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 دهيچک

دن بـذر بـه دقـت       يص زمـان رسـ    ي تشـخ  ،ها  هز بودن گلچ  يل ر يدل هب. است) Artemisia( استان خراسان درمنه     ياهيپ غالب پوشش گ   يت

 ۵/۲ به مـدت     ۱۳۷۲ورماه  ي در شهر  يشي بذر درمنه در خراسان، آزما     آوري  جمعن زمان   يتر بن مناس ييمنظور تع  ن به ي بنابرا ،از دارد ي ن يشتريب

، )انيـ کرد(، مشـهد )ويقورخـود، بـاغلق،ب  ( شامل بجنوردبررسيمناطق مورد .  استان انجام گرفتي و جنوبي، مرکزيسال در ده منطقه شمال   

گونه درمنه مناطق تربت جام، سـبزوار       . بودند) مرغ، استاد، بجستان  يب(د، گنابا )پادگان قدس، قلعه نورداب   ( ، سبزوار )چشمه گل ( تربت جام 

 بـذر  آوري جمـع .  شديي شناساA. aucheri اني، کردA. kopetdaghensis وي، بA. diffusa غلق ، قورخود و باA. sieberiو گناباد 

ز يـ  ن ين در سـال اول مرحلـه گلـده        يهمچنـ . ام شد  دو سال انج   يزش بذر به فاصله هر ده روز در هر منطقه ط          يل تا ر  يدرمنه از زمان تشک   

ن دو عامـل در     يـ  متقابـل ا   هـاي  و اثر  آوري  جمع مختلف   يها خي اثر مناطق و تار    بررسي يل برا يصورت فاکتور  هش ب ين آزما يا. شد يبررس

ـ  شـده و تـا پا      يد مرحله گلده  ماه وار   در مهر  ها  ه گون يج نشان داد که تمام    ينتا.  بذر درمنه انجام شد    آوري  جمعن زمان   يتر ن مناسب ييتع ان ي

طور متوسط در  به. زش بذر داشتندي رA.sieberiجز بها هماه تمام گونيان دي و تا پامه آذرماه بذر سخت شد ي و تا ن    شد ليآبان ماه بذر تشک   

ن مناطق و   يد که اختالف ب   انس نشان دا  يه وار يج تجز ين نتا يهمچن. م بودند يه عق يو بق % ۲۲تول  ي درصد گلچه بارور در هر کاپ      ها  ه گون يتمام

 زنـي  جوانـه  به درصـد  آوري جمع يها خيمناطق در تار واكنش  ن  يهمچن). P > ۰۱/۰( بود   دار  معنيار  ي در هر سال بس    آوري  جمع يها خيتار

در .  بـود  شـتر ي درصد ب  ۳۰ يي ابتدا يها خي نسبت به تار   آوري  جمع يها خين تار ي در آخر  زني  جوانه مناطق درصد     بيشتر  در ي ول ،متفاوت بود 

ج ي نتـا  يطـور کلـ    هب. ه توجه کرد  ي به درصد قوه نام    فقطتوان   ي و نم  داردت  ي اهم آوري  جمع بذر در زمان     يزش احتمال ي توجه به ر   زمينهن  يا

مـرغ، اسـتاد، پادگـان قـدس، قلعـه نـورداب و             ي بذر درمنه مناطق چشمه گل، ب      آوري  جمع زمان   ترين  مناسبکند که    يشنهاد م يق پ ين تحق يا

 را  زنـي   جوانـه ن درصد   يشتريب) پادگان قدس ( بذر منطقه سبزوار  .  آذرماه بود  ۱۰‐۲۰و و بجستان    ي، باغلق، ب  ۵‐۱۵، قورخود   ۱۵‐۲۵ انيکرد

 . ر انداختيزش آن به تاخي بذر را به شرط عدم رآوري جمعشتر زمان ي بيدگي رسبرايتوان  ين مي همچن،)P>۰./۵( نشان داد
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 مقدمه

 ياز خــــــانواده کاســــــن ) Artemisia(درمنــــــه 
)Compositae (Asteraceae  لهي و قبAnthemideae 

ا در قاعده ي يلفا چندساله، عيکساله، دوساله ياهان يگ. است
ران ي و در ا   ۴۰۰ا  ين جنس در دن   ي ا هاي  هتعداد گون . اند  يچوب
 شـده   يي گونه آن در خراسان شناسـا      ۱۸ که   است گونه   ۳۳

ره يـ  ت ،ياهيـ  گ هـاي   هن خـانواد  يب).  ۱۳۶۸ ،انيمظفر(است  
ــن ــيکاس  يفراوانــ، )Artemisia( جــنس درمنــه ويژه، ب
  جـنس  ،در حـال حاضـر    . دارد در سطح اسـتان      يريچشمگ

 دليـل م مختلف اسـتان و بـه        ي با اقال  يعلت سازگار  درمنه به 
خـاک  ت  يـ  خـوب و تثب    يط رشد يد علوفه و شرا   يقدرت تول 

و اصـالح مراتـع      ايمنظور اح  مورد توجه کارشناسان مرتع به    
 .قرار گرفته است

ـ  ي بذرپاشـ ، اصالح مراتع يها  راه از   يکي  هـاي  ه توسـط گون
ن انتخـاب  يابرا بنـ اسـت، ماه درمنـه   يـ  از جمله بذر گ    يمرتع

 و زمـان    آوري  جمـع ح  ي، روش صـح   آوري  جمعمحل مناسب   
ت يـ کننـده موفق   نيعوامـل مهـم تضـم     ،  آوري  جمعمطلوب  
 بـذر درمنـه   زني جوانه. شوند  محسوب مي  در مراتع    يبذرپاش

ورماه و  يکساله درمنـه در شـهر     ي نهال   يدر فصل بهار، گلده   
 انجـام   ل مهرمـاه  يور و اوا  يوه و دانه در اواخر شهر     يل م يتشک
 يماه بـه طـول مـ       دن دانه تا اواخر آبان    يکن رس ي ل ،رديگ يم

 بـذر  آوري جمـع جـه  ياغلـب در نت ). ۱۳۶۶اونـد،   يآر(انجامد  
ن يهمچنـ . شود  ي م آوري  جمع نارس   يزودتر از موعد، بذرها   

