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  چكيده

 در فاكتوريلصورت  به آزمايشي ،).Ferula assa-foetida L( آنغوزه دارويي گياه آللوپاتيك خواص و ها تركيب بررسي منظور به
 و 800 ،600 ،400 ،200 ،0 شامل آنغوزه اسانس غلظت 6 از متشكل اول فاكتور .شد انجام تكرار سه در فيتصاد كامل طرح قالب

 تلخه ،)Sinapis arvensis( وحشي خردل هاي نام به هرز علف گونه سه گياهي، گونه 5 شامل دوم فاكتور و ليتر در ميكروليتر 1000
)Acroptilo repens( ازمك و )Cardaria draba( گندم زراعي گونه دو با راههم )Triticum aestivum( جو و )Hordeum vulgare( 

 با اسانس آناليز نتايج .شد استخراج آنغوزه گياه شيرابه از آب با تقطير روش از استفاده با پژوهش اين در استفاده مورد اسانس .بودند
 پينن-آلفا شامل آنها ترين ه عمدهك دارد وجود اسانس در شناسايي قابل تركيب 13 كه داد نشان GC-MS و GC دستگاه از استفاده

 بر اسانس آللوپاتيك اثر ارزيابي جهت گيري اندازه مورد صفات .بودند %)6/18( دي تيوالن-2،1 و %)1/47( پينن- بتا ، %)3/21(
 ناهنجاري درصد وچه  ريشه وچه  ساقه خشك و تر وزن ، چه ريشه و چه ساقه طول ، زني جوانه درصد :شامل بررسي مورد هاي گونه

 .باشد مي متفاوت )p ≤ 0.05( يدار معني طور به آنغوزه اسانس به نسبت گياهان واكنش كه داد نشان ها ميانگين مقايسه .بود ها گياهچه
 جو زراعي گياه در كه حالي در ،آمد دستب گندم زراعي گياه به مربوط آنغوزه اسانس مختلفي ها غلظت در زني جوانه درصد بيشترين
 گندم زراعي گونه به مربوط اسانس آللوپاتيك اثرات به حساسيت كمترين كلي طور به .شد مشاهده بيشتري حساسيت گندم به نسبت
 نشان آنغوزه اسانس به را حساسيت بيشترين ازمك و تلخه هرز علف جو، زراعي گونه طرفي از .شد مشاهده صفات تمام در كه بود

  .بود بيشتر وحشي خردل به نسبت ازمك و تلخه هرز علف بر آنغوزه دارندگيباز اثرالبته  .دادند
 
  .زني جوانه درصد بازدارندگي، هرز، علف آللوپاتي، ،).Ferula assa-foetida L( آنغوزه اسانس، :كليدي هاي واژه

  
  مقدمه

 از بسياري مورد در شيميايي كنترل چند هر امروزه
 كنترل هزينه بودن باال اما است، مؤثر هرزي ها علف

هاي  آب ذخاير به مصنوعي هاي علفكش يابي راه شيميايي،
 ديگر و زيست محيط بر آنها نامطلوب اثرات زيرزميني،
هاي  گونه درها  علفكش به مقاومت افزايش و موجودات
 كنترل براي ديگرهاي روش به نياز هرز، علف مختلف
 از ياريبس دليل همين به .سازد مي ضروري را هرزي ها علف
 را آللوپاتي خاصيت از استفاده بايد كه باورند اين برن امحقق

 قرار يبيشتر تحقيق و مطالعه مورد هرزي ها علف كنترل در
؛ Saharkhiz et al., 2010؛ Saharkhiz et al., 2009( داد

 و است شده شناخته ديرباز از آللوپاتي ).1380 صفاري،
 اثرات داراي گياهيي ها گونه از بسياري كه گرديده مشاهده
 .هستند ديگرهاي  گونه ساير يا و خود روي بر شيميايي

 رفتن بين از باعث ايراني نخود يا سفيد نخود مثال عنوان به
 همچنين .شود مي )Tribulus terrestris( خارخسك

 جو، زمين همان در نبايد ذرت كشت از قبل كه معتقدند
 انسان در گردو درخت يا و كاشت خلر يا و نخود شنبليله،
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 صدمه دارند قرار آن مجاور كه گياهاني به و سردرد باعث
 هاي تركيب .)Narval & Tauro, 1994( رساند مي

 فرعي محصوالت يا و گياهي ثانويه مواد جزء آللوپاتيك
 شامل و شوند مي بندي دسته گياهان متابوليكي مسيرهاي

 وها  وئينونك فالونوئيدها، آلكالوئيدها، ها، تانن وها  ترپن
 ).Einhelling & Rasmussen, 1979( باشند ميها  فنل

