
 

 خروستاجهرز  علف یبذرها یزنجوانه سرعتدرخت کاج تهران بر  کیمواد آللوپات ریتأث

 ( Ph) تهیدیاس و یوحش

 کشت طیمح
 

 رازیش یشهردار یشهر خدمات معاونت سبز یفضا کارشناس یدریح احسان
 

 دهیچک
)آمارنتوس( با نام  یخروس وحشوو. تاجشووودیم دهی( نامPinus eldarica) الدار کاج ای یرانیکاج تهران، کاج ا نام به ییایتالیا کاج از یارگونهیز

 یبذرها یزنجوانه یعصاره کاج بر رو ریتأث یبررس منظورِبه  .است تابستانه هرز یهاعلف نیترمهم از یکی Amaranthus retroflexus یعلم
شهرز تاج علف صادف چارچوبدر  یشیآزما ،یخروس وح شان داد که  جی. نتاشدتکرار اجرا  3و  ماریت 5با  یطرح کامل ت غلظت مواد  شیافزا بان
مواد  یدرخت کاج دارا یسوزن یهاشده از برگترشح مواد شدمشاهده  نی. همچنافتیکاهش  یزنسرعت جوانه ش،یآزما یهادر نمونه کیآللوپات
 .شودیم( ی)کانوپ درخت تاج ریز در واقع یاهیگ یهاهبذور گون یزناز جوانه یریموجب جلوگ طیمح هیتیدیبا کاهش اس که هست کیآللوپات

 کشت طیمح تهیدیاس بذر، ،یزنسرعت جوانه ک،یمواد آللوپات ،خروسکاج تهران، تاج :یدیکل یهاواژه

 

 

 مقدمه -1

خروس تاج. شوووودیم دهی( نامPinus brutia var. eldarica) الدار کاج ای یرانیکاج تهران، کاج ا نام به ییایتالیا کاج از یارگونهیز
ش ستانه  یهاعلف نیتراز مهم یکی Amaranthus retroflexus ینام علم با یوح ستهرز تاب  رنگ به ،یضیب تاکه بذر آن گرد  ا
 و پرطاقت گیاهی گونه 60علف هرز  نیگرم اسوووت. ا 5/0-04/1اسوووت و وزن هزار دانه آن  صوووا  و براق اهیسووو تا رهیت یاقهوه
ستانه گیاهیخروس . تاجکندمی ایجاد اختالل سبز یفضا یهاتیفعال در که دارد الرشدعیسر ست تاب  بهار، اواخر در آن یزنجوانه که ا

 آن ارتفاعاست.  عمقی اصلی ریشه دارای و ردیگیم صورت پاییز تا تابستان اواخر در بذر رسیدگی و تابستان اواخر تا اواسط درگلدهی 
 (.1386پور و همکاران،  ی)سلطان نماید رشد نیز متر 2 تا است ممکن ولی رسدمی متر یک بهمعموالً 
 کنتوووورل یهاروش به را پژوهشگران توجه ،هاکشعلف به نسبت هرز یهاعلف در مقاومت ایجاد و یطیمحستیز یهایآلودگ
 بار اولینبرای  آللوپاتی ۀ(. واژ1390 همکاران، و انوشه رستهیپ) است کرده جلب طبیعی یهاکشعلف مانند هرز، یهاعلف بیولوژیوک

سو سال  مولیچ یاز  ،یزنجوانه بر گونه یک عالی گیاهان طر  ازشده اعمال بخشانیز آثار به را آللوپاتی وی. شد مطرح 193٧در 
 (.1382 ،یچ یچائ و دخت)عباس  کرد تعریف دیگر گونه گیاهان نمو یا و رشد

س قاتیتحق اغلب شد گ یزنبر جوانه یبیدگرآ سر اهانیدارند. گ دیها تأکآن یو بقا اهچهیبذر و ر شد   قیراحت از طر یلیخ عیبا ر
 (.2005و همکاران،  سیوتی)پانا رندیگیقرار م شیمورد آزما یجنگل اهانیگلخانه و خزانه نسبت به گ شگاه،یآزما

ش در صاره دادند انجام( 1390و همکاران ) نازدارکه  یآزمای  Pinusگیاهان کاج توپی ) یهاالکلی برگ -آبی و آبی  یهاتأثیر ع

persicaیا(، سوورو نقره (Cupressus arizonica( اقاقیا ،)Robinia pseudoacacia( و افرا )Acer negundo به نسووبت )1:5 
                                                           