ک گـرم وزن   ي عدد آن    ۳۰۰۰ که   استز  يار ر يبذر درمنه بس  
اه در  يـ ن گ يـ ه بـذر ا   يـ  است که در ته    ين نکته مهم  يا،  دارد
) ۱۹۹۲( مجر و مانسن .اد داشتيد به آن توجه زيعت بايطب
الـت  ي ا ۷  از    A. tridentata نمونه   ۶۹ زني  جوانه بررسيبا  
) زييپا( ۱۵ ي در دو دما   يشگاهيط آزما ي شرا  در کاي آمر يغرب
ـ      ،)زمستان(گرادي درجه سانت  ۱و   ن محـل   ي نشان دادند کـه ب

. جـود دارد  و همبسـتگي زنـي  جوانـه  به   واكنش و   آوري  جمع
ن منـاطق   يـ  از نظـر خـواب بـذر در ا         ياديـ ن تنوع ز  يهمچن

 بـراي  سرد يليشده از مناطق خ  آوري  جمعبذر  . مشاهده شد 
 رد،اج دا يـ  روز زمـان احت    ۱۱۳ به   زني  جوانه% ۵۰دن به   يرس
 از منـاطق بـا زمسـتان        شده آوري  جمع رهايکه بذ  يصورت در

ان  را نشـ   زنـي   جوانـه ن تعـداد    يروز هم  شش   معتدل پس از  
 .ندداد

گونـه   ريـ  دو ز  ي بـر رو   يشـ يآزما) ۱۹۸۰(والر و همکـاران     
 بـا کـا  ي در سه منطقه از آمرKochia prostrataا  يکوخ
 آوري  جمـع خ  يمارها شامل تـار   يت. ر انجام دادند  ي ز يمارهايت
 يها  روش،)ماه  آبان ۱۹ور تا   ي شهر ۳۰ نوبت از    ۶ آوري  جمع(

 و طـول    ي، درجه حـرارت نگهـدار     )هوا دادن (خشک کردن   
 درجـه   ۲۱ ي مـاه در دمـا     ۴،  ۱۸ ي ماه در دمـا    ۳( مدت آن 
ن يجــه گرفتنــد کــه آخــري نامبردگــان نت.بــود) گراديســانت
 برخوردار  يشتري ب زني  جوانه از متوسط    آوري  جمع يها خيتار

ر يتـاث . ده اسـت  يطـور کامـل نرسـ       مهرماه، بـذر بـه     ۲۹و تا   
 نشـده   ي نگهدار هايرکه بذ  ي خشک کردن هنگام   يها روش
ـ  ، نبـود  دار  معني زني  جوانه بر   ،بودند  مـاه   ۳ط  ي شـرا  در ي ول
ـ  ينگهدار مـار خشـک کـردن بـا هـوا و آون درصـد              ين ت ي ب
 کـه اخـتالف   بـود  درصـد  ۳۴ و ۵/۳۹ب  يـ  بـه ترت   زني  جوانه
 مـاه  ۳ ي بذر برا  زني  جوانهدرصد  .  مشاهده کردند  يدار  معني
. دن مقـدار بـو    يشتريگراد ب ي درجه سانت  ۴ ي در دما  ينگهدار

 K. prostrata var بـذر در  زني جوانه درصد يکل طور به
canescens    و در  آوري  جمع)  نوامبر ۹(ماه    آبان ۱۹ که در  

 درجـه   ۴ ي سـه مـاه در دمـا       يهوا خشک شده و سپس برا     
 زنـي  جوانـه ن درصـد  يشتري ب، شده استيگراد نگهدار يسانت

  .را نشان داده استدرصد  ۹۷برابر 
 بـذر بـر   آوري جمـع ان مناسب ن زم ييق تع ين تحق يهدف ا 

 يعي در عرصه طب   يت ظاهر ي و وضع  ياساس مطالعه فنولوژ  
 پـس از    يشـگاه يط آزما ي شـرا  در بـذر    زنـي   جوانـه  ييو توانا 
 و  ي، مرکـز  ي در مناطق شمال   آوري  جمع مختلف   يها تاریخ
 .  استان خراسان بوديجنوب
 

 ها مواد و روش

نـه در    بذر درم  آوري  جمعن زمان   يتر ن مناسب يي تع بررسي
 سـال اجـرا   ۵/۲ بـه مـدت    ۱۳۷۲ ورياستان خراسان از شهر   

 بـذر  آوري جمـع ق  ين تحق يدن به اهداف ا   يمنظور رس  به. شد
 اسـتان   ي و جنـوب   ي، مرکـز  ي شـمال  ي منطقه از نـواح    ۱۰از  

 انتخـاب منـاطق     يبـرا ). ۱جـدول   (خراسان صورت گرفـت     
 بـر منطبـق بـودن منطقـه بـا اهـداف             ي سـع  بررسـي مورد  



 ۱۰۷۵     ۱۰۸۳ تا ۱۰۷۳از صفحه  ،۱۳۸۶ ، مهر ماه۳، شماره ۶۰نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

ن يهمچنـ .  بـود  يي اجرا يها  دستگاه يز سو  بذر ا  آوري  جمع
 .شد يين مناطق شناساينوع گونه درمنه در ا

ل بـذر در هـر      ي از زمان تشک   يبا توجه به عدم شناخت کاف     
 بـذر   آوري  جمـع ه دستورالعمل   ي ته يمنطقه در سال اول ط    

 يقاتي تحق يها ستگاهيق مستقر در ا   ين تحق ي همکاران ا  براي
زش کامل بذر   يتا ر ) ي گلده زمان( وريمه شهر ي از ن  شدمقرر  

 اعزام به منطقه مورد مطالعه      يبار ط  کيبه فاصله هر ده روز      
 و به فاصـله کمتـر از   آوري جمع تکرار ۴ا بذر در ينمونه گل  

 به مرکز استان ارسـال      يشگاهي آزما يها  بررسي برايدو روز   
ن مرحله  يي تع برايشگاه  ي پس از ارسال به آزما     ها  هنمون. شود
 تکرار  ۴کروسکوپ در   يل بذر توسط استرئوم   ي و تشک  يگلده

