) 6و فنولیک اسیدها 5فالونوئیدها(

شوند و مکانیسم عمل هاي گیاه میمعدنی توسط ریشه

غشاء در  طبیعیزدن اعمال این ترکیبات از طریق بهم

  .هاي گیاه استسلول

 

                                                           
4 Alam 
5 Flavonoid 
6 Phenolic acid 
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  هاي کهور ایرانی تحت تأثیر عصاره درمنه دشتیمیزان عناصر غذایی موجود در بافت -3جدول 

Table 3. Nutrients contents in tissues of P. cineraria under A. sieberi extract 

  (%)غلظت عصاره 

Extract concentration (%) 

  (%)نیتروژن 

N (%) 

  (%)پتاسیم 

K (%) 

  (%)فسفر 

P (%) 

  (%)روي 

Zn (%) 

  (%)منگنز 

Mn (%) 

0 0.20 b± 2.85 0.01 a ±0.43 0.01 b ±0.42 0.00 b ±0.13 0.00 a±0.17 

0.2 a 0.33± 3.03 0.01 a ±0.41 0.01 a ±0.53 0.00 b ±0.15 0.00 b±0.12 

0.4 b 0.20±2.72 0.01 b ±0.34 0.01 c±0.24 0.00 a ±0.21 0.00 b±0.10 

  .ندارند دار معنی اختالف یکدیگر با  دانکن آزمون% 5 سطح در مشابه حروف با هاي میانگین ،ستون هر در

In each column, means with similar superscript letters are not significantly different at P<0.05 of Duncan's 
multi-range test. 
 

توانند از طریق ممانعت مواد شیمیایی دگرآسیب می

از انتقال الکترون و فسفرسیالسیون اکسیداتیو که دو تا 

 ATPاز اعمال غشاء میتوکندریایی هستند، محتوي 

توانند خاصیت سلول را کاهش دهند و همچنین می

هاي معدنی ونیبت به جذب نفوذپذیري غشاء را نس

 1و و متسیوی ).2001آالم و همکاران، (تغییر دهند 

 Cucumis sativusاثرات ترشحات ریشه ) 1997(

، اسیدهاي کربوکسیلیک آروماتیک در ترشحات )خیار(

هاي را بر روي جذب یون ها آنهاي ریشه و آنالوگ

هاي نیترات، پتاسیم، کلسیم، آهن و منیزیم گیاهچه

نشان داد که ترشحات  ها آننتایج . بررسی کردندخیار 

  .هاي نامبرده شدونیریشه مانع جذب تمام 

مشاهده کردند که بقایاي ) 1984(بهامیک و دول 

Setaria glauca )و ) دم روباهی زردAmbrosia 

artemisifolia )جذب پتاسیم را ) علف هرز آمبروزیا

 Glycine maxدر ذرت افزایش داد ولی در  21- %48

  .چنین نبود) سویا(

  

  گیرينتیجه

با افزایش غلظت  دهد مینتایج مطالعه حاضر نشان 

هاي عصاره درمنه دشتی، صفات مورفولوژیک و رنگیزه

عصاره درمنه بر . یابند میفتوسنتزي کهور ایرانی کاهش 

متفاوت  ریتأثجذب عناصر غذایی توسط کهور ایرانی 

پایین باعث افزایش هاي طوري که در غلظتبه. داشت

هاي باال باعث افزایش جذب نیتروژن و فسفر و در غلظت

درصد عصاره درمنه  2/0غلظت . گردد میجذب منگنز 

با توجه به تأثیر . داردمثبت  ریتأثگیاه  سبز شدنروي 

                                                           
1 Yu and Matsui 

کهور ایرانی  سبز شدنبر افزایش  مثبت درمنه دشتی

فزایش هاي پایین براي اتوان از عصاره گیاه در غلظتمی

ها استفاده ویژه در نهالستانکهور ایرانی به سبز شدن

زنی کهور ایرانی داراي مشکل جوانه نکهیاویژه به. نمود

بر رشد و  درمنه دشتی منفی ریتأثاما با توجه به ؛ است

جذب عناصر غذایی در کهور ایرانی کشت این دو گیاه 

  .شودباهم در مراتع خشک توصیه نمی
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Effect of Artemisia sieberi Extract Allelopathy on Emergence 
Characteristics and Nutrients Uptake of Prosopis cineraria 