 مسئول:  ۀسندینو@gmail.com922Ehsan 



(v/vبر فاکتورهای جوانه )یارندی ) یهاچمن بذر یزنLolium perenne( ستوکا . نتایج شد یبررس( Festuca arundinaceae( و ف
 شده،استفاده یهاعصاره همهو  هست یزنشاهد دارای باالترین درصد و سرعت جوانه یبذرها ،آمده نشان داد در بین تیمارهادستبه

شاهد به بذرها یزنجوانه سبت به  س یهاچمن بذر یزناند. جوانهکاهش داده یداریطور معنرا ن صاره آبیدر تیماره شدهیبرر  -ای ع
 یبذرهابذر یارندی را داشت. همچنین  یزنکمترین جوانه یاعصاره آبی سرو نقره شدهیبررس. در بین گیاهان شدالکلی، کامالً متوقف 

 را نشان نداد. یزنجوانه گونهچیچمن فستوکا در این تیمار ه
 .شودیم تاج ریز در اهانیگ رشد مانع کیآللوپات مواد ترشح با کاج درخت که کردند( عنوان 2003و همکاران ) فرگوسن

 یهابخش گریو د شووهیدر ر توانندیمواد م نیدرخت کاج وجود دارد و ا یسوووزن یهادر برگ یآللوپات که کرد( عنوان 2003) نود
 درختان سبز نشوند. نیا یکانوپ ریز یعلف هرز گونهچیه شوندیدرخت ساخته شوند که موجب م

س یسوزن یهابرگ که دادند( گزارش 2005و همکاران ) سیوتیپانا شح مواد ا شد یرو یدیدرخت کاج با تر مختلف  یمراحل ر
 .کنندیم متوقفرا  هاآن رشداند اثر گذاشته و درختان سبز شده اندازهیسا ریکه در ز یاهانیگ

شان شدهانجام مطالعات سط که دهدیم ن شش متو صد 1/2 برگیسوزن کاج پیت در یعلف پو ست در  توانیم را آن عامل که ا
ست: ریز موارد ص دان  درختان ادیز تراکم خاک، دیشد یدگیکوب ،یعلف پوشش ازیموردن رطوبت کمبود ،یتهران کاج گونه یآللوپات تیخا
س و آهک دیتول و شدهختهیر یهایسوزن و برگ الش یفراوان و کم حرارت و نور سطح، واحد در کاج  یسوزن کاج که یقطعات در دیا
 (.2009 کودر،) است شده کاشته
 

 هاروش و مواد -2
س یبرا قیتحق نیا صاره آب یاثر آللوپات یبرر صد جوانه یدرخت کاج بر رو یع شبذر تاج یزندر طرح کامل  چارچوبدر  یخروس وح

تا  میکردپهن  هیها را در سوواو برگ کرده یآورابتدا برگ درخت کاج را جمع قیتحق نی. در اشوودتکرار اجرا  3و  ماریت 5با  یتصووادف
سپس برگ شود،  شک  شک یهاخ سخ شته و در ارلن با  50کرده و  ابیشده را آ . پس از میردکآب مخلوط  تریل 1گرم از آن را بردا

 0ازآن غلظت . پسمیآورددرصد به دست  100با غلظت  یو محلول کردهآن را صا   یو کاغذ صاف فیساعت به کمک ق 48گذشت 
را در  شووودهنییتع یها. غلظتبودند قیتحق نیا یمارهایدرصووود ت 50و  25، 10، 5 یهاو غلظت گرفتهعنوان شووواهد در نظر را به
 درصد 2 میسد تیپوکلریمحلول ه باخروس را تاج یبذرهاو سپس  کرده قیخروس داشتند، تزرعدد بذر تاج 500 که 1ییهاشیدیپتر
شو  3کرده و  یضدعفون قهیدق 2 مدت به ست ش  ماریساعت ت 1در هزار به مدت  2 لیکش بنومازآن با قارچو پس دادهبار با آب مقطر 
 .میدادقرار  ناتوریبه درجه حرارت موردنظر درون دستگاه ژرم دنیرس یها را براشیدی. پترمیکرد

 .آمد دست به ریروزانه و فرمول ز یزنمحاسبه جوانه قیاز طر یزنسرعت جوانه

BRI =
P1 + (P1 + P2) + (P1 + P2 + P3) +  … . +(P1 + P2 + P3 + Pn)

