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  چکیده

ی ی. گیاهان خودرو و دارواست هاي گیاهیگونهبرخی  کشیعلف ویژگی گیري ازبهره ها،کشعلفمصرف کاهش  هايیکی از روش
شی کامکان وجود ویژگی علفهستند و شیمیایی بیشتري  هايترکیب دارايگیاهان دیگر موجود در مناطق خشک در مقایسه با 

ف هرز ) بر روي عل.Capparis spinosa Lکَور ( يگونه کشیعلف براي بررسی ویژگی براي بنابراین .استتر ها محتملدر آن
تصادفی با سه تکرار  آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالًاي، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ).Malva parviflora L( پنیرك
و مقدار ماده گیاهی هاي هوایی) (ریشه و اندامهاي مورد بررسی شامل نوع اندام گیاهی مورد استفاده با دو سطح عامل. شدانجام 

گرم پودر گیاه در هزار گرم  12، 8، 4 ،0مقدار  براي محیط آزمایشگاه و 25/1، 9/0، 6/0 ،0ه آبی با غلظت (عصار چهار سطحدر 
وایی ه ریشه و اندام با افزایش غلظت عصارهدر شرایط آزمایشگاه نتایج نشان داد که در نظر گرفته شد.  براي محیط گلخانه)خاك 
 25/1 غلظت روز افزایش یافت. در 2/2و  4/1روز به  1به ترتیب از  زنیوانهبراي ج میانگین زمان الزمدرصد،  25/1به  0از کَور 
 ،87 به ترتیب شاهد به نسبت چهساقه و چهریشه خشک وزن همچنین و چهساقه و چهریشه طول زنی،جوانه درصد عصاره درصد

 يگیراندازه هايصفت روي خاك به شده اضافه ودرپ مقدار تأثیر گلخانه محیط در همچنین. یافتند کاهش درصد 73 و 83 ،91 ،90
 کاهش درصد 47 شاهد  به نسبت رشد دوم هفته در پنیرك گیاهچه طول پودر، گرم 12 با شده تیمار خاك در. بود دارمعنی شده
ا براي مبارزه ب کشی گیاه گورگر این است که این امکان وجود دارد که از ویژگی علفکلی نتایج این پژوهش بیانطوربه. یافت
  گیري کرد و مقدار مصرف سم را کاهش داد.هاي هرز بهرهعلف

  هاي هواییاندام ه؛عصار؛ پنیرك ؛کَور )؛آللوپاتیدگر آسیبی ( واژگان کلیدي:
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n مقدمه  

هرز هايکشاورزي علف )اکوسـیسـتم  هاي (بوم نظمدر 
ــند از عوامـل مهم کـاهش عملکرد گیاهان زراعی می     باشـ

)Khanh et al., 2004.( قبیــلاز ختلفی مـ  هــايروش 
هاي هرز اســتفاده نترل علفبراي کمکانیکی و شــیمیایی 

 یادنیروي انسانی زبه  بر وهزینه کنترل مکانیکی شـود. می
 هــايکشعلف ).Khanh et al., 2004( احـتـیــاج دارد  

ــیمیایی ــاعد بر  یرثتأ نیز ش ــت محیطنامس  و دارند زیس
ــت محیط آلودگی موجب ــوند،می زیسـ در  همچنین شـ
 هاکشعلف به هرز هايعلف مقاومت پدیده اخیر هايسال
 است شده کشاورزي انمتخصص از نگرانی بسیاري موجب

)Singh et al., 2004 .( ،با توجه به وجود مشـــکالت فوق
هایی بود که ضمن کنترل ضروري است که به دنبال روش

پی  محیطی را درهاي زیســتهاي هرز کمترین زیانعلف
ــند و   ــتـه باشـ . در این بین دنها را کاهش دههزینهداشـ

 طوربه ورند دا کشــیویژگی علف که از گیاهانی اســتفاده

 شوند،می هرز هايعلف رشد و زنی بذر جوانه مانع طبیعی

ــاب می جایگزین راهکار نوعی  ,.Jones et al( آیدبه حس

2004.(  
د در تعدابازدارندگی رشــد هاي اخیر ویژگی در ســال

ــزیادي از گیاهان گزارش  ــت. گیاهان خودرو و شـ ده اسـ
ــایریدارو ــه با سـ ــک در مقایسـ  ی موجود در مناطق خشـ

ذا لگیاهان معموالً حاوي ترکیبات شیمیایی بیشتري بوده 
 باشد.تر میها محتملکشی در آنامکان وجود ویژگی علف

با توجه به تنوع موجود در گیاهان مناطق خشکی ضروري 
ــت پژوهش در  اي کافی در این زمینه صــورت پذیرد.هاس

