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  :چكيده

در قالب طرح كامال تصادفي در  1389 در بهار يدر راستاي بررسي توان علف كشي اسانس زيره سبز با استفاده از خاصيت آللوپاتي آزمايش
و  ppm ) 2000و 1000، 500، 250، 0( سطحپنج فاكتورهاي آزمايش شامل اسانس زيره سبز در . دانشگاه آزاد اسالمي واحد جهرم انجام شد

در از اسانس را  ppm  2000 نتايج حاصل از آزمايش توقف كامل جوانه زني در غلظت .بود خاكشير گاوي وچچم چمنيبذر علف هرز  دونوع
مقايسه . به صفر رسيد  ppm 500در غلظت  آن بطوريكه جوانه زني بودحساس تر از بذر چچم چمني  خاكشير گاويبذر . هردو بذر نشان داد

 فاوتطول ريشه چه و ساقه چه و وزن خشك گياهچه ها نيز حاكي از تاثير معني دار اسانس زيره سبز بر علف هاي هرز مورد بررسي بود و ت
  .معني داري را با شاهد نشان داد هاي

  چچم چمني للوپاتي، زيره سبز، خاكشير گاوي،آ: كليديواژگان 
  

  مقدمه
يكي از مشكالتي كه از دير باز بشر با آن روبرو بوده است حضور علف هاي هرز به عنوان موجوداتي مزاحم و اثرگذار بر كشتهاي زراعي 

پس از كشف مواد شيميايي به دليل . ده است تا راهكارهايي جهت حذف اين موجودات مزاحم بيابدهمواره در صدد بو انسان وي بوده و
راهكارهاي جديد و جايگزين در كشاورزي مدرن امروزي  در جستجو براي د،اين موا از عوارض به جاي مانده در اثر استفاده بيش از حد

للوپاتي شامل هرگونه اثر مضر يا مفيد به صورت مستقيم يا غير مستقيم است كه بر طبق تعريف، آ .ه شده استللوپاتيك روي آوردآبه مواد 
اين پديده غالبا باعث كاهش رشد ونمو در گياهان، به . توسط يك گياه روي گياهي ديگر از طريق توليد تركيبات شيميايي صورت مي گيرد

به را للوپاتي آ از اين رو). 1974رايس،(اند ناشي شود، مي گرددمراتب بيشتر از آنچه كه از رقابت براي نور، آب و مواد غذايي مي تو
، به صورتي كه مواد شيميايي خاص توسط يك موجود مي شناسيمصورت واكنش متقابل مستقيم يا غير مستقيم بين دو گياه يا دو موجود 

هان يا موجودات مذكور را تحت تاثير قرار مي للوپاتيك معروف هستند، فرايندهاي فيزيولوژيكي گياآتوليد شده و اين مواد كه به مواد 
للوپاتيك يك گياه بويژه گياهان دارويي بر علف هاي هرز عالوه بر مفيد بودن در كشت آاز اينرو مطالعه اثرات .)1371،محصلراشد(دنده
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 مختلفغلظتهاي  بررسي تاثير اين تحقيق هدف از .راهنماي مناسبي در انتخاب برنامه تناوب خواهد بود ،ارگانيك اين دسته از گياهان
  .چمني بود و چچم  گاوي اسانس زيره سبز بر فرايند جوانه زني دو علف هرز مهم خاكشير

  
  ها مواد و روش

بر اساس طرح كامال تصادفي در چهار تكرار مورد  2000ppmو 250،1000،500شامل غلظتهاي متفاوت اسانس زيره سبزدر اين تحقيق  
سپس محلولهايي با غلظت مورد نظر تهيه شد و . تهيه اسانس از بذور زيره سبز از دستگاه كلونجر استفاده گرديد يبرا. بررسي قرار گرفت

. تيمار آب مقطر به عنوان تيمار شاهد انتخاب شد. مورد بررسي قرار گرفتخاكشير گاوي و چچم چمني  يتاثير آن در جوانه زني بذرها
درجه سانتيگراد درتاريكي  22±2كه پس از كاشت در انكوباتور يخچال دار با تنظيم دماي  بودذرب 20هر واحد آزمايش شامل يك پتري با 

سرانجام درصد وسرعت روز متوالي ادامه يافت و 3جوانه زني طي  ثابت به ميزان رسيدنجوانه زده تا تعداد بذرشمارش . شدند قرارداده
تجزيه و تحليل و مقايسه  Mstatcها با نرم افزار  داده و ا اندازه گيريخشك گياهچه ه وزن طول ريشه چه وساقه چه و ،جوانه زني

  .صورت گرفت LSDميانگين ها با كمك آزمون 
  

  نتايج و بحث
بوده، بطوريكه  چمني بسيار حساس تر از چچم گاوي نشان داد كه خاكشير گاوي وخاكشير چمني چچم بذرهاي مقايسه درصد جوانه زني

در  ،جوانه زني متوقف شـد به باال  500ppmو از تيمار شد هشاهدمجوانه زني  درصد 3افت شديد تا مرز  بزسزيره   250ppmدر غلظت 
عليرغم كـاهش افـت درصـد جوانـه زنـي تـا        و صورت گرفتجوانه زني  كامل توقفppm  2000تيمار  در چمني در چچم صورتي كه