 اجتماعات پراكنش و رشد الگوي در تغيير باعث آللوپاتي
 شده مشاهده گياهيهاي  گونه از بسياري در .شود مي گياهي

 كرده جلوگيري خود قلمرو به خارجيهاي  گونه ورود از كه
 در .دهند مي ادامه خود زندگي به غالب گونه عنوان به و

 رقابت پديده توسط تنها رشدي الگوي اين موارد اغلب
 .است دخيل امر اين در آللوپاتي پديده بلكه شود، نمي توجيه

 Saliva نام با سلوي از اي گونه روي شده انجام تحقيقات
leucplla شدن متصاعد دليل به كه است داده نشان 
 اغلب رشد از مانع هواييهاي  اندام از ترپنوئيدي هاي تركيب
 اي گونه به و شود مي خود رويشي قلمرو در يگياههاي  گونه
 طبيعيهاي  اكوسيستم اينكه به توجه با .شود مي تبديل غالب
 برخوردارزيادي  اهميت از ما براي مرتع و جنگل نظير

 مناطق اين درها  گونه اين از برخي حذف يا و ظهور هستند،
 در مثال عنوان به .باشد آللوپاتي خاصيت دليل به تواند مي

 ديگري گياهي پوشش اكاليپتوس گياه كشت تحت مناطق
 در دوساله و يكساله زراعي گياهي كشت .كند نمي رشد

 موارد اغلب در و شده مواجه مشكل با درختان اين اطراف
 شود ميآنها  عملكرد در يدار معني بسيار كاهش موجب

  ).1382 ميقاني،(
 گياهي هاي اسانس استفاده هك است داده نشان تحقيقات

 كار هب يها غلظت آنها، در موجود هاي تركيب نوع به توجه با
 قرار آنها تأثير تحت كه هايي گونه نوع و اسانس شده گرفته
 و زني جوانه بر را  توجهي قابل بازدارندگي اثرات گيرند، مي
 كه است شده گزارش .باشند مي دارا هرز يها علف بذر رشد

 آويشن مختلف شيميايي هاي تيپ به مربوطهاي  اسانس
 ، اسانس غلظت به توجه با )Zataria multiflora( شيرازي

 متفاوت اثرات داراي بررسي مورد هاي گونه و ها تركيب نوع
 هرز يها علف از برخي رشد و زني جوانه بر يدار معني و

 ، آمده دستب نتايج براساس .بودند برگ باريك و برگ پهن
 تركيب %77 از بيش داراي( واكرولركا ييشيميا  تيپ

 شيميايي  تيپ و ميليون در قسمت 320 غلظت با )كارواكرول
 قسمت 640 غلظت در )لينالول تركيب %90 شامل( لينالول

 هرز علف گونه چند زني جوانه از كامل طور به ميليون در
 قابل طور به را رشدي فاكتورهاي يا و ممانعت مطالعه مورد

 ها پژوهش .)Saharkhiz et al., 2010( دادند كاهش توجهي
 هاي تركيب از بيشتر آنغوزه گياه اسانسكه  اند داده نشان

 باشند، مي بيولوژيك هاي فعاليت بازدارنده كه گوگردي
 در تركيب پنج و بيست پژوهشي طي .است شده تشكيل
 ارتفاعات از شده آوري جمع آنغوزه شيرابه از حاصل اسانس
 ترين عمده كه شد شناسايي كرمان استان در واقع زرند

 E-1-propenyl sec-butyl شامل اسانس هاي تركيب
disulfide جرماكرن و B برابر آنها مقادير ترتيب به كه بودند 

 تحقيق در .)Khajeh et al., 2005( بود %8 و %40 با
 از شده آوري جمع آنغوزه اسانس در تركيب 13 ديگري

 عبارت آنها مهمترين كه گرديد شناسايي كرمان ارتفاعات
 ،%)1-propenyl sec-butyl disulfide )58-(E) :از بودند

(Z)-9/11( اوسيمن-بتا%(، (E)-اوسيمن-بتا )9(%،   
 1-propenyl sec-butyl-(Z) تركيب و %)5( پينن-بتا

disulfide بود %9/3 با برابر كه )Sefidkon et al., 1998(.  
 از استفاده و انيكارگ كشاورزي بحث به توجه با
 ، شوند نمي آلودگي سبب زيست محيط در كه هايي تركيب
 نقش تواند مي گياهان از مشتق آللوپاتيك مواد از استفاده
 پيرامون فراواني هاي گزارش .نمايد ءايفا راستا اين در مهمي

 مورد در بيشتر كه است شده منتشر گياهان آللوپاتيك خواص
 توان از استفاده اما بوده هرزي ها علف و زراعيهاي  گونه

