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 چكيده

آزمايشي در قالب طرح  و چچم چمني خاكشير گاوي در كنترل دو علف هرز مهم )سياه ايراني(پارسيللوپاتيك زيره آبه منظور بررسي توان  
، 250صفر، (  پارسيزيره  اسانس غلظت 5تيمارهاي آزمايش شامل . در دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم انجام شد1389بهار در دفي كامال تصا

نتايج حاكي از تاثير معني دار اسانس زيره سياه ايراني در كنترل و توقف جوانه . در چهار تكرار اعمال شدبود كه  ) ppm 2000و  1000، 500
 در كمترين غلظت آن حساس تر شناخته شد به طوريكه جوانه زني يبه عنوان بذر خاكشير گاويلف هرز ذكر شده بود و بذر زني دو بذر ع

شده نيز نشان داد كه  جوانه زدهگياهچه هاي و وزن خشك بررسي طول ساقه چه  وريشه چه . نيز كامال متوقف گرديد ) ppm 250(اسانس 
  .ل اين دو علف هرز توان فوق العاده بااليي دارداسانس زيره سياه ايراني در كنتر

  .خاكشير گاوي، چچم چمني للوپاتي،آ، پارسيزيره  :كليديواژگان 
   

 مقدمه

كنون يكي از استراتژيهاي مديريت علف هاي ا هم. يكي از داليل عمده كاهش محصوالت در گياهان زراعي هجوم علف هاي هرز است 
است كه دانش بشر درصدد است با جايگزين نمودن آن مصرف علف كشهاي سنتي را در خاك كاهش داده  للوپاتيآهرز استفاده از تكنيك 

زيستي و جستجو و توسعه علف كشهاي  ).1974رايس،(نمايدو با كمك آن علف كشهاي زيستي را جايگزين علف كشهاي سنتزي 
للوپاتيك گياهان آغاز آيگري از تحقيقات است كه با شناسايي توان للوپاتي سطح دآاز گياهان داراي توان طبيعي شناسايي و سنتز تركيبات 

از  .Bonium persicum B.Fedtsch يا زيره سياه ايراني با نام علمي ، زيره كرمانبا نام هاي زيره كوهي پارسيگياه زيره . مي شود
با ميوه نيام به رنگ  و )1372قهرمان،(تريگياهي است دارويي با گلهايي سفيد در گل آذين چ Apiaceae (Umbelliferae)خانواده 

از اين روغن ها  ).1368زرگري،(درصد متغير است 7تا  4بين  شرايطداراي روغن فرار كه ميزان آن بسته به  ييقهوه اي خاكستري و بذرها
براي ان ذكر  نيز و ضد قارچيضد باكتريايي  ،عالوه بر آن خواص ضد ميكروبي .به عنوان طعم دهنده در سسهاي پر ادويه استفاده مي شود

للوپاتي شناخته شده اند در اين آنجا كه گياهان خانواده چتريان و گياه دارويي زيره جزو گياهان داراي خاصيت آهمچنين از  .شده است
للوپاتي آو چچم چمني از طريق خاصيت  بر آن شد تا تاثير اسانس اين گياه بر مهار و كنترل دو علف هرز خاكشير گاويسعي پژوهش 

تا با بررسي توان علف كشي آن گامي در جهت كاهش استفاده از علف كشهاي شيميايي و ترويج كشاورزي  گيردمورد مطالعه قرار 
  .ارگانيك برداشته شود
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  ها مواد و روش
ارچه اي با شهرستان فسا جمع آوري گرديد و سپس در كيسه پ اطراف هرز مورد استفاده به صورت دستي از مزارع هاي بذور علف

بذر زيره مورد نياز از عطاري خريداري شد و اسانس آن پس از تقطير با دستگاه . روكش پالستيكي تا زمان آزمايش نگهداري گرديد
و سپس به حجم رساندن با آب  DMSOمحلولهاي مورد نظر با حل كردن اسانس به دست آمده در حالل آلي . كلونجر استحصال گرديد
. به عنوان شاهد استفاده گرديد DMSOتهيه گرديد و از محلول آب مقطر و  2000ppmو 1000 ،500، 250مقطر در چهار غلظت

ضدعفوني و پس از شستشو با آب كافي و آبكشي % 1بذرهاي مورد آزمايش پس از شستشو با آب مقطر توسط محلول هيپوكلريت سديم 
 22±2ر كشت شدند و پس از افزودن محلول مورد نظر به هر ظرف در دماي بذر در هر پتري با چهار تكرا20مجدد با آب مقطر به تعداد 

در  روز 3ثابت پس از  ميزان جوانه زني به رسيدنشمارش جوانه زني به صورت روزانه تا . درجه سانتيگراد و در تاريكي كشت شدند
ي متعدي از قبيل طول ريشه چه، ساقه چه، وزن تر و در پايان براي تعيين خاصيت اللوپاتي گياهان سنجش هاي زيست .تكرار ها ادامه يافت

و مقايسه ميانگين ها با استفاده spssتجزيه آماري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري. ندوزن خشك جهت مقايسه صفات اندازه گيري شد
  انجام شد LSDاز آزمون 