 بزبر خاصيت اللوپاتيك اسـانس ميـوه زيـره سـ     اين آزمايش دليلينتايج  .)1نمودار(زدندجوانه  تعدادي از بذرهاهمچنان  1000ppmتيمار
پـس از اعمـال    طـول ريشـه چـه   كـاهش  حاكي از  2در نمودار چمني  و چچم گاوي خاكشير روند تغييرات طول ريشه چه بررسي .است

در  رها و افزايش غلظت اسانس زيـره سـبز  مشاهده مي شود كه تغييرات طول ساقه چه نيز با اعمال تيما 3همچنين در نمودار . تيمارها بود
خشك در هـر دو گيـاه   در مورد وزن خشك گياهچه نيز بيشترين وزن  .روند كاهشي را به دنبال داشته است گاوي خاكشيرو  چچم چمني

ديـده  كاهشـي  ترتيب روند  به چمني به صفر و در مورد چچم ppm 250تيمار  از گاويدر مورد خاكشير كه دربود  مربوط به تيمار شاهد
 كمترين وزن  .نداختالف معناداري نداشت هرچندرسيد ميلي گرم  22×10-3و  23×10-3به ترتيب به  ppm 500و  250در تيمارهاي  و شد

باشد كـه   اسانسمي تواند حضور مواد بازدارنده در  كاهش جوانه زنيدليل . ديرسبود كه به مرز صفر  ppm 2000مربوط به تيمار  خشك
آللوپاتي خود را بيشتر در زمان جوانه زني و رشد اوليه نشـان مـي دهـد و بـا افـزايش       .)2002تاوراكووسكي،(مانع تقسيم سلولي مي شود

نتايج نشان داد كـه بـا افـزايش غلظـت      به طوركلي .)1385عزيزي و همكاران،(غلظت آللوكيميكالها، اثرات بازدارندگي آنها بيشتر مي شود
مي تواند ناشي از افزايش مقدار آللوكيميكال ها و بـه   بذر به طورمشخصي كاهش يافتند كه اين امر هر دوصفات مورد بررسي در اسانس، 

در بررسي اثرات اللوپاتي اسانس بذر زيره سياه  )1385(كه اين نتايج با گزارش عزيزي و همكاران تبع آن افزايش سميت روي صفات باشد
ني بذور سه علف هرز علف پشمكي، گل گندم و خاكشير در غلظت هاي مختلف اسانس با اين نتايج كه كـه تمـام   و زيره سبز بر جوانه ز
فات اتيمارها باعث كاهش  در هر سه بذر علف هرز گرديد، و اسانس زيره سياه داراي اثر اللوپاتي قوي تري نسـبت   ندازه گيري شدهص
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كـه  ) 1989(خشك گياهچه اين علف هاي هرز مي توان بر طبق گزارش كـوازم وهيـل    در مورد كاهش وزن.به زيره سبز بود مطابقت دارد
بيان كردند تركيبات فنولي و آلكالوئيدي باعث كاهش جذب مواد غذايي توسط ريشه ها از خاك مي گردند، چنين استنباط كرد كه با توجه 

ئيدي موجود مي باشد اين تركيبات با تاثير بر روي جذب مواد غذايي به اين امر كه در اسانس ميوه و بذر زيره سبز تركيبات فنولي و آلكالو
و همچنين كاهش رشد ريشه چه باعث كاهش جذب مواد غذايي گرديده و در نهايت باعث كـاهش مقـدار وزن خشـك گياهچـه ايـن دو      

   .علف هرز شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتيجه گيري كلي
در مزارع داراي اين نوع علف هاي هرز رشد آنها را به علت داشتن اثـرات آللوپاتيـك منفـي     با توجه به اين مشاهدات، كاربرد اين اسانس

روي جوانه زني، رشد دانه رست ها و احتماال مراحل پيشرفته تر رشد و نمو به طور موثري كاهش خواهد داد و چون مراحل اوليـه رشـد،   
نهايتـا نتيجـه گيـري مـي      .بت به مديريت و كنترل اين علفهاي هرز اقدام كردبدين ترتيب مي توان نس در استقرار گياهان بسيار موثر است،

  .شود كه كاربرد اسانس زيره سبز به عنوان روشي نوين در مهار علفهاي هرز مي تواند در كنترل اين گياهان ناخواسته به كار گرفته شود
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Abstract   
In order to investigate the allelopathic effects of essential oils of cumin, this research conducted in two 
separate experiments to find out the effects of different essential oils concentrations of cumin (0, 250 , 
500, 1000 and 2000 ppm) on germination and seedling growth of (Sysimberium irio L.)   and (Lolium 
perenne L. ) . The  experiments were conducted in completely randomized design with 4 replications. 
Results showed complete inhibition of seed germination in 2000 ppm concentration of essential oils for 
two weed species. Sisimberium irio seeds were more sensitive to cumin essential oils than Lolium 
prenne so that its germination  was completely  inhibited at 500 ppm . Comparision of root and shoot 
length and dry weight of seedlings had also demonstrated the significant effect of cumin essential oils 
on these weed species and showed significant differences with control.  

 Key words: Allelopathy, essential oil, Cuminum cyminum L., Sysimberium irio L. , Lolium 
prenne L. 


