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مدیریتدرپدیدهاینمفیدنقشبیانگرموجودشواهدامروزهولیاست،بودهمطرحکشاورزيدشواریهايازیکیعنوانبهکه
این . استکشاورزيمزارعاکثرهرزهايعلفازیکیخروستاج.استزراعیمختلفهاياکوسیستمدرهرزهايعلف

Ziziphus spina-christi(کنار تحقیق با هدف تعیین اثر دگرآسیبی عصاره آبی  (L.)Wild(زنی ورشد اولیه بر خصوصیات جوانه
Amaranthus(تاج خروس  retroflexus(غلظتعصارهرتیما5صورت آزمایشگاهی در قالب طرح کامالً تصادفی با و به) هاي آبی

%) و شاهد ( آب مقطر) در سه تکرار در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه 100و 50، 25، 10
چه و وزن خشک گیاهچه ها چه و ساقهزنی طول ریشهزنی مانند درصد و سرعت جوانههاي جوانهشاخصهرمزگان انجام شد. 

که ها نشان داد نتایج حاصل ازمقایسه میانگیناي دانکن به عمل آمد.ا توسط آزمون چند دامنههگیري شد. مقایسه میانگیناندازه
داري نسبت به زنی بذرهاي تاج خروس را بطور معنیدرصد، درصد و سرعت جوانه100و 50هاي در غلظتعصاره آبی برگ 

کاهش چشمگیري 100ها بجز در غلظت همه غلظتزنی را درشاهد کاهش داد اما عصاره آبی ساقه کنار درصد و سرعت جوانه
چه تأثیر نداشت. در رابطه با عصاره ساقه کمترین چه و ریشههاي باال بر طول ساقهمشاهده نشد. همچنین عصاره برگ در غلظت

بازدارندگی توان نتیجه گرفت که اثر ور کلی میطدرصد بود. ب100و 50هاي چه مربوط به غلظتچه و ریشهمقدار طول ساقه
عصاره برگ کنار بیشتر از ساقه بود.

هرزدگرآسیبی، کنار، تاج خروس، علفکلمات کلیدي:
مقدمه

دارندتداخلدیگررقیبگیاهانسایریاوزراعیگیاهباهاي مختلفصورتبهکههستندايناخواستهگیاهانهرزعلفهاي
.(Quasem & Foy, 2001)گیاهیجمعیتیکدرهرزعلفغالبگونهیکبراي کنترلحلراهترینسریعشیمیایی،کنترل

بهنسبتزراعیگیاهانحساسیتوهاکشبه علفمقاومتایجادسببسنتزيهايکشعلفازوسیعاما استفادهاست،
شیمیاییمبارزهطریقازهرزعلفهايحذف کامل.دارددنبالبهرامتعدديمحیطیزیستمشکالتنهایتو درشدههاعلفکش

باسازگارروشهاياخیرسالهايدر. نیستو مؤثراقتصاديهمیشهبلکهنیست،سازگارطبیعتباتنهانههاکشاز علفاستفادهو
موادازاستفادهمیانایندراند،توسعه یافتهزیستمحیطبرايجانبیاثراتگسترشباطبیعیوهاي زراعیاکوسیستم
بهیاوهرزمدیریت علفهايجهتغیرشیمیاییهايرهیافتترینمنطقیوتریناز مناسبیکیعنوانبه(آللوپاتیک)دگرآسیب

Francisco(استشدهپیشنهادهرزهايعلفتلفیقیمدیریتبرنامهازبخشیعنوان et al. 1999( .نظرازدگرآسیبیتعریف
کندمیبیانرارشدکنندگیتحریکوبازدارندگیاثراتدگرآسیبیاستگیاهانسایربرمیکروارگانیسمیاگیاهاثراترایس