 آن از نظـر     ي که طـ   بررسي شدند تول  ي کاپ ۵و در هر تکرار     
 تـا   يرين، مرحله ش  يل جن ي، تشک يافشان  مراحل گرده  يزمان
ن يـي  هـر منطقـه تع  ي و مرحله سخت شدن بذر برا      يريخم
 در  شـده   آوري  جمـع  رهاي بـذ  يه بـرا  يـ ش قوه نام  يآزما. دش

ط يش در شـرا   يـ  د ي بذر در هـر پتـر       عدد ۲۵چهار تکرار با    
گراد در سـال اول و      ي درجه سانت  ۱۸ ‐۲۰ يناتور با دما  يژرم
 زنـي   جوانهروند  . گراد در سال دوم انجام شد     ي درجه سانت  ۱۲

 بـه   زنـي   جوانـه  بـراي در سال اول نشان داد که بذر درمنـه          
ر در دما   يي تغ علتن  ي به هم  رد،از دا ي ن يدرجه حرارت کمتر  

مـالک  .  در سـال دوم اعمـال شـد        زنـي   جوانـه و طول دوره    
و وجـود   چه   چه و ساقه   شهيشمارش، سالم بودن بذر خروج ر     

 آوري  جمـع خ  ي هـر تـار    يبـرا .  سالم بود  يا دو عدد برگ لپه   
ن شـمارش و    يزده سالم در دو زمان اول       جوانه رهايتعداد بذ 

 روز پس از کشت در سال ۱۰ و ۳ب  ين شمارش به ترت   يآخر
ــس ا۱۵ و ۵اول و  ــمارش   روز پ ــال دوم ش ــت در س ز کش
 . شدند

 
 يه آماريتجز

ـ  ين آزما يا ل در قالـب طـرح کـامال        يـ صـورت فاکتور   هش ب
 شـامل   يعوامل مورد بررس  .  در چهار تکرار اجرا شد     يتصادف

 بـذر در بـازه پـس از         آوري  جمـع خ  يده منطقه و شـش تـار      
زش کامل بـذر از عرصـه       يت برداشت تا ر   يدن بذر و قابل   يرس
 ي برخـ  ي برداشـت شـش زمـان بـرا        نيهمچنـ .  بود يعيطب

 بـذر منطقـه     يحتـ . سر نبود ي م ي دو سال بررس   يمناطق ط 
ن يابنـابر .  نبـود  آوري  جمعنورداب سبزوار در سال اول قابل       

 قوه  يريگ  اندازه ي و دما  آوري  جمعل تفاوت در دفعات     يدل هب
طور جداگانه انجـام     ه هر سال ب   يز برا ي آنال ،ه در هر سال   ينام
 افـزار  ن به روش دانکن بـا نـرم       يانگي م سهين مقا يهمچن. شد

SAS (7)صورت گرفت    . 
 

 نتايج

 ل بذري و تشکي گلدهيفنولوژ

 منطقـه   ۱۰ چهار گونه درمنه در      يق بر رو  ي و تحق  يبررس
 يمختلف استان خراسان نشان داد که در تمام مناطق تمام         

بساک به رنگ   ( شدند   ي در مهرماه وارد مرحله گلده     ها  هگون
و تـا   ) تخمـدان متـورم   (ل  يماه بذر تشک   ان آبان يو تا پا  ) زرد
 ها  ه گون يماه تمام  يان د يو تا پا   مه آذر ماه بذر سخت شد     ين
ن مشخصه در يتر مهم.   ريزش بذر داشتندA. sieberiجز ب

 مشاهده پوشـش قرمـز      ،ها  ه گون يل بذر در تمام   يزمان تشک 
 زمـان  ،ن مرحلـه ي روز پس از ا۶۰ ي ال۵۰رنگ بساک بود و  

 .  بذر بودآوري جمع ي برايمناسب
 در منـاطق    بررسـي  مـورد    هاي  ه گون يطور متوسط تمام   به

، ۷/۲۱ يب دارا يـ  اول و دوم بـه ترت      يهـا   سـال  يمختلف ط 
گلچـه   درصـد    ۲۳/۸۴ و   ۳/۷۸گلچه بـارور و     درصد   ۷۷/۱۵
 دو  يم بودند که درصد آن نسبت به گونه و منـاطق طـ            يعق

ق بـاغلق و   در منـاط A. diffusaگونـه  . سال متفاوت بـود 
ن و يب کمتـر يـ گلچه بارور بـه ترت  درصد ۳۰ و   ۴قورخود با   

در سـال   . ن گلچه بارور را در سال اول نشـان دادنـد          يشتريب
جـدول  ( مشابه سال اول مشـاهده شـد         يکنواختيدوم روند   

، يرين، مرحله ش  يل جن ي، تشک يافشان ر مراحل گرده  يسا). ۱
هـر  ن تعـداد بـذر در       يانگي شدن و سخت شدن و م      يريخم
 بذر  آوري  جمع زمان   ترين  مناسبک گونه و    يتول به تفک  يکاپ

ده شـ  مشخص   ۱زش بذر در هر منطقه در جدول        يو زمان ر  
 .است
 .A درمنه شمال خراسان هاي هزش بذر گوني ريکل  طور به

diffusa و A. kopetdaghensis  مه آذرماه شـروع  ياز ن
اواخر ز  اA. aucheriونه ـماه ادامه داشت و گ يمه ديتا ن و

ـ  ـريـ . تـماه ريزش بذر داش    آذرماه تا اواخر دي    در  ذرـزش ب
  زش ازـه ريـاوم بـقـه من به عنوان يك گوA. sieberiگونه 
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همچنـين بـا    ). ۱جدول  (ماه به بعد مشاهده شد       اواخر دي 
 رشـد و قبـل از       توجه به کاهش رطوبت گياه در اواخر فصل       

افـزايش   آوري  جمـع  بـازده و   شـده تر   ريزش بذر، بذر سخت   
 .يابد مي
 

 زني جوانهآوري بذر بر درصد  تاثير زمان جمع

زنـي در دو      جوانـه نتايج تجزيه واريانس براي صفت درصد       
 و بررسـي شده نشان داد که بين مناطق مورد          انجام شمارش
 متقابـل آنهـا     هـاي آوري بـذر و اثر      جمـع هاي مختلف    تاريخ