Asma Ricki Maryshany 1, Mahdieh Ebrahimi 2, *, Ebrahim Shirmohammadi 3 

Extended abstract 
Introduction: Allelopathic effects of plant on one another are one of the most important concerns in 

reclamation and rehabilitation of rangelands in Iran. Allelopathy refers to the deterrent effects of a plant on 
growth, development or emergence of another plant. One of the rangeland reclamation methods is planting 
suitable and compatible species. However, without considering the plant’s allelopathis characteristic, it is 
highly likely that the project will be a failure. The present study sought to investigate the effects of Artemisia 
sieberi extract on seedling emergence, some morphological characteristics and nutrient uptake of Prosopis 
cineraria which has hard emergence. 

Materials and Methods: The present study was carried out under greenhouse conditions, with 23±5 °C, 
60% relative humidity and 70% water-holding capacity of soil. The experimental design was a completely 
randomized one with four replications. Soil samples were selected from Deging village, located in the city of 
Khash (Sistan and Baloochestan Province). In order to prepare the plant extract, the A. sieberi samples were 
dried in the shade and were ground to powder. Then, 190 g of the powder was put in a plastic bottle, then 
filled with 1 L ethanol and placed on a shaker for 24 hours. The resulting solution was filtered out and the 
extract was obtained. The planting was carried out in plastic pots with the capacity of 6 kg which were filled 
with 3 kg of soil. In each pot, 30 seeds were buried, at a depth of 3 cm. The treatments were treated at 
concentrations of 0.2% (2 ml in 1000 ml distilled water), 0.4%, and zero along with plant irrigation. The 
parameters measured included emergence percentage and rate, radicle and pedicel length, seedling dry 
weight, photosynthetic pigments, carotenoid contents and nutrient uptake of P. cineraria. 

Results: The results showed that A. sieberi extract significantly decreased plant photosynthetic pigments. 
The highest chlorophyll a, b, total chlorophyll and carotenoid belonged to the control treatment and by 
increasing extract concentration, photosynthetic pigments decreased. In addition, the findings were that the 
highest and lowest nitrogen and phosphorus contents were obtained in the 0.2 and 0.4% treatments, 
respectively. Potassium and manganese decreased with increases in extract concentration. However, with 
increases in extract concentration, zinc significantly increased in the plant tissues. In general, the results 
showed that A. sieberi extract increases P. cineraria emergence in the 0.2% treatment. 

Conclusion: In general, morphological traits and photosynthetic pigments of P. cineraria decreased with 
increases in the concentrations of A. sieberi extract. Artemisia extract had a different effect on the absorption 
of nutrients by P. cineraria. at low concentrations. It increased nitrogen and phosphorus adsorption and 
increased concentrations of manganese in high concentrations. The concentration of 0.2% of Artemisia 
extract had a positive effect on plant emergence. Given the positive effect of A. sieberi on the emergence of 
P. cineraria, plant extract at low concentrations can be used to increase emergence of P. cineraria, especially 
given that the P. cineraria has an emergence problem. However, due to the negative effect of A. sieberi on 
growth and absorption of nutrients in P. cineraria, the cultivation of these two plants is not recommended in 
dry rangelands. 

 

Keywords: Allelopathy, Emergence percentage, Manganese, Photosynthetic pigments 

 
Highlights: 

1- The extract of A. sieberi had deterrent effects on seed emergence and morphological characteristics 
of P. cineraria. 

2- Increasing the concentration of the A. sieberi extract led to a decrease in the morphological 
characteristics of P. cineraria. 

3- A. sieberi extract had negative effects on photosynthesis pigments of P. cineraria. 
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