ــتانی ( ــمدانی و باغسـ ــی ) 1386این زمینه صـ با بررسـ
هاي مختلف درمنه گونه )آللوپاتی( دگرآســـیبی تأثیرهاي

)Artemisia SPP. ( ــد روي جوانــهبر زنی بــذرهــا و رشـ
) دریافتند Avena ludoviciana( گیاهچه یوالف وحشــی
زنی یوالف بر جوانه  A. aucheriکه تأثیر بازدارندگی گونه
هاي درمنه بود و کمترین تأثیر وحشــی بیش از دیگر گونه

زنی داشت. بر روي متغیرهاي جوانه  A. Scopariaرا گونه
ــاره  بازدارندگیاثرات  ) نیز1388بنیاس و همکاران ( عصـ

 Chenopodium  albumتره (هاي مختلف سلمهآبی اندام

L.) و توق (Xantium strumarium L.( و بر سبز شدن را 

ه ) بررسی نمود.Satureja hortensis Lرشـد و نمو مرزه ( 
ند که درصــد ســبز شدن مرزه توسط عصاره و گزارش داد

  سلمه تره و توق کاهش یافت.تهیه شده از آبی 
ــت که تحت  که جوانه جااز آن ــی نیس زنی تنها واکنش

 یرد،گقرار می موجود در گیاهانتأثیر ترکیبات شــیمیایی 
بنـابراین محققین اثر منفی مواد ثـانویه موجود در گیاه بر   
ــی می ــد اولیه گیاهان هدف را، نیز بررسـ کنند روي رشـ

)Hoagland & Williams, 2004.( زاده تــفتی و مــکــی
ــی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی ) 1390همکاران ( به بررسـ

) بر رشـد سه گونه علف  .Peganum harmala Lاسـفند ( 
ــان دریـافتند که غلظت  هرز پرداختنـد.  هاي مختلف ایشـ

چه و داري بر  طول ریشهعصـاره گیاه اسفند کاهش معنی 
  کند. هاي هرز در آزمایشگاه ایجاد میچه بذر علفساقه

ــی اثر آللوپاتیکی ) 1390غالمی و همکاران ( با بررسـ
)، بر .Artimisia herba alba Asso( گیاه درمنه دشـــتی

نجه و اســپرس دریافتند که رشــد گیاهچه در دو گونه یو
افزایش سـطح اسـانس سـبب کاهش عامل هاي رشـد در     

. در شــد Medicago sativaو   Onobrychis sativaگونه 
ــی دیگر  مواد فنلی  Sodaeizadeh et al. (2010)پژوهشـ

ــفنـد را عامل ویژگی علف  ــی این گیاه موجود در اسـ کشـ
  معرفی نمودند.
، ايیــاهی بوتــه) گCapparis spinosaي کَور (گونــه

که در ) بوده Capparidaceaeخودرو و دارویی از خانواده (
ــیعی از ایران پراکنش دارد ــه  .منــاطق وسـ ــا توجــه ب ب

این گیاه  هاي میدانی به عمل آمده مشخص شد کهبازدید
ــد به ــایر گیاهان در اطراف خود را نمیاجازه رش دهد و س

ــد.   ــی مذکور انتخاب ش هدف از بنابراین براي انجام بررس
ــی   ــاره آبی  انجـام این بررسـ تعیین اثر بــازدارنـدگی عصـ

بر جوانه زنی و رشــد علف هرز  کَور گیاههاي مختلف اندام
ــگاهی  ــرایط آزمایش ــی اثر و همچنین  پنیرك در ش بررس

بقایاي خشـک کَور پس از اضـافه نمودن به خاك بر رشد   
اســت. با توجه به اثرات  علف هرز در شــرایط گلخانهاین 

هاي شیمیایی، کشمحیطی استفاده از علفزیسـت  مخرب
 باشــدمی هرز هايعلف کنترل براي جامعی راهکار به نیاز
 بر محیط طبیعی داشــته مخرب اثر کمترین که،طوريبه

ــد  ــتا انجام پژوهش. بـاشـ هاي کافی بر تأثیر در این راسـ
 گیاهان موجود در از بازدارندگی عصـــاره و بقایاي بعضـــی
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ــک منـاطق  امري  هرز هايعلف پایدار کنترل براي خشـ
  ضروري است.

  
n هامواد و روش  

  تهیه مواد گیاهی
در مرحله گلدهی در اراضی بیابانی  کَورهاي خودرو بوته

آوري و به آزمایشگاه گیاهشناسی اطراف شهرستان یزد جمع
دانشــگاه یزد منتقل شــد. براي جدا کردن خاك و مواد زائد 

هاي شــده با آب شسته و قسمتآوري هاي جمعدیگر، بوته
هوایی از ریشـه جدا شـد. سـپس مواد گیاهی در سایه قرار    
داده شد و پس از خشک شدن توسط آسیاب پودر شد. بذر 