 كمتر هرز يها علف كنترل در دارويي گياهان آللوپاتيك
 تحقيقي تاكنون موجود اطالعات براساس .است شده توجه

 در آنغوزه دارويي گياه اسانس آللوپاتيك خواص پيرامون
 اينكه به توجه با بنابراين  .است نشده هرز يها علف كنترل

 اين اجراي از هدف باشد، مي ايران كشور گياه اين خواستگاه
 گياه اين اسانس در موجود هاي تركيب نوع بررسي پژوهش

 و زراعيهاي  گونه برخي بر آن آللوپاتيك اثرات تعيين و
 از امكان صورت در بتوان تا است بوده هرز يها علف

 تهيه و فرموالسيون براي آن آللوپاتيك پتانسيل
  .نمود استفاده طبيعي هاي كش علف
  
  روشها و مواد
  آزمايش اجراي محل

 توابع از  ريزاب كشاورزي جهاد ايستگاه در آزمايش اين
 در فاكتوريلصورت  به آزمايش .گرديد انجام فارس ريز ني
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 اول فاكتور .شد انجام تكرار سه در تصادفي كامل طرح قالب
 ،0 شامل آنغوزه دارويي گياه اسانس از غلظت شش شامل
 نظر در ليتر در ميكروليتر 1000 و 800 ،600 ،400 ،200
 نظر مد پژوهش بودن كاربردي جنبه كه آنجا از .شد گرفته
 هاي زيان و فراواني كه ريزاب منطقه هرز يها علف بود،

 انتخاب داشتند،ن ازارع هاي باغ و مزارع در بيشتري
 رايج هرز علف گونه سه شامل دوم فاكتور بنابراين .گرديدند
 تلخه ،)Sinapis arvensis( وحشي خردل :شامل منطقه

)Acroptilo repens( ازمك و )Cardaria draba( با همراه 
 جو و )Triticum aestivum( گندم زراعي گونه دو
)Hordeum vulgare( شد گرفته نظر در.  

  
  گيري اسانس و آنغوزه شيرابه آوري جمع

 ، آنغوزه دارويي گياه رويش محل تعيين از پس
 شكروييه منطقه فارس، داراب ارتفاعات زا نمونه آوري جمع

 آب با ريز ني شرق جنوب كيلومتري 140 در )عاشق چشمه(
 سطح از متري 2200 ارتفاع و كوهستاني و معتدل هواي و

 .انجام شد بهشيرا استحصال و زدن تيغ عمليات انجام با دريا
 آب در آنغوزه شيرابه از گرم 50 مقدار نمودن حل از پس
 با تقطير روش به كلونجر دستگاه توسط گيري اسانس مقطر،
 با آمده بدست اسانس .گرديد انجام ساعت 3 مدت به و آب

 يخچال در و آبگيري خشك سديم سولفات از استفاده
 هاي تركيب تجزيه براي بعد مراحل در تا شد نگهداري
 استفاده مورد آللوپاتي هاي آزمايش انجام و دهنده تشكيل
  .گيرد قرار

  
  آنغوزه اسانس هاي ركيبت تجزيه

 خواص تعيين به مربوط هاي آزمايش انجام از قبل
 هاي تركيب شناسايي و جداسازي منظور به آللوپاتيك،

 و )GC( گازي كروماتوگرافي هاي دستگاه از اسانس
 )GC-MS( جرمي سنج طيف به متصل گازي كروماتوگرافي

  .شد استفاده
  

  )GC( گازي كروماتوگراف دستگاه مشخصات
 كروماتوگراف گاز دستگاه از اسانس آناليز منظور هب

Thermoquest مدل Trace ستون به مجهز DB-5 طول به 
 نازك اليه ضخامت و متر ميلي 25/0 داخلي قطر و متر 60
 درجه 60 از آون دماي .شد استفاده ميكرومتر 25/0

 درجه 7 سرعت با گراد سانتي درجه 250 تا گراد سانتي
 اين در دقيقه 10 مدت هب و يافت افزايش يقهدق بر گراد سانتي
 آشكارساز و تزريق قسمت دماي .شد داشته نگه دما
 نيتروژن گاز از و بود گراد سانتي درجه 280 و 250 ترتيب به
 استفاده حامل گاز عنوان به دقيقه بر متر ميلي 1/1 سرعت با

  .شد
  

 سنج طيف به متصل گازي كروماتوگراف دستگاه مشخصات
  )GC/MS( يجرم

ــراي ــاليز ب ــه آن ــاي  نمون ــاليه ــتگاه از ارس ــاز دس  گ
 جرمـــي  ســـنج طيـــف بـــا شـــده كوپـــل كرومـــاتوگراف