براي هر دو سال وجود     ) P> ۰۱/۰ (دار  معنياختالف بسيار   
شمارش آخري تغييرات بـين     همچنين در   ). ۲جدول  (دارد  

. اسـت  آوري  جمـع هـاي    مراتـب بيشـتر از تـاريخ       مناطق بـه  
 بذر درمنه در سال اول مربوط بـه         زني  جوانه بيشترين درصد 

و %) ۴/۲۳(يان در مشهد    و کرد %) ۵/۲۴(مناطق بيو بجنورد    
مناطق مختلف در گنابـاد مربـوط بـه     آن مربوط به    کمترين  

در ). ۳جـدول   ()کمتر از پنج درصد(بود  A. sieberiگونه 
 منطقه قـدس اطـراف سـبزوار بيشـترين درصـد            ،سال دوم 
و کمترين مقدار را منطقه چشمه گل       %) ۸/۸۴ ( را زني  جوانه

 ).۳جدول (نشان داد %) ۵۶(تربت جام 
 بـذر درمنـه در      آوري  جمـع هاي مختلـف     بررسي اثر تاريخ  

 نشــان داد کــه در ســال اول بررســيتمــام منــاطق مــورد 
هـاي   هاي آخـري نسـبت بـه زمـان          بذر در تاريخ   آوري  جمع
ش ابتـدايي    برابر براي شمار   ۳ و   ۵ به ترتيب    ، بذر آوري  جمع

اين نتيجه  .  اوليه بود  آوري  جمعهاي   و آخري نسبت به زمان    
 % ۴۳ويژه در شمارش اول با افـزايش        در بررسي سال دوم ب    

 و   بـود  محسـوس خـوبي     بـه  بـذر    آوري  جمعدر اثر تاخير در     
 متقابـل   هـاي همچنـين  بررسـي اثر     ). ۴جـدول    (شديد  يتا

درصـد   نشان داد که متوسط      آوري  جمعهاي   مناطق و تاريخ  
مـاه و    آوري اواخر آبـان     جمع در سال اول در تاريخ       زني  جوانه

در اولـين شـمارش از      ) دي ماه  (آوري  جمعدر آخرين زمان    
 درصد افزايش يافت و در آخرين شمارش براي         ۳۱ به   ۳۳/۵

ايـن رونـد   ). ۵ جدول( درصد رسيد  ۴۰به  ۱۶همين دوره از    
رصـد   بـا ايـن تفـاوت کـه د         ،قـرار بـود    در سال دوم نيـز بـر      

 آوري  جمع در اولين شمارش در سه تاريخ ابتدايي         زني  جوانه
در تمام مناطق بجز منطقه بجستان صفر بـود و در آخـرين             

همچنين تغييـرات درصـد     .  رسيد ۲/۴۱ به   آوري  جمعتاريخ  
 در آخـرين    آوري  جمـع  نهايي بين اولين و آخرين       زني  جوانه

متوسـط درصـد    .  درصـد رسـيد    ۶/۷۴  به    ۸/۵۸شمارش از   
 بـين منـاطق     آوري  جمعهاي    نهايي در تمام تاريخ    زني  انهجو

 در  ۱/۸۵ و بيشـترين     ۷۵/۳۵در اين سال کمتـرين در بيـو         
 ).   ۵جدول (قدس سبزوار بود 

 
 بحث

 غالب پوشش گيـاهي اسـتان خراسـان گيـاه درمنـه             گونه
را عـالوه بـر     يکي از عوامل گسترش وسيع اين گونـه         . است

لوپاتيک  آل هايوان داشتن اثر  ت  مي ،اي سازگاري و تنوع گونه   
به اثر  ) ۱۹۹۰(کن و ليدر    . دكرها ذکر     آن بر روي ساير گونه    

  روي A. annuaشـده از بـرگ    سميت آرتميزينين توليـد 
هويج، کاهو، ارزن وحشـي، مـورد، علـف خرچنـگ، لوبيـا و              

گـزارش  ) ۱۹۸۷(دوک و همکـاران     . انـد   هماش اشـاره کـرد    
 بذر کـاهو و     زني  جوانهرنده  کردند که آرتيميزينين ماده بازدا    

شـه، سـاقه در کـاهو، تـاج         همچنين از رشد ري   . استدرمنه  
. زميني شيرين و خرفه جلوگيري کرده اسـت        خروس، سيب 

بـا بررسـي ترکيبـات شـيميايي        ) ۱۹۷۸(کلسي و همکاران    
  در آمريکـا  A. tridentataالشبرگ و خاک تيپ درمنـه  

 مونـوترپن،   مشاهده کردند که الشبرگ حاوي متـاکلرورين،      
الکتون، کومارين و فالونوئيد و از خـاک ايـن تيـپ گيـاهي              

ده اسـت و الشـبرگ و       شـ هـا و کومـارين اسـتخراج         الکتون
 بـذر   زنـي   جوانـه مواد بازدارنـده    ،  شده از آن   عصاره استخراج 

هـا   هاي حاوي مونوترپن حاصـل از بـرگ        خاک. درمنه بودند 
 همکـاران  سـينگ و . شوند مي درمنه هايرزني بذ   جوانهمانع  

گلـدهي تـا    %۵۰بيشترين توليد آرتميـزينين را در       ) ۱۹۸۸(
ليـرش و همکـاران     . انـد   هگلدهي کامل درمنه گـزارش کـرد      

ماده % ۱/۰ حاوي A. annua  که اند هگزارش کرد) ۱۹۸۶(
آرتميزينين بوده و بيشترين مقدار اين ماده دو هفته قبل از           

 تحقيـق   فنولوژي گلدهي نتايج ايـن     زمينهدر  . استگلدهي  
مـاه   ي درمنه در مهر   ها  گونهنشان داد که در استان خراسان       

مـاه بـذر     و تـا پايـان آبـان      شوند    ميافشاني   وارد مرحله گرده  
خت شـدن بـذر بـه طـول         مـاه سـ    تشکيل و تـا اواسـط آذر      