هرز پنیرك از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد. مواد علف
ــتفاده در این آزمایش تا زمان اســتفاده در   گیاهی مورد اس

  گهداري شدند.  ن C  4°داخل یخچال و در دماي
  

  تهیه عصاره آبی و اجراي آزمایش در محیط آزمایشگاه
یش پ پایههاي مختلف عصاره آبی و بربراي تهیه غلظت

، گرم 25/1 و 9/0، 6/0 ارهاي، مقدهاي انجام شدهآزمایش
ــودر  ــمــتاز پ ــه کــَور  قســ ــا ریشــ ــی ی   هــاي هــوای

 (C. spinosa)     لیتر آب میلی 100بـه طور جـداگـانه در
دســـتگاه ســـاعت بر روي  24مدت شـــد و به  مقطر حل
  شد. در دماي اتاق قرار داده  1لرزاننده

ــی اثر غلظــت ــاره بر روي براي بررسـ هــاي مختلف عصـ
بذر ضــدعفونی شــده این علف  15زنی و رشــد پنیرك، جوانه

هرز در درون پتریدیش قرار داده شـــد و بر اســـاس آزمایش 
ــادفی لیتر از لیمی 5 ،فــاکتوریــل در پــایــه طرح کــامالً تصـ

ــه کَور به آن  غلظت هاي مختلف عصــاره بخش هوایی یا ریش
ــافـه گردید. براي هر تیمار   ــد.  3اضـ تکرار در نظر گرفته شـ

رشد در  کدر داخل اتاق )پتریدیشهاي آزمایشـگاهی ( ظرف
در شب، قرارداده شدند و پس  C 18°در روز و  C 25°دماي 

ــت  ــد جوانه 8از گذشـ ان تا جوانه زنی، میانگین زمروز درصـ
  .گیري شدچه، و وزن گیاهچه اندازهچه، ریشهطول ساقه ،زنی

ــبه میانگین زمان تا جوانهبـه  زنی بذرها از منظور محاسـ
  استفاده شد.   Bewley & Black  (1986)روش
  2FGP  =ام)   n(تعداد بذر/ تعداد بذرهاي جوانه زده تاروز×  100 )1(

                                                
1 Shaker 
2 Final Germination Percentage 

شـــمار ، nو  اییزنی نهدرصـــد جوانه،  FGPکه در آن 
   است. روزهاي مورد نظر پس از شروع آزمایش

 
)2                              (= ∑ (t × n) / ∑ n   3MTG  
  

 تعداد، n، زنیمیانگین زمان تا جوانه، MTGکـه در آن  

  است. روز شمارش، tو  بذرهاي جوانه زده در هر روز
  

  گلخانه اجراي آزمایش در محیط
، 4اکتور مقدار پودر مصــرفی (شــاهد، ف 2در این مرحله 

گرم خـاك) و نوع انـدام گیاهی    100گرم پودر در  12و  8
فاکتوریل در  آزمایش(ریشـه و بخش هوایی گیاه) بر اساس  

ــادفی در  پـایه  تکرار در نظر گرفته  3طرح بلوك کامالً تصـ
ــد.  ــان انتخاب و از خاك منظور گلدان به اینشـ هاي یکسـ
خاك هر خشــک با میزان وزن شــد و متناســب   لومی پر

د ها آبیاري شگلدان سپس .گلدان، پودر گیاه کَور اضافه شد
ــت  و بعـد از   هرز بذر علف 6یـک روز، در هر گلدان  گـذشـ

روز یکبار در صورت نیاز  2ها هر کاشـته شد. گلدان پنیرك 
هاي گیاهچههفته، از مجموع  2گذشت آبیاري شدند. بعد از 

ــد یافته در هر گلدان، ــعیف به منظور گیاهچه رشـ هاي ضـ
ــد، به   3که در هر گلدان طوريکـاهش اثر رقابت، حذف شـ

گیاهچه باقی ماند. طول مدت آزمایش ســی روز بود که در 
ــفت طول گیاهچه و تعداد بذر جوانه  هايطی این مدت صـ
  زده اندازه گیري شد. 