N(P1 + P2 + P3 + Pn)
 

 روز است. نیامnروز و  نیروز، سوم نیروز، دوم نیدر اول یزندرصد جوانه Pnو  P1+P2+P3که 

N رخ داده است. یزناست که جوانه ییتعداد کل روزها 

 جینتا -3
سرعت جوانه شیآزما جینتا شان داد که  سطح  یزنن صد معن 1در   نیشتریشاهد )آب مقطر( ب ماریت نیهمچن(. 1بود )جدول داریدر

درصد با هم  25و  10 یهاغلظت در بذرها یزندرصد قرار داشت و سرعت جوانه 5غلظت  ماریازآن تپس ورا داشت  یزنسرعت جوانه

                                                           
1 Petri dish 



 (.1درصد حداقل بود )نمودار 50در غلظت  یزنسرعت جوانه وبرابر 
 وزن و هینام قوه چه،ساقه طول چه،شهیر طول ،یزنجوانه درصد یرو بر کاج درخت عصاره انسیوار هیتجز جدول جینتا: 1جدول

 خروستاج هرز علف چههایگ خشک

 (MS) مربعات نیانگیم  

 رییتغ منبع
 یآزاد درجه

(df) 

 درصد

 یزنجوانه
 هینام قوه چهساقه طول چهشهیر طول

 خشک وزن

 اهچهیگ

 6/0 21/0 19/0 11/0 19/0 2 تکرار

 نمونه
 یشیآزما

4 
**15/3 

**18/2 **08/6 **85/5 *٧3/6 

 18/0 24/0 29/0 13/0 23/0 8 خطا

 بیضر
 تغییرها

14 
- 

8/12 5/10 - - 

 است. داریدرصد معن 5*در سطح احتمال 
 است. داریدرصد معن 1** در سطح احتمال 

 
 ،5 یهاغلظت و( شاهد) 1) بیترت به خروستاج هرز علف یبذرها یزنجوانه سرعت یرو بر کاج کیآللوپات مواد ریتأث: 1نمودار

 (درصد 50 ،25 ،10

 
شان شیآزما جینتا نیهمچن صاره که داد ن س Phکاج  ع شت کاهش  طیمح Ph کیغلظت مواد آللوپات شیبا افزا و دارد یدیا ک

 (.2)نمودار بود درصد 5و  10و  25 یهابا غلظت یمارهاینسبت به ت شتریب تهیدیدرصد با اس 50با غلظت  ماریت کهینحوبه افتی
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 طیمح Ph یبر رو کیمواد آللوپات ریتأث: 2 نمودار

 
ها از انسان یاریبس یزندگ گاهیکه جا یشهر طیبا استفاده از عصاره درخت کاج در مح توانیاست که م نیا انگریب شیآزما جینتا

س ست از مواد آ سانبیا ستفاده کرد و ییایمیش سموم یجا هب یعیطب ر س ا س یاریاز ب را  یشهر یکه زندگ ییهایماریو ب هابیاز آ
شود و  شیآزما یسبز شهر یدر فضا گرید عیهرز شا یهاعلف یمواد بر رو نیتا ا است بهتر نیکرد. همچن یریجلوگ کندیم دیتهد

 .کرد کم یرا با استفاده از آن تا حد فراوان ییایمیمصر  سموم ش

 

 کتابنامه

ستهیپ شه ر سحرخ ییحی ؛امام ؛یهاد ،انو  و یزنجوانه صفات برخی بر دارویی گیاه چند آللوپاتیک یهایژگیو ارزیابی(. 1390محمد جمال ) ز،یو 
 .102-95(، 1)9 ،ایران زراعی یهاپژوهش نشریه. وحشی یوال  هرز علف و گندم زراعی گیاه اولیه رشد

مورخوش  اهیگ یعصواره آب یبی(. اثرات دگر آسو1386) مهیسول ،یمیابراه و دیعبدالمج ،یدسوتجرد د؛یعبدالحم ،یحاجب ن؛یمحمدام پور،یسولطان
(Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelboبر درصوود و سوورعت جوانه )پژوهشووی  -علمی هفصوولنامهفت گونه.  یبذرها یزن

 .58-51(، 1)23 ،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

 سوووورگوم رشووود و یزنجوانه بر سووویاه نخود ارقام کلش و کاه آللوپاتیک اثر پتانسووویل(. 1382) محمدرضوووا ،یچ یچائ و دیحم دخت، عباس
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61٧-624. 
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