همچنــين وجــود پوشــش قرمــز رنــگ بســاک . انجامــد مــي
 پـس از    هار و بذ  استمشخصه خوبي از شروع پر شدن دانه        

آرياونـد  .  هسـتند   روز پـس از آن قابـل برداشـت         ۶۰  تا ۵۰
 تاريخ گلدهي و    ، درمنه منطقه اصفهان    بررسي طي) ۱۳۶۶(
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وجه مشـترک   . ماه ذکر کرده است    تشکيل بذر را مهر و آبان     
  ۲۳/۸۴  و    ۳/۷۸اقل   وجـود حـد    بررسـي کليه مناطق مورد    

درصـد   ۷۷/۱۵ و   ۷/۲۱و  ) بذرچروکيـده (گلچه عقيم   درصد  
 اول و دوم بـود      هاي  به ترتيب در سال   )  سالم بذر(گلچه بارور 

که يکي از عوامل پايين بودن درصد خلوص بذر درمنـه بـه             
بـا توجـه بـه      . اسـت هاي عقـيم      دليل باال بودن درصد گلچه    

نـوبي بـه    هاي عقيم در تمام مناطق شمالي و ج         که گلچه اين
 ممكـن اسـت  علـت آن  رو  ايـن   ، از وفور مشاهده شـده اسـت     

 البتـه بـا توجـه بـه مقايسـه           ،فت باشد ژنتيکي بودن اين ص   
 محـيط   هـاي لچه عقـيم و بـارور طـي دو سـال اثر           درصد گ 
ــي ــت   ب ــاثير نيس ــدول (ت ــادلچ ). ۱ج ــرح ) ۱۹۸۶(پ در ش
زايا يا با تخمـدان  هاي مرکزي دوجنسي،     شناسي به گل   گياه

 .رفته نازا اشاره کرده است تحليل
 ،ددسـت آمـ    هاز ديگر نتايج قابل توجه که در اين تحقيق ب         

اين است که با سرد شدن هوا و کـاهش درجـه حـرارت در               
 زيرا درصـد قـوه      ،شود تر مي   رسيدگي بذر کامل   ،فصل پاييز 

شده از هفته دوم آذر مـاه بـه بعـد            آوري  جمع هايرناميه بذ 
هاي  بيشترين تغيير بين تاريخ   . هاي قبلي بود    تاريخ بيشتر از 

 .Aنـه  هاي آخـري مربـوط بـه گو     با تاريخآوري جمعاوليه 
sieberi      بـوده اسـت   ) پادگـان قـدس   (در اطراف سـبزوار .

 بـذر درمنـه در تمـامي        آوري  جمعطور متوسط تاخير در      هب
از . سبب افزايش قوه ناميـه شـده اسـت        % ۳۰مناطق حدود   

 شـروع   هار حدي باشد که بذ    درداشت نباي  تاخير در ب   ،طرفي
هـاي درمنـه منـاطق        در اين بررسـي گونـه     . به ريزش کنند  

استان خراسان حساسيت بيشـتري بـه ريـزش بـذر           شمالي  
نشـان  ) A. sieberi(هاي جنـوبي و دشـتي    نسبت به گونه

در . کند آوري بذر را محدودتر مي      جمعدادند که طول دوره       
اظهار داشـتند کـه اثـر       ) ۱۹۹۱(همين رابطه ماير و مانسن      

ـ .  اسـت  دار  معني بذر درمنه    زني  جوانهبر  سرما   کـه   طـوري  هب
ــوه نا  ــد ق ــرعت  درص ــذر و س ــه ب ــهمي ــذ  جوان ــي ب  هايرزن

هاي ابتـدايي کـم    در تاريخA. tridentata شده  آوري جمع
 همچنـين نامبردگـان     .شد بود که با سخت شدن بذر بيشتر      

 بـذر بـا اقلـيم منـاطق مـورد           زنـي   جوانـه بيان داشتند کـه     
کـــه بـــذور  طـــوري  بـــه، همبســـتگي دارنـــدآوري جمـــع
معتـدل نسـبت بـه      ق داراي زمستان    شده از مناط   آوري  جمع
شده از مناطق با زمستان خيلـي سـرد از           آوري  جمع هايربذ

نظـر   بـه . تري برخوردار بودنـد  يشزني ب   جوانهسرعت و درصد    

رسد ماندگاري بذر درمنه در افزايش قـوه ناميـه و بنيـه              مي
در اين زمينـه القارکـافچي و همکـاران         . گياهچه موثر باشد  

 فنوليــک در گــزارش کردنــد کــه وجــود ترکيبــات) ۱۹۸۸(
 درمنه سبب ايجاد خـواب      هاي   تازه رسيده و براکته    رهايبذ

.  را کـاهش مـي دهـد       زنـي   جوانـه  و درصـد     شود  ميدر بذر   
نشـان مـي   ) ۱۳۸۳(هاي جوادي و آذرنيونـد       همچنين يافته 

ـ         مـدت شـش مـاه پـس از          هدهد که نگهداري بـذر درمنـه ب
 ۱۰ مقـدار  در يخچال سبب افزايش قوه ناميه به         آوري  جمع

در تکميل اين موارد  نتايج اين تحقيق    . شود  درصد مي  ۱۷ا  ت
 بر  آوري  جمعدهد که اثر متقابل محل و تاريخ         نيز نشا ن مي   

 و بـذر يـک گونـه در         اسـت  دار  معني کامال   زني  جوانهدرصد  
 زنـي   جوانـه متفاوتي بـه درصـد      هاي    واكنشمناطق مختلف   

ذر  سبب افزايش بنيه ب    آوري  جمعنشان مي دهد و تاخير در       
 .  مي شود

تـرين   ايج اين تحقيق نشان داد کـه مناسـب        طور کلي نت   هب
 در  بررسيهاي درمنه مورد       بذر تمامي گونه   آوري  جمعزمان  

 روز پـس از     ۶۰ تـا    ۵۰استان خراسان بـر اسـاس فنولـوژي         
پديدار شدن پوشش قرمز بساک و رسـيدگي کامـل و بنيـه             