ــه میانگین داده ها از نرم افزار براي تجزیه آماري، مقایس
ها به اســتفاده گردید. مقایســه میانگین داده  SPSS آماري

روش دانکن انجام شد. براي رسم نمودارها  نیزاز محیط نرم 
  استفاده گردید.   EXCELافزاري 
  
n  نتایج  

صفات مورد کَور بر  عصاره تأثیردگر آسیب رسانی
  آزمایشگاهی:در شرایط مطالعه 

داد کــه اثر نشـــان هــا دادهنتــایج تجزیــه واریــانس 
ــاره کَور هــاي مختلف ظـت غل بر روي  (C. spinosa)عصـ

زنی و درصــد میانگین زمان الزم براي جوانهصــفاتی چون 

3  Mean Time to Germination 
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 درچه گونه پنیرك چه و ریشهساقه و وزن طول ،زنیجوانه
 گیرياز طرف دیگر نوع اندام عصارهبود.  دارمعنی %1سطح 

ــفـات مـذکور    ــاقهبر صـ ي دارمعنیاثر  چهبه جز وزن سـ
ثر متقابل غلظت و اندام نیز تنها بر میانگین زمان نداشت. ا

ثیر أت %1در ســـطح  چهو وزن ســـاقه زنیالزم براي جوانه

ــورت عدم 1بود (جدولگذار  ــت در صـ ). الزم به ذکر اسـ
ــلی و در وجود تفاوت معنی دار اثرات متقابل، از اثرات اصـ

ــه میانگین غیر این ــورت از اثرات متقابل براي مقایس ا هص
  گردید. استفاده

ه و چچه و ریشه، طول ساقهزنیدرصد جوانه، تجزیه واریانس اثر آللوپاتی عصاره کَور بر میانگین زمان الزم براي جوانه زنی -1 جدول

  گونه پنیرك در محیط آزمایشگاه چهچه و ریشهوزن ساقه

 میانگین مربعات

چهوزن ریشه چهوزن ساقه  چهطول ساقه  چهطول ریشه   
د نیاز زمان مور
زنیبراي جوانه زنیدرصد جوانه  درجه  

 منابع تغییر آزادي

6-10×32/2 ** 5-10×64/2 ** 05/4 ** 68/3 ** 75/1 ** 72/4440  غلظت 3 **
7-10×05/4 ns 5-10×72/1 ** 15/0 ns 001/0 ns ns00/0 00/0 ns 1 اندام 
7-10×55/5 ns 6-10×58/5 ** 03/0 ns 012/0 ns **24/0  17/15 ns 3  غلظت× اندام    
7-10×58/5  7-10×21/6  10/0  07/0  016/0  26/27  خطا 16 

5/20  4/18  24 23 5/9  3/11   CV % 

  داردهنده عدم وجود اختالف معنینشان  ns، %1 دار در سطحدهنده وجود اختالف معنی** نشان 
  

ان زنی نشنتایج مقایسه میانگین زمان الزم براي جوانه
ه زنی عصاره تهیه شدهداد که بیشترین میانگین زمان جوان

 9/0هاي هاي هوایی و ریشه به ترتیب در غلظتاز قسمت
 عصاره دست آمد. در ارتباط با اثر بازدارندگی به %25/1و 

روال مشخصی بر صفت مذکَور ریشه و  هاي هواییقسمت
عصاره  %6/0و  0هاي در غلظت کهطوريبهمشـاهده نشد  
داري مشــاهده نیگیري شــده تفاوت معبین اندام عصــاره

، عصاره حاصل از ریشه و 9/0که در غلظت نشـد در حالی 
ــمــت  %25/1در غلظــت  ــاره قسـ اثر هــاي هوایی از عصـ
  . )1بیشتري برخوردار بود (شکلبازدارندگی 

ــد جوانه ــاره  %25/1زنی براي غلظت حداقل درص عص
که در این غلظت صــفت مذکَور طوريهدســت آمد بهکَور ب

ــاهد   ــبـت به شـ ــکل کاهش یافت %53نسـ بین  ).2(شـ
ــد. هاي دیگر از این نظر تفاوت معنیغلظت داري دیده نش

 گر آن است که بینگیري شده بیاننتایج نوع اندام عصاره
هاي هوایی و ریشه کَور از نظر درصد عصاره حاصل از اندام

 رشــد نشــد.داري دیده زنی بذر پنیرك تفاوت معنیجوانه
تأثیر اثر بازدارندگی عصاره قرار  ها نیز تحتچهطولی گیاه
کاهش  ،عصاره %25/1و  9/0 هايغلطتکه طوريگرفته به
و  5/35میزان هچه پنیرك به ترتیب بطول ســاقهدار معنی

همانند  ).3اند (شکلرا در پی داشتهنسبت به شاهد  89%
ــاقه ــهطول سـ ــرف چه، طول ریشـ چه نیز تنها در اثر مصـ

ــاره کاهغلظت ــت ش معنیهاي باالي عصـ داري یافته اسـ
  . )4(شکل

و عصاره  %25/1در غلظت چه حداقل وزن خشک ساقه
ــاهد حـداکثر آن براي   ــد. میشـ همچنین بین اندام باشـ

تفاوت  %9/0و  6/0هاي گیري شــده تنها در غلظتعصــاره
ــد، به معنی ــاهـده شـ ها که در این غلظتطوريداري مشـ