.(Iman & Zakaria, 2006)میبنديدستهگیاهانمتابولیکیفرعی مسیرهايموادیاوگیاهیثانویهموادجزءترکیباتاین
و گلوکوزیدهايفنلیکهاکومارینها،کوئینونها،فنیل پروپانوئیدها،فالونوئیدها،آلکالوئیدها،تاننها،ترپنها،و شاملشوند

ازفنلیترکیباتازکه بعضیکردندثابت)1994(همکارانوکاتونوگوچی.)Weidenhamer ,1996(میباشد سیالوژنیک
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ترشحاتاثربرشبدرهارشدکه کاهشگرفتندنتیجهمحققیناین. شوندمیقرمزتولیددر شبدرایزوفالنوئیدهاتجزیه
آزمایشات.یابدمیتجمعخاكدرسمومهمانندتجزیه وفنلیترکیباتبهکهاستقرمزشبدرریشهایزوفالوئیدها توسط

دارند راهرزعلفهايکنترلتوانائیگیاهانشدهمواد تجزیهیاوگیاهتوسطشدهآزادشیمیاییموادکهآن استبیانگرمختلف
Weston؛(عمل کنندطبیعیکشآفتیاکشعلفعنوانبهتوانندمیو ,1996Weidenhamer ,1996( .کنار با نام علمی
)Ziziphus spina christti L.(خانوادهها يیکی از گونهRhamnaceae در نواحی گرمسیري و نیمه محسوب می شود.بومی ایران

;Mozafarian,2004(گرمسیري جهان پراکنده شده است Sadeghi & Farar, گیاهان کنار داراي خواص فارماکولوژیکی .)2002
ساپونین و اسانس را نشان دادند،گلیکوزیدها،فالونوئیدها،باشند و در تجزیه عصاره آن ترکیباتی مانند آلکالوئیدهازیادي می

)Jiang et al., 2007( .وجودگیاهان مرتعیوهرزعلفهايقبیلازگیاهیهايگونهانواع مختلفدراستممکنآللوپاتیاثرات
ضروري وگرفتهقراربررسیموردکمترآنهاخواص آللوپاتیدارد کهوجودگیاهیگونه8000ازبیشایراندر.باشدداشته
میوه و برگ عصارهآللوپاتیاثراتبررسیبهاین مقاله). 1375(مظفریان،پذیردصورتزمینهایندرالزمتحقیقاتکهاست
یکیعنوانبو هاي هرز جهان استیکی از مهمترین علفپردازد زیرا تاج خروس میزنی علف هرز تاج خروسجوانهبر رويکنار 

Inderjit(شودمیمطرحزراعیگیاهانازبرخیمزارعدرهرزهايعلفترینمزاحماز & Duke, ,Gossett؛2003 1991(.

هامواد و روش
انجام شد. بدین 1393این تحقیق در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان در سال 

درجه 65پس از تمیز کردن، در آون با دمايو شدوريآتازه کنار از گونه محلی استان هرمزگان جمعهايساقهمنظور برگ و 
200گرم پودر از هر اندام گیاهی به 20ساعت خشک شد. سپس توسط آسیاب بطور جداگانه پودر شدند.72سانتیگراد به مدت 

گراد درجه سانتی25ساعت در دماي 24. درب ظروف را بسته، و به منظور عصاره گیري به مدت میلی لیتر آب مقطر اضافه شد
حجمی -% وزنی10صافی واتمن استفاده شد تا عصاره غلیظ آبی نمودن عصاره از کاغذ صافتوسط شیکر هم زده شدند. براي 

با اضافه کردن آب مقطر غلظت هاي ها استفاده شد بنابراین حاصل شود از این عصاره بعنوان محلول پایه براي ساختن سایر غلطت
از آب مقطر بعنوان شاهد ( غلظت صفر) استفاده شد. به این و عصاره آبی برگ و میوه بطور جداگانه تهیه شد100و% 25،50، 10

هرز تاج خروس بذرهاي علفزنی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.ترتیب دو آزمایش جداگانه در مرحله جوانه
سپس با آب مقطر شستشو % ضدعفونی و 5% از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد. بذرها با هیپوکلریت سدیم 95با قدرت نامیه 