ي مطلـوب  ماه و دما   دوم و سوم آذر    هاي  گياهچه باال در دهه   
 درجـه سـانتيگراد     ۱۲ حداقل براي منـاطق سـرد        زني  جوانه
 روي قـوه ناميـه، بنيـه        كمهمچنين اثر سرما و دماي      . است

. اسـت  و حتـي مانـدگاري مـوثر         زنـي   جوانـه بذر و سـرعت     
بنابراين چنانچه در منطقه اي محدوديت ريزش بذر وجـود           

 سبب رسيدن کامل بـذر،      آوري  جمع تاخير در    ،نداشته باشد 
بنيـه بـذر   افـزايش   و زنـي  جوانـه فزايش قوه ناميه، سـرعت   ا

 .شود مي
مناطق بـراي يـک گونـه مشـخص         همچنين اختالف بين    

 بذر  آوري  جمع برايدهد که انتخاب محل مناسب       نشان مي 
 مراتــع بــراي يم بســزايي در موفقيــت اصــالح و احيــاســه
 در زمينه اثر ماندگاري     تحقيقاتساير  . داردپاشي درمنه   بذر

آوري بذر در عرصه طبيعـي،        جمع بازدهي افزايش   ها  راهبذر،  
لوپاتي درمنه بر گياهان همـراه و عوامـل مـوثر در             آل هاياثر

سبز شدن و اسـتقرار گياهچـه در تحقيقـات آتـي ضـروري              
 .است
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تاريخ اولين کشت  د بذر در هر کاپيتولدرص
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ريزش 
 بذر

تربت 
 :جام

چشمه 
 گل

۱۱۰۰ A..sieberi۱۲/۷/۷۲
۲۲ /
۷/۷۲ 

۳/۸/۷۲ 
 تا ۲۲/۸
۱۳/۹/۷۲

 ۲۵ تا ۱۵ ۷۱ ۸۹ ۲۹ ۱۱ ۳ ۲‐۵ ۲۳/۹/۷۲۱۳/۹/۷۲۶/۹/۷۳
اواخر دي 

 ماه

 :گناباد
 بيمرغ
بجستان
 استاد

۹۵۰ 
۱۱۰۰ 
۱۲۰۰ 

A. sieberi
A.sieberi
A.sieberi

۲۰ /۷ /۷۲ 
۲۲ /۷ /۷۲ 
۲۱ /۷ /۷۲ 

۱/۸/۷۲ 
۳۰/۷/۷۲
۲/۸/۷۲ 

۱۱/۸/۷۲
۱۰/۸/۷۲
۱۱/۸/۷۲

 تا ۲۰/۸
۲۹/۸/۷۲
 تا ۲۰/۸
۳۰/۸/۷۲
 تا ۲۱/۸
۳۰/۸/۷۲

۲۲/۹/۷۲
۲۰/۹/۷۲
۲۱/۹/۷۲

۲۹/۸/۷۲
۳۰/۸/۷۲
۳۰/۸/۷۲

۶/۹/۷۳ 
۴/۹/۷۳ 
۵/۹/۷۳ 

۴‐۲ 
۵‐۲ 
۵‐۲ 

۳ 
۳ 
۳ 

‐ 
‐ 
‐ 

۲۵ 
۲۵ 
۲۱ 

‐ 
‐ 
‐ 

۷۵ 
۷۵ 
۷۹ 

 ۲۵ تا ۱۵
 ۲۰ تا ۱۰
 ۲۵ تا ۱۵

اواخر دي 
 ماه

اواخر دي 
 ماه

اواخر دي 
 ماه

 :سبزوار
قلعه 
 نورداب
پادگان 
 قدس

۹۵۰ 
۱۰۱۰ 

A.sieberi
A.sieberi

۱۸ /۷ /۷۲ 
۲۹ /۷ /۷۲ 

۲۸/۷/۷۲
۱۱/۸/۷۲

۱۲/۸/۷۲
۲۱/۸/۷۲

 تا ۲۴/۸
۱۰/۹/۷۲
 تا ۲۵/۸
۱۱/۹/۷۲

۲۱/۹/۷۲
۲۳/۹/۷۲

۲۴/۸/۷۲
۱۱/۹/۷۲

۲۸/۸/۷۳
۲۸/۸/۷۳

۴‐۲ 
۵‐۲ 

۳ 
۳ 

۶ 
۳۹ 

۸ 
۲۴ 

۹۴ 
۶۱ 

۹۲ 
۷۶ 

 ۲۵ تا ۱۵
 ۲۵ تا ۱۵

اواخر دي 
 ماه

اواخر دي 
 ماه

 



 ۱۰۷۹                                                                                                   ۱۰۸۳ تا ۱۰۷۳، از صفحه ۱۳۸۶، مهر ماه ۳، شماره ۶۰نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

 ۱۳۷۳ و ۱۳۷۲ هاي  منطقه استان خراسان در سال۱۰زش بذر درمنه از ي و زمان ريل بذر زمان مناسب جمع آوري، تشکيم زماني مراحل گلدهي تقو‐۱جدول 

تاريخ اولين کشت  درصد بذر در هر کاپيتول
 چروکيده متورم بذر

 
 