رندگی بیشتري عصاره حاصل از اندام هوایی از درصد بازدا
ــهبرخوردار بود.  حــداقــل وزن براي  چــهاز نظر وزن ریشـ

ــاره کَور  %25/1غلظت  ــایر بهعصـ ــت آمد و بین سـ دسـ
  ).6تفاوتی مشاهده نشد (شکل هاغلظت
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  هاي مختلف روي میانگین زمان الزم براي جوانه زنینوع اندام و غلظت تأثیر -1 شکل  
  

  روي درصد جوانه زنیبرهاي مختلف عصاره اثر غلظت -2 شکل  
  

  چه (سانتیمتر)هاي مختلف روي طول ساقهغلظت تأثیر -3شکل   
  

 چه (سانتیمتر)ریشههاي مختلف روي طول غلظت تأثیر -4شکل   
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  (گرم) ي مختلف روي وزن خشک ساقه چههاغلظت تأثیر -5 شکل

  

 
  (گرم) وزن خشک ساقه چهي مختلف روي هاغلظت تأثیر -6 شکل

  
  پودر کَور در شرایط گلخانه کشیبررسی اثر علف

ــان داد که  اثر مقادیر مختلف نتایج تجزیه واریانس نشـ
زده و  بر روي تعــداد بــذور جوانــه (C. spinosa)پودر کَور 

در سطح یک درصد  ي اول و دومطول گیاهچه در هفته

ــد، نوع اندامدار میمعنی وي طول گیاهچه در تنها بر ر باشـ
ــطح  هفته داري را ایجاد کرد. اثر تفاوت معنی %5دوم در س

متقـابـل مقـدار و نوع انـدام گیـاهی نیز تنها بر روي طول      
  .)2دار بود (جدولمعنی %1اول در سطح  گیاهچه در هفته

  
دوم  ،در هفته اول ذور جوانه زده، طول گیاهچهتعداد ب کَور بر روي میانگین پودر )آللوپاتیدگر آسیبی (تجزیه واریانس اثر  -2 جدول

 گلخانه ايدر شرایط  و سوم

  میانگین مربعات
طول گیاهچه 
  (هفته سوم)

  طول گیاهچه
  (هفته دوم)

  طول گیاهچه
  (هفته اول)

تعداد بذور جوانه 
  زده (هفته سوم)

  تعداد بذور جوانه زده
  (هفته دوم)

تعداد بذورجوانه 
  زده)

درجه 
  رمنابع تغیی  آزادي

54/0 ns 43/0 ns 2/0 ns 43/0 ns 48/0 ns 71/1 ns 2  بلوك 
34/0 ns 21/3 ** 53/4 ** 21/3 ns 06/0 ns 06/20   مقدار  3 **
16/0 ns 77/2 * 08/0 ns 77/2 ns 06/0 ns 5/0 ns 1  اندام  
9/0 ns 06/1 ns 18/9 ** 06/1 ns 06/2 ns 5/21   اندام×مقدار   3 **
34/0  45/0  23/0  65/1  9/1  1/1   خطا 14 
2/21  8/18  8/15  6/15  8/7  3/18    CV % 

  داریمعندهنده عدم وجود اختالف نشان  nsدرصد،  1 و 5 در سطح اردمعنیدهنده وجود اختالف نشانترتیب هب** ، *
  

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

1.25 0.9 0.6 شاهد

چه
شه 
ک ری
خش

زن 
و

a aa

b



  1-12صفحات ، 1394 پاییز و زمستان ،6شمـاره  نشریه  

  مدیریت بیابـان نشریه
www.isadmc.ir 

  
  
  انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

 
پس از آغشته شدن  کَورتمامی مقدارهاي پودر ریشـه  

ـ  ،خـاك بـا   داري طول گیـاهچه پنیرك را در  طور معنیهب
که درحالی دادندد کاهش هفته اول آزمایش نسبت به شاه

ــده از اندام  مقدارهاي هوایی تنها در باالترین پودر تهیه ش
صرف نظر از  .)7(شکل عدم رشد طول گیاهچه شد موجب
ــده با   کور پودر گرم 12 و 8مقادیر  نوع اندام، ــته ش آغش

هفته دوم در بر روي طول گونه پنیرك گرم خـاك   1000
به طور شــاهد  به  داشــته و آن را نســبت داري معنیاثر 
گرم در  4و بین شــاهد و مقدار اند داري کاهش دادهمعنی

. )8شـــکلدیده نشـــد (ي دارمعنیتفاوت  هزار گرم خاك

ــان می   دهـد که تمامی  نتـایج این پژوهش همچنـان نشـ
هاي اندامپودر  گرم 12 و 8مقادیر پودر ریشـــه و مقادیر 

ــبرا تعداد بذرهاي جوانه زده پنیرك کور، هوایی  ت به نسـ
ــاهد ب ــت. اگرچه در ي کاهش داده دارمعنیطور هشـ اسـ