لیتر از عصاره آبی آبیاري شدند میلی4بابذر بر روي کاغذ صافی قرار گرفت سپس 30دیش به تعداد شدند. در درون هر پتري
. ظهور روز انجام شد12زده بصورت روزانه تا گراد نگهداري شدند شمارش بذرهاي جوانهدرجه سانتی25ها در دماي پتري
و سرعت رصددشاخص هايسپس براي هر تیمار و تکرار زدن بذر تلقی شد. جوانهمعیار عنوان متر بهمیلی2به طول چهریشه
براي محاسبه .گیري شداندازهمتر) ( برحسب سانتیچه ، و طول ساقچه و ریشه( برحسب گرم)زنی، وزن تر و خشک گیاهچهجوانه

:زنی از رابطه زیر استفاده شددرصد جوانه
GP=

∑ × 100
GPدرصد جوانه زنی: ،Gتعداد بذر هاي جوانه زده: ،Nهاي بدست آمده، توسط نرم افزار در پایان داده، :تعداد کل بذر ها
درصد انجام شد.5داري ها با آزمون دانکن در سطح معنیورد تجزیه واریانس و مقایسه میانگینمSPSSآماري

نتایج و بحث
هاي هاي مربوط به تاثیر عصاره آبی برگ و ساقه کنار و مقایسه آن با شاهد نشان داد که عصاره آبی برگ در غلظتآنالیز داده

ثیر أ) کاهش داد بطوریکه ت05/0pداري (زنی بذرهاي تاج خروس را بصورت معنی% ، درصد و سرعت جوانه100و 50
زنی در و سرعت جوانهد). اما در رابطه با عصاره آبی ساقه کنار، درص1یافت ( جدول بازدارندگی عصاره با افزایش غلظت افزایش 
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درصدنیز)1386(همکارانوبراتیآزمایشدر).2کاهش چشمگیري مشاهده نشد ( جدولدرصد100غلظتها بجز همه غلظت
ولیدادنشانخودازکاهشیروندخیارعصاره%100و80، 0متفاوتهايغلظتتأثیرتحتخروستاجبذورزنیجوانه

مانندزنیجوانههايهورمونالقاءرويتأثیربادگرآسیبترکیباتکهدادهنشانهابررسی. نشدمشاهده%40و 20در اختالف
باعثاستضروريزنیجوانهفرایندبرايکهپروتئینازهاوآمیالزهامانندویژههايآنزیمفعالیتروياثرباهمچنینوجیبرلین
باعث درصد25و 10چه نداشت اما در دو غلظت ثیري بر طول ساقهأهاي باال تعصاره برگ در غلظت. شوندمیزنیجوانهکاهش

چه مشاهده هاي باال کاهش در طول ریشهچه عکس بود بطوریکه در غلظتچه شد. این نتیجه در میزان طول ریشهافزایش طول ساقه
) همخوانی داشت بطوریکه 1390نتایج با تحقیق تکاسی و همکاران (درصد بود. 100شد بطوریکه کمترین مقدار مربوط به غلظت 

چه نسبت به شاهد داشت.% طول ریشه83تاج خروس باعث کاهش تأثیر عصاره یونجه بر روي
هرز تاج خروس زنی علفهاي جوانهبرخی شاخصهاي مختلف عصاره برگی کنار برغلظت: مقایسه میانگین 1- جدول

عصاره تیمار(
آبی)

درصد 
زنیجوانه

(%)

سرعت 
زنیجوانه

چهطول ساقه
)cm(

طول 
چهریشه

)cm(

وزن تر 
گیاهچه
)gr(

وزن خشک 
گیاهچه

)gr(
a85a85/0b49/2a33/2b0038/0ab0008/0شاهد
a86a87/0a89/3ab91/1a0060/0a0024/0%10غلظت 
a83ab57/0a56/3b85/1a0056/0a0022/0%25غلظت 
b23ab4/0b47/2c90/0b0041/0b0004/0%50غلظت 
b16b17/0b00/2c50/0b0033/0b0002/0%100غلظت 
0.05در هر ستون تیمارهاي داراي حروف مشترك داراي تفاوت معنی دار در سطح احتمالp بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن
ندارد