طقهمن

ارتفاع 
محل 
  جمع

آوري  
)m( 

 گونه

گرده 
افشاني 
بساک 
زرد 
 رنگ

تشکيل 
جنين 
بساک 
 سفيد

مرحله 
شيري 

تا 
خميري 
 شدن

خميري 
تا 

سخت 
 شدن

کامال 
سخت 
سال  اي قهوه

 اول

سال 
 دوم

تعداد 
گلچه 
 در هر
کاپيتول

ط متوس
تعداد 
بذر در 

هر 
 گلچه

سال 
 دوم

سال 
 اول

سال 
 دوم

سال 
 اول

 ترين مناسب
زمان 
آوري  جمع

بذر 
 )آذرماه(

زمان 
ريزش 
 بذر

 :مشهد
کرديان 
 مغان

۱۰۵۰ A.aucheri
۱۱ /۷ /
۷۲ 

۳/۸/۷۲ ۱۲/۸/۷۲
 تا ۲۲/۸
۱۳/۹/۷۲

 ۲۵ تا ۱۵ ۷۶ ۸۹% ۲۴ ۱۱% ۳ ۲‐۲۲/۹/۷۲۱۳/۹/۷۲۲۵/۸/۷۳۵

اواخر 
 ‐آذر

اواخر 
 دي

نتيجه 
كلي 

تمامي 
مناطق 

و 
 ها گونه

دهه 
دوم و 
سوم 
مهرماه

دهه سوم مهر و 
 دهه اول آبان

دهه اول 
و دوم 
 آبان

نيمه 
آبان تا 
 نيمه آذر

دهه دوم 
و سوم 
 آذرماه

دهه آخر 
آبان و 
اول 
 آذرماه

۵‐۲ ۳ ۷۷/۱۵ ۷/۲۱ ۲۳/۸۴ ۳/۷۸      



 آوري بذر درمنه در استان خراسان                                                                                                              تعيين مناسبترين زمان جمع۱۰۸۰

 
خ ي منطقه استان خراسان در تار۱۰ شده از يآور ي بذر درمنه جمعزن يانس درصد جوانهه وارين مربعات حاصل از تجزيانگيج مي نتا‐۲جدول 

  دو سالي بذر طيدگي مختلف پس از رسيها

 

 
ن شمارش حاصل از ين و آخري منطقه استان خراسان در اول۱۰ شده از يآور ي بذر درمنه جمعزن ين درصد جوانهانگيسه مي مقا‐۳جدول 

  دو سالي طي جمع آوريها يخمتوسط تار

 سا ل دوم سال اول
 شهرستان

 
 يمحل جمع آور

 
 گونه

 
ن ياول

 شمارش
ن يآخر

 شمارش
ن ياول

 شمارش
ن يآخر

 شمارش
٦/٣ A. sieberi چشمه گل تربت جام bc ٦/٦  b ٢/١٢  dc ٠/٥٦  d 

٠/١ A. sieberi مرغيب گناباد  c ٨/٢  b ٢/١١  dc ٣/٥٢  de 
٢/٢ A. sieberi بجستان  bc ٤/٤  b ٧/٢٩  a ٥/٥٣  de 
٢/١ A. sieberi استاد  bc ٦/٤  b ٣/١٥  c ٧/٦٤  c 

٠/٦ A. sieberi نورداب سبزوار  b ٠/٧  b ٠/٠   e ٨/٦٧  bc 
٧/١٥ A. sieberi پادگان قدس  a ٧/٢٢  a ٢/٢١  b ٨/٨٤  a 

٨/١٢ A. diffusa باغلق بجنورد  a ٨/٢٣  a ٨/١  e ٤/٤٩  e 
٠/١١ A. diffusa قورخود  a ٧/٢٠  a ٠/٠  e ٨/٦٧  bc 

٢/١١ A. kupetdaghensis ويب  a ٥/٢٤  a ٠/٠  e ٨/٣٥  f 
٢/١٢ A. aucheri انيکرد مشهد  a ٤/٢٣  a ٦/٨  d ٨/٧١  b 
 .بررسي استن مناطق مورد يبدار  معني اختالف نبوددهنده  کسان در هر ستون نشانيانجام شده و حروف % ۵ن به روش دانکن در سطح يانگيسه ميمقا

 سال دوم سال اول
منابع 
 تغيير

درجه 
 آزادي
 

اولين
 شمارش

خرينآ
 شمارش

درجه 
 آزادي
 

اولين
 شمارش

آخرين 
 شمارش

۴۰/۳۶۹۵**۸۲/۱۱۸۶** ۸۰/۱۳۸۹۹**۷۷/۳۹۱** ۹ منطقه
تاريخ 

 آوري جمع
۵ **۸۵/۷۱۸**۴۹/۵۴۲ ۵ **۵۵/۶۵۶۷**۷۹/۳۳۱۴

× منطقه 
تاريخ 
 آوري جمع

۳۱ **۵۹/۱۸۱**۹۳/۳۶۶ ۳۶ **۳۰/۱۱۱۵**۲۰/۶۷۸ 

 ۲۷/۹۰ ۲۹/۵۵ ۱۵۳ ۲۲/۵۷ ۱۰/۳۵ ۱۳۸ خطا
(%R2) 

ريب ض
 تبيين

 ۵/۷۴ ۰۰/۷۹  ۵۷/۹۱ ۵۰/۸۴ 



 ۱۰۸۱     ۱۰۸۳ تا ۱۰۷۳ ، از صفحه۱۳۸۶، مهر ماه ۳، شماره ۶۰نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 
  دو ساليان ط منطقه استان خراس۱۰ از يخ  جمع آوري بذر درمنه در شش تارين درصد جوانه زنيانگيسه مي مقا‐۴جدول 

تاريخ  سال دوم سال اول
 آوري جمع

 مخفف
 آخرين شمارشاولين شمارش آخرين شمارشاولين شمارش

d۱ ۳/۵ دهه آخر آبان  c ۳/۱۳  b ۰/۰  d ۶/۵۸  a 
d۲ ۹/۴ دهه آخر آذر  c ۹/۸  b ۷/۶  c ۳/۶۸  a 
d۳ ۹/۵ دهه دوم آذر  bc ۹/۱۴  b ۰/۰  d ۰/۶۸  a 
d۴ ۳/۶ دهه سوم آذر  bc ۲/۱۳  b ۱/۷  c ۸/۴۸  a 
d۵ ۹/۸ يدهه اول د  b ۴/۱۲  b ۶/۲۵  b ۰/۶۰  b 
d۶ ۷/۲۶ يدهه دوم د  a ۷/۳۵  a ۳/۴۳  a ۸/۶۸  a 

ـ دار  معنـي  اخـتالف  نبـود دهنـده   کسان در هر ستون نشـان     يانجام شده و حروف     % ۵ن به روش دانکن در سطح       يانگيسه م يمقا ي مختلـف  هـا  خين تـار يب
 .است يآور جمع
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 آوري بذر درمنه در استان خراسان                                                                                                                                                                  تعيين مناسبترين زمان جمع                                         ۱۰۸۲