گرم، پودر حاصــل از ریشــه اثر بازدارندگی   8و  4مقادیر 
ال حبیشتري بر تعداد بذرهاي سبز شده داشته است با این

گرم خــاك،  1000گرم در  12بـا افزایش میزان پودر بــه  
ــل از انـدام هوایی کور اثرات بـازدارندگی       بقـایـاي حـاصـ

          ).9از خود نشان داده است (شکل بیشتري
  

  
  
  

  
  پنیرك در هفته اول(سانتیمتر)  اثر متقابل نوع اندام و مقادیر مختلف پودر گونه کَور روي طول گیاهچه -7 شکل

  

http://www.isadmc.ir


  1-12 صفحات ،1394 پاییز و زمستان ،6 شماره بیابان، مدیریتپژوهشی  –علمی  نشریه   8
 

  
  پنیرك در هفته دوم (سانتیمتر) اثر مقادیر مختلف پودر کَور پس از آغشته شدن با خاك روي طول گیاهچه  -8 شکل

  

  
اثر متقابل نوع اندام و مقادیر  مختلف پودرگونه کَور روي تعداد بذر جوانه زده پنیرك در هفته اول -9 شکل

 
n گیريبحث و نتیجه  

ا بدر شرایط آزمایشگاه نشان داد که این پژوهش نتایج 
ــاره  ــه و افـزایش غلظــت عصــ ــدام ریشــ   کَورهوایی ان

 (C. spinosa)  میانگین زمان الزم درصــد،   25/1به  0از
روز  2/2و  4/1روز بــه  1بــه ترتیــب از  زنیبراي جوانــه

 قابلیت که است آن دهندة نشان نتیجه افزایش یافت. این

افزایش  .باشدمی آن غلظت به وابسـته  عصـاره  بازدارندگی
ر اثر بازدارندگی کَو تواند بدلیلزنی پنیرك میزمـان جوانه 

(C. spinosa) چه پنیرك باشد. بر طویل شدن سلول ریشه
بزرگ شدن سلول عامل اصلی در رشد ریشه قبل و بعد از 

 Singh et)باشد چه میشـکافتن پوسـته بذر توسط ریشه  

al., 2005)  که توسط مواد بازدانده موجود در عصاره تحت
ــابــه تــاثیر قرار می  ،بــا این پژوهشگیرد. در نتــایج مشـ

Tawaha & Turk (2003) هاي نیز گزارش دادند که اندام
زنی و رشــد جو وحشــی اثر مختلف خردل ســیاه بر جوانه

ــدگی دار ــازدارن ــب زاده تفتی و . در پژوهش دیگر مکیدن
 مختلف هاي) بیـان نمودند که  غلظت 1390همکـاران ( 

اه زنی گیداري درصد جوانهمعنی طور به اسفند گیاه عصاره
  تاج خروس را کاهش داد. 

نظر از نتایج این پژوهش همچنین نشـان داد که صرف 
 چهگیري شده، کمترین مقدار طول ریشهنوع اندام عصـاره 

چه در چه و ساقهچه و همچنین وزن خشک ریشهو سـاقه 
که مقدار طوريدست آمد بههدرصـد عصاره ب  25/1غلظت 

 73و  83، 91 ،90این صفت ها نسبت به شاهد به ترتیب 
درصــد کاهش یافتند. کاهش طول گیاهچه پنیرك ممکن 

ادهاي مو است به دلیل اثر دگر آسیب رسانی (آللوکمیکال)
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هاي در موجود در عصـاره بر تقسـیم یا طویل شدن سلول  
هاي مختلف نشان دهنده آن است حال رشد باشد. بررسی

که تقسـیم سـلولی عامل اصلی رشد موجود زنده بوده در   
حیاتی  الیکه تقســم متعادل اجزاء مختلف ســلول، امريح

 ,.Sanchez et al)باشــد در رشــد متعادل موجود زنده می

. تأثیر بازدارندگی عصـاره گیاه اسـفند بر رشـد تاج    (2006
)، عصـــاره گیاه 1390زاده تفتی و همکاران، خروس (مکی

تره و تاج خروس هاي هرز ســلمهزیره ســبز بر رشــد علف
) و همچنین ویژگی بازدارندگی 1389کـاران،  (اجلی و هم

تره هاي هرز قیاق و ســلمهعصــاره آبی گیاه درمنه بر علف
ــو با نتایج این پژوهش 1389(علیپور و همکاران،  ) همسـ

  باشد. می
کشــی دســت آمده حاکی از وجود ویژگی علفهنتایج ب
 یبازدارندگ باشد. مقدارنیز میدر محیط گلخانه  گیاه کَور
بوده به  خاك به شـــده اضـــافه مواد مقدار با تباطار در