.  
  نتايج و بحث

بوده ، بطوريكه در  چچم چمنيبسيار حساس تر از  خاكشير گاويان داد كه نش خاكشير گاويو  چچم چمنيمقايسه درصد جوانه زني 
به بعد توقف جوانه زني را مشاهده مي ppm  500از تيمار  چچم چمنياما در .اولين غلظت از زيره سياه جوانه زني آن متوقف شده است

همچنين روند تغييرات طول ). 1نمودار(يوه زيره سياه استكنيم و هر دو اين نتايج اثباتي بر قدرت باالي خاصيت اللوپاتيك اسانس آبي م
ميلي متر  80 چچم چمنيبسيار شديد با اعمال تيمارها بود به گونه اي كه در تيمار شاهد ميانگين طول ريشه چه  افتريشه چه حاكي از 

تا به مرز  وند كاهشي با اعمال تيمارها ادامه يافتميلي متر پيدا كرد و اين ر 27بود و پس از اعمال اولين تيمار به ناگاه افت شديد تا مرز 
ميلي متر بود و با  29چه با  نيزتيمار شاهد داراي باالترين ميانگين طول ريشه خاكشير گاويرسيد در مورد  2000ppmصفر در تيمار 

خاكشير گاوي و چچم  چه ساقهروند تغييرات طول  بررسي. )2نمودار( اعمال اولين تيمار و توقف جوانه زني عمال به مرز صفر رسيده بود
در مورد وزن خشك گياهچه نيز بيشترين وزن مربوط به . نيز حاكي از كاهش طول ساقه چه پس از اعمال تيمارها بود 3چمني در نمودار 

 2000تا  500وط به تيمارهاي ميلي گرم رسيد و كمترين وزن مرب 13.5×103به  ppm 250ميلي گرم بود كه در تيمار  17×103تيمار شاهد 
ppm دليل اين امر مي تواند حضور مواد بازدارنده در عصاره باشد كه مانع . بود كه به مرز صفر رسيده و اختالف معناداري با هم نداشتند

وكيميكالها ، اثرات آللوپاتي خود را بيشتر در زمان جوانه زني و رشد اوليه نشان مي دهد، و با افزايش غلظت آلل.تقسيم سلولي مي شود
و همكارانش دريافتند آللوكيميكالها ، آسيب ريخت شناختي مشابهي را بر دانه   Inamهمانطور كه . بازدارندگي آنها بيشتر مي شود

. ودريشه چه كوتاهتر با رئوس قهوه اي و ميزان رشد دانه رست ها كندتر از گياهان شاهد خواهد ب. رستهاي گياهان زراعي وارد مي آورند
اين پديده در مزرعه، توازن . كه حتي در صورت زنده ماندن، گياهچه ها در مراحل اوليه رشد تحت كنترل شديد اين تركيبات خواهند بود

نتايج نشان داد كه با افزايش غلظت اسانس، صفات مورد بررسي در همه بذور به . را به نفع گياه مولد آللوكيميكال تغيير مي دهد
اين امرمي تواند ناشي از افزايش مقدار آللوكيميكال ها و  .مطابقت دارد) 1385(كه با نتايج عزيزي و همكاران يافتندطورمشخصي كاهش 
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به اين نتيجه رسيده بودند كه تركيبات فنولي و آلكالوئيدي باعث كاهش ) 1989(كوازم وهيل  .به تبع آن افزايش سميت روي صفات باشد
با توجه به اين امر كه در اسانس ميوه و بذر زيره پارسي تركيبات فنولي و . از خاك مي گردندجذب مواد غذايي توسط ريشه ها 

آلكالوئيدي موجود مي باشد و با توجه به كاهش وزن خشك گياهچه خاكشير گاوي و چچم چمني مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه 
د غذايي و همچنين كاهش رشد ريشه چه باعث كاهش جذب مواد تركيبات موجود در اسانس زيره پارسي با تاثير بر روي جذب موا

  .است هو در نهايت باعث كاهش مقدار وزن خشك گياهچه اين دو علف هرز گرديد شدهغذايي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتيجه گيري كلي
داشتن اثرات آللوپاتيك منفي با توجه به اين مشاهدات، كاربرد اين اسانس در مزارع داراي اين نوع علف هاي هرز رشد آنها را به علت 

روي جوانه زني، رشد دانه رست ها و احتماال مراحل پيشرفته تر رشد و نمو به طور موثري كاهش خواهد داد و چون مراحل اوليه رشد، 
  .در استقرار گياهان بسيار موثر است،بدين ترتيب مي توان نسبت به مديريت و كنترل اين علفهاي هرز اقدام كرد
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Abstract 

 In order to investigate the allelopathic effects of black cumin in the control of two important weeds 
namely Lolium perenne  L. and Sysimberium irio L., an experiment performed in lab of Agriculture 
college in Islamic Azad University of Jahrom in complete randomized design with 4 replications. 
Treatments were 0, 250, 500, 1000, and 2000 ppm of black cumin essential oils. Results indicated the 
significant effects of black cumin essential oil in control and inhibition of seed germination in these 
two weed species and the seeds of Sysimberium irio L. was known as more sensitive so that its 
germination was completely inhibited in concenteration of 250 ppm essential oil.Evaluation of shoot 
and root length and dry weight of germinated seedlings also showed that black cumin essential oil has a 
high potential in the control of these two weed species.  

Key words: Black cumin, Lolium perenne L.  , Sysimberium irio L., Allelopathic effect 
 

 