خروس هرز تاجزنی علفهاي جوانههاي مختلف عصاره ساقه کنار بر برخی شاخصغلظت: مقایسه میانگین 2- جدول

تیمار( عصاره 
آبی)

درصد 
زنیجوانه

(%)

سرعت 
زنیجوانه

چهطول ساقه
)cm(

طول 
چهریشه
)cm(

وزن تر 
گیاهچه

)gr(

وزن خشک 
گیاهچه

)gr(
a3/88a88/0b58/2a12/2b0031/0b0011/0شاهد
a67/86a87/0ab15/3ab91/1ab0040/0b0014/0%10غلظت 
a00/85a85/0a66/3b70/1ab0047/0b0015/0%25غلظت 
a67/76a77/0ab82/2c84/0a0057/0a0274/0%50غلظت 
b67/6b20/0c61/0d09/0c0011/0b0001/0%100غلظت 
0.05در هر ستون تیمارهاي داراي حروف مشترك داراي تفاوت معنی دار در سطح احتمالp بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن
ندارد

هاي باال براي صفات وزن تر و خشک گیاهچه مشاهده نشد. با داري در غلظت) تفاوت معنی1ها (جدول جدول مقایسه میانگینمطابق با
گرم بود. عصاره آبی 003/0درصد به میزان 100درصد مشاهده شد و کمترین مربوط به غلظت 10اینحال بیشترین وزن گیاهچه در غلظت 

درصد بود. براي 100و 50داري بر میزان طول گیاهچه تاج خروس داشت بطوریکه کمترین مقدار مربوط به غلظت هاي ثیر معنیأساقه کنار ت
به شاهد مشاهده نشد با این حال کمترین میزان مربوط به غلظت تاي نسبثیر قابل مالحظهأشود ت، همانطور که مشاهده میشاخص وزن گیاهچه

درصد بود با مقایسه دو عصاره آبی ساقه و برگ کنار می توان نتیجه گرفت که اثر بازدارندگی عصاره برگ بیشتر از ساقه بود.100
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The allelopathic effect of Christ's thorn (Ziziphus spina-christi (L.)Wild) extract on
germination of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus)
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Abstract

The plants are exposed to a wide variety of biotic and abiotic stresses; allelopathy is one of the
important abiotic ones. Although allelopathy has been known as a problem in agriculture, nowadays
evidences show that allelopathy has a beneficial role in weed management in different
agroecosystems. Redroot Pigweed is one of the serious weeds of many fields. This research was
conducted to determine of the allelopathic effect of Christ's thorn (Ziziphus spina-christi (L.)Wild)
extract on germination and primary growth of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus) in complete
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randomly design with 5 treatments(10,25.50 and 100%) involved of the water extracts of leaf and stem
of Christ's thorn. as concentrations of zero (control) in three replications in the Horticultural
department of Hormozgan University. Some germination characteristics was determined such as
percentage and speed of germination, plumule wet and dry weight, stem and radicle length were
measured. and then analyzed by multi-dimensional Duncan test. Results showed that that the extract at
concentrations of 50 and 100 percent, percentage and speed of germination of pigweed was lower than
control significantly. But for the stem extrac, was not reduce significantly germination percentage and
rate at all concentrations except for 100 concentration. Also leaf extract was not effect at high
concentrations on radicle and stem length. In related to stem extract, the lowest stem and radicle length
was during to 50 and 100 concentractions. Generally, it can be concluded that the deterrent effect of
the leaf extract was more than the stem.

Key words: Allelopathic, Ziziphus spina-christi (L.)Wild, Amaranthus retroflexus, weed
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