ــد در طول گیـاهچـه   کـه  طوري پنیرك در هفته دوم رشـ
درصــد کاهش  47گرم پودر نســبت به  شــاهد  12مقدار 

 تا کندمی کمک پژوهشگر به ايگلخانه هايیافت. آزمایش
 ایجاد ايمزرعه و آزمایشــگاهی شــرایط بین معقولی رابطه

توان می خاك حضور در گیاهی هايعصاره بررسـی  از .کند
 تقریباً شــرایط در بازدارندگی ویژگی از منطقی ارزیابی به

آزمایشگاهی  محیط به نسبت گیاه رشـد  شـرایط  با مشـابه 
 در تغییر گونه هر شــرایط این در همچنین دســت یافت.

ــدن جذب اثر در بازدارنده، مواد فعالیت  کلوئیدهاي به ش

 ورود از بعد میکروبی، یا شیمیایی تجزیه همچنین و خاك

 ,.Singh et al( باشدمی اثبات قابل خاك به گیاهی عصاره

بیان  Sodaeizadeh et al. (2010)). در این رابطه 2003
ــفند به خاك  ــافه کردن بقایاي گیاهی اسـ نمودند که اضـ

  دار رشد تاج خروس گردید.  موجب کاهش معنی
 مورد مشخص کرد که واکنش گونه این پژوهشنتایج 

ردد گبررسی بسته به نوع اندامی که عصاره از آن تهیه می
اگرچه در محیط گلخانه روند مشخصی باشـد.  متفاوت می

 (C. spinosa)هاي مختلف کَور در شدت بازدارندگی اندام
ر د بررسیمورد  هايصفت بیشتردر مورد دیده نشد، ولی 

ی هاي هوایعصاره تهیه شده از بخششـرایط آزمایشـگاه،   
 .داراي اثر بازدارندگی بیشـتري نسبت به عصاره ریشه بود 

ــتر بودن مواد بازدارنده   این امر ــت به دلیل بیش ممکن اس

 این درهوایی نســبت به ریشــه باشــد.  هايدر اندامرشــد 
نیز گزارش دادند که   Sodaeizadeh et al. (2009) رابطه

ــاره آبی برگ اثر بازدارندگی  ــفند بر علفعص  ايهگیاه اس
صــحرایی نســبت به عصــاره  هرز یوالف وحشــی و پیچک

حاصـل از ریشـه بیشتر بود و دلیل این امر را بیشتر بودن   
غلظت ترکیبات فنولی در برگ اســفند در مقایسه با سایر 

ــدام ــتـنــد.     ان   در پژوهش دیگر هــاي ایـن گـیــاه دانسـ
Batish et al. (2006)  بیان نمودند که عصاره تهیه شده از

 Cassiaداراي اثرات منفی شــدیدي علیه تره برگ ســلمه

occidentalis L. که عصاره تهیه شده از ریشه حالیبود در
  این گیاه داراي ویژگی بازدارندگی کمتري بود. 

ــت که هاي این پژوهش همچنین بیانافتهی گر آن اسـ
ــته اندام بـازدارندگی ویژگی  هاي مختلف کَور پس از آغشـ

که طوريهب یابدمی ششــدن با خاك با گذشــت زمان کاه
میزان اثر بازدارندگی در هفته اول آغشــته شــدن با خاك 

ی ویژگی بازدارندگنسـبت به هفته دوم و سوم بیشتر بود.  
هاي گیاهی بســتگی به فاصــله زمانی پس از آغشــته اندام

ــدن آنها با خاك دارد. به ــترین ویژگی ش طور عمومی بیش
بقایاي گیاهی به  بازدارندگی در مراحل اولیه اضــافه کردن

ــاهده می ــو با نتایج این پژوهش  خاك مش ــود که همس ش
ــیب  ــت. دلیل کاهش اثر بازدارندگی گیاهان دگر آسـ اسـ

ات تواند تجزیه ترکیبرسان (آللوپاتیک) با گذشت زمان می
بازدارنده داخل گیاه توسط ریزموجودات (میکروارگانیسم) 

ــط کلوئید     ــد. خـاك یـا جـذب آنهـا توسـ هاي خاك باشـ
ــت کــه ویژگی مختلف نیز بیــان هــايژوهشپ گر آن اسـ

در مراحل  دگر آســیب رســان بازدارندگی بقایاي گیاهان 
اول آغشـته شـدن با خاك نسـبت به مراحل بعدي بیشتر    

گزارش  Xuan and Tsuzuki (2004) اســت. در این رابطه
رز هاي هکه بیشترین اثر بازدارندگی چاودار بر علفدادند 

ــدن با خاك روز  5ا ت 3مزرعـه برنج در   ــته شـ اول آغشـ
روز از آغشته شدن  10مشـاهده گردیده و بعد از گذشـت   
ــدت  بقایاي گیاهی با خاك، ویژگی علف ــی چاودار بش کش