 
  دو سالي ن شمارش طين و آخري منطقه استان خراسان در اول۱۰ از ي آور مختلف جمعي ها خي شده در تاري  بذر درمنه جمع آوري ن درصد جوانه زنيانگيسه مي مقا‐۵جدول 

 ل دومسا سال اول
شهرستان ن شمارشيآخر ن شمارشياول ن شمارشيآخر ن شمارشياول

محل 
ي آور جمع

d١ d٢ d۳ d٤ d۵ d٦ d١ d٢ d۳ d٤ d۵ d٦ d١ d٢ d۳ d٤ d۵ d٦ d١ d٢ d۳ d٤ d۵ d٦ 

 - ٦٣ ٣٢ ٥٣ ٧٤ ٥٨ - ٥٤ ٧ ٠ ٠ ٠ - ١ ١١ ٤ ١٦ ١ ٢٩ ٠ ٧ ١ ١٠ ٠ چشمه گل تربت جام
 ٤٣ ٥٢ ١١ ٦٨ ٧٢ ٦٨ ٤٠ ٢٥ ٢ ٠ ٠ ٠ - ٤٤ ٢٣ ٧ ٢١ ٢٤ - ١ ١ ١ ١ ١ مرغيب گناباد

 ٦٣ ٦٠ ٢٢ ٥٨ ٧٦ ٤٢ ٥١ ٥٨ ٢ ٠ ٦٧ ٠ - ٤ ٥ ٤ ٣ ٦ - ٣ ٥ ٣ ٠ ٠ بجستان 

 ٨٣ ٦٣ ٣٠ ٦٤ ٧٧ ٧١ ٤١ ٤٤ ٧ ٠ ٠ ٠ - ١ ٤ ٢ ٤ ١٢ - ٠ ١ ١ ١ ٣ استاد 

 ٩٨ ٨٧ ٦٠ ٨٢ ٧٤ ٧٤ ٠ ٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ - - - - - - - - - - - - نورداب سبزوار

 
پادگان 
 قدس

٨٦ ٨٤ ٨٥ ٨١ ٩٦ ٧٧ ٧٤ ٣ ٥٣ ٠ ٠ ٠ - - - ٩ ٤٠ ١٩ - - - ٣ ٣٥ ٩ 

 - ٤٩ ٣١ ٧٤ ٥٥ ٣٨ - ٢ ٧ ٠ ٠ ٠ - ٤٤ ٢٣ ٧ ٢١ ٢٤ - ٢٩ ٩ ٥ ١٠ ١١ باغلق بجنورد

 - - ٥٦ ٧٣ ٨٢ ٤٧ - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٥ ١٠ ٧ ٢٧ ٢٣ ٢٢ ٢٩ ١ ٥ ٧ ١١ ١٣ قورخود 

 - - ٢٩ ٤٨ ١٩ ٤٧ - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٥ ٢٤ ٣ ٣٠ ١٨ ٢٧ ٣٣ ٧ ٢ ١٤ ٣ ٨ ويب 
 - ٧٥ ٨٠ ٧٣ ٦٥ ٦٦ - ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ - ٢٧ ١٨ ٢٣ ٤٠ ٩ - ١٨ ١٣ ١٥ ١٢ ٣ انيکرد مشهد

۳/۵  نيانگيم  ٢/٩  ۶/٥  ٤/٥  ٤/٧  ٧/٢٠ ١٦ ٣١  ٨/١٢  ٨/١١  ٤/١٩  ٧/٦ ٠ ٤٠  ٨/٧ ٠  ٤/٣٤  ٢/٤١  ٨/٥٨  ٤/٦٧ ٦٩  ٩/٤٣  ٦٢/٦٦  ٦/٧٤  

 . خ در منطقه می باشديزش بذر در آن تاريا ر ينشاندهنده عدم جمع آوری بذر بخاطر چرا توسط دام  و ) ‐( 
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Abstract  
Sagebrush (Artemisia spp.) is one of the most dominant plant genera in Khorassan rangelands. 

Because of the small size of floret, seed ripening time should be determined carefully. In order to 
determine the optimal time for collecting seeds of this plant, a research began in ten areas in the north, 
center and south of Khorassan Province that lasted 2.5 years. These areas included 
Bojnord( Ghorkhod, Baghlegh and Biou), Mashhad (Kordian), Torbat-e-Jam (Cheshmegol), Sabzevar 
(Ghods, Ghaleh Nordab) and Gonabad (Bimorgh, Ostad and Bajestan). At first, Sagebrush (Artemisia 
spp.) species was identified in Torbat-e-Jam, Sabzevar and Gonabad (A. sieberi), Ghourkhod and 
Baghlagh (A. diffusa), Bio (A. kopetdaghensis), Kordian (A. aucheri). The seeds were collected from 
the time of setting to shedding time at ten-day intervals over two years. Flowering was also studied in 
the first year. This experiment was conducted as a factorial design with the aim to find the role of 
harvesting regions and dates and their interaction effects on determining the optical date of seed 
harvest. The Results showed that all species enter the stage of flowering in October and seeds are 
formed until mid-November. Up to early December seed ripening occurs and seed shedding begins in 
all species, excluding A. sieberi, up to the end of January. On average, the fertile florets in each capitol 
amounted to 22%, and the rest were sterile. The analysis of variance also showed there is a significant 
difference due to various regions and dates of harvest (P < 0.01). Furthermore, the percentage of seed 
germination significantly varied depending on the site and date of harvest. However, almost in all 
regions, the percentage of germination in last dates of harvest was more that this percentage on early 
dates by 30%. In this connection, possible shedding of the seeds at the time of harvest is an important 
factor and attention should not be paid only to viability. Results of this research recommends optimum 
times for seed harvest on each site were as follows: cheshmeh gol, Beymorgh, Ostad, Ghods, Nordab 
and Kordian Dec. (5-15), Ghorkhod (Nov. 25- Dec. 5), Baglegh and Bajestan Dec. (1-10). Seeds 
collected from Sabzevar had maximum germination percentage (p< 0.05). The results suggest that seed 
collection may be delayed to let seeds matured completely before seed shattering. 
 
Key words: Sagebrush, Artemisia, seed harvest date, A. sieberi, seed ripening, seed germination 
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