  کاهش یافت. 
 رب کَور هاي مختلفاندام بازدارندگی ویژگی کلیطوربه
. دباشمی آنها در بازدارنده مواد وجود بیانگر هرز پنیركعلف
 ورتص مواد این شناسایی زمینه در کوششی قیقتح این در

ــاس بر اینحال با. نگرفـت  ــده، هايپژوهش اسـ  انجام شـ
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 توانایی دارد که وجود گیاهان در مختلفی آلی هايترکیب
 فعالیت از جلوگیري همچنین هاي هرز وعلف رشــد کاهش
 ثانویه مواد جزء هاترکیب این. دارند را آفات مختلف انواع

ــیرهـاي  ادمو یـا  و گیـاهی   گیاهان متـابولیک  فرعی مسـ
 به توانمی مواد این مهمترین شــوند که ازمی بنديدســته
 اشاره افالونوئیده و ترپنوئیدها آلکالوئیدها، اسیدها، فنولیک

 از). et al., 2009; Qasem, 2002  Sodaeizadeh(نمود 
 ترینفراوان و مهترین از اســیدها فنولیک ترکیبات، این بین
ــت آب در لحال ترکیب  در آنها بازدارندگی ویزگی که اس

ــات ــیده اثبات به متعدد آزمایش ــت رس  ,.Chon et al اس

2005) et al., 2010; Sodaeizadeh.(  این ترکیبات ممکن
ــت در خاك یا گیاه به غلظت کافی تجمع یافته و منجر  اسـ
ــد. در این   ــایر گیــاهــان گردن ــد ســ ــه کــاهش رشــ ب

رابطه مســتقیمی بین   (Sodaeizadeh et al., 2009)راســتا
غلظت ترکیبات فنلی موجود در گیاه اســفند و کاهش رشد 

  علف هرز تاج خروس مشاهده نمودند.

 عصاره هاي این پژوهش نشـان داد که طورکلی بافتههب
داراي ویژگی  (C. spinosa)و پودر تهیه شــده از گیاه کَور 

کشــی اســت و قادر اســت رشــد علف هرز پنیرك را  علف
دهد. شناسایی ترکیبات بازدارنده موجود در کَور و کاهش 

ــاخت آنها می  ــتخراج یـا سـ ــتی اسـ تواند در کنترل زیسـ
هــاي هرز بــا کمترین تــأثیر بر محیط طبیعی مورد علف
ــت کــه  گیري قرار گیرد. بــا اینبهره ــروري اسـ حــال ضـ

 شــرایط ه درژبه وی و زمینه این در بیشــتري هايآزمایش
ــود مزرعه ــت مواد بازدارنده همچن .انجام شـ ین الزم اسـ

ــده و ویژگی  موجود در اندام ــایی ش ــناس هاي گیاه کَور ش
ــی آن با برخی از علفعلف  هاي متداول در ایرانکشکشـ

هاي زراعی مقاوم به ویژگی مقایسـه گردد. شناسایی گونه 
ــی در از دیگر اولویت C. spinosa بازدارندگی هاي پژوهش

  این زمینه است. 
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Abstract 

The herbicidal properties of some plants species can be exploited successfully as a tool to reduce the herbicide 
application. Wild plant species, including medicinal herbs, usually contain much higher levels of chemicals 
compounds than the cultivated crops; therefore it can be used to control the weed species. The current study 
was conducted inorder to evaluate the herbicidal properties of Capparis spinosa on Malva parviflora in both 
laboratory and greenhouse conditions. A factorial experiment was used with three replications. Evaluated 
factors including used parts of plant (foliage, root) as well as plant material amount (four concentrations of 
aqueous extract; 0, 0.6, 0.9, 1.25 g dry weight per 100 milliliter water; in laboratory condition and four amount 
of plant powder; 0، 4، 8، 12 g dry weight per 1000 g soil; in greenhouse condition). The results indicated that, 
in laboratory condition, with increasing concentration of Capparis spinosa aqueous extract from 0 to 12%, 
mean time to germination of M. paryiflora increased progressively from 1 to 1.4 and 2.2 days, respectively. At 
1.25% aqueous extract concentration, the germination percentage, root and soot length as well as root and 
shoot dry weight diminished 87, 90, 91, 83 and 73%, respectively, when compared to the control. Also in 
greenhouse condition, the effects of Capparis spinosa powder added to the soil on measured parameter were 
significant. In the soil treated with 12g powder, seedling length of Malva parviflora in the second week of 
growth reduced about 47% when compared to the control. Overall, the results revealed the possibility use of 
herbicidal properties of Capparis spinosa for biological weed control and therefore reduce application of 
chemical herbicides.  
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