Thermoquest-Finnigan ــدل ــز Trace م ــه مجه    ســتون ب
DB-1 و متـر  ميلـي  25/0 داخلـي  قطـر  و متـر  60 طول به 

 آون دماي .شد استفاده ميكرومتر 25/0 نازك اليه ضخامت
 سـرعت  با گراد سانتي درجه 250 تا گراد سانتي درجه 60 از
   مـدت  بـه  و يافـت  افـزايش  دقيقـه  بـر  گراد سانتي درجه 5

 گـاز  از .شـد  داشته نگه گراد سانتي درجه 250 در دقيقه 10
 استفاده دقيقه بر ليتر ميلي 1/1 جريان سرعت با هليوم حامل
 .گرديد استفاده ولت الكترون 70 يونيزاسيون انرژي از و شد

 كروماتوگرافي دستگاه به شده آماده هاي نمونه ابتدا
 ستون دمايي ريزي برنامه ترين مناسب و شد تزريق گازي
 .آمد بدست اسانس هاي تركيب كامل جداسازي براي

 و اسانس نمونه هر دهنده تشكيل هاي تركيب درصد همچنين
 به ها اسانس سپس .گرديد محاسبه تركيب هر كواتس عدد

 نيز جرمي نگار طيف به متصل كروماتوگراف گاز دستگاه
 شناسايي .آمد بدستها  تركيب جرمي طيف و شده تزريق
 بررسي و بازداري انديس از استفاده با اسانس هاي تركيب
 جرمي هاي طيف با آنها مقايسه و ها تركيب جرميهاي  طيف

 دستگاه كامپيوتر هاي كتابخانه توسط پيشنهادي
 و العهمط با و جرمي سنج طيف به متصل كروماتوگراف

  .انجام شد )Adams, 2007( منابع با مقايسه
  
  گيري اندازه مورد صفات و آللوپاتيك هاي آزمايش انجام نحوه

 آوري جمع زراعيهاي  گونه و هرز علف بذرهاي ابتدا در
 در و گرديدند ضدعفونيها  ديش پتري و بذرها سپس .شد
 تعداد سپس .شد داده قرار صافي كاغذ اليه دو يك هر كف
 براساس سپس .شد داده قرار ديش پتري هر در بذر عدد 50

 تيمار اعمال نظر مورد يها غلظت و آزمايش مورد تيمارهاي
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 وها  شآزماي ادامه براي ها ديش پتري .گرديد انجام
  .شدند داده قرار اتاق دماي در نظر مورد هاي گيري اندازه

 درصد تعيين - 1 :شامل گيري اندازه مورد صفات
   ،است سالم كامالً آنهاچه  ريشه كهبذرهايي  زني جوانه

   ،اند كرده رشد ناهنجار كهي يها گياهچه شمارش - 2
   و چه ساقه طول تعيين - 4 ،چه ريشه طول تعيين - 3
 ترازوي از استفاده با گياهچه خشك و تر وزن نيتعي - 5

  .حساس
  
  آماري تجزيه

 انجام SAS 9.1 افزار نرم از استفاده با واريانس تجزيه
 اي دامنه چند آزمون براساسها  داده ميانگين مقايسه .شد

 و اكسل افزار نرم از استفاده با نمودار رسم و انجام دانكن
  .شد انجام سيگماپالت

  

  نتايج
  دهنده اسانس آنغوزه تشكيل هاي تركيب

نتايج مربوط به تجزيه اسانس گياه دارويي آنغوزه در 
تركيب در  13 طور كلي به .است نشان داده شده 1جدول 

از كل اسانس  %85/97اسانس مورد مطالعه شناسايي شد كه 
براساس نتايج حاصل از تجزيه، بيشترين  .را شامل گرديد

. بود %47و برابر با  پينن-بتا تركيب اسانس مربوط به تركيب
عنوان دومين تركيب عمده اسانس  به پينن-آلفا سپس تركيب

 %68 و تركيب تقريباًدر كل اين د. آن را شامل گرديد 21%
يكي  .سانس آنغوزه را تشكيل دادندا هاي ركيبتمجموعه 

دي  -2،1 اصلي اسانس در اين پژوهش هاي ديگر از تركيب
 هاي ساير تركيب. اسانس را شامل شد% 6/18بود كه  تيوالن

 1اسانس كه دربرگيرنده مقادير كمتري هستند در جدول 
  . است نشان داده شده

  
  ج تجزيه اسانس گياه دارويي آنغوزهنتاي - 1جدول 

  (%)مقدار تركيب  شاخص بازداري هاتركيب رديف
1 α-pinene 986 4/21  
2 camphene 989 جزئي  
3 β-pinene 996 1/47 
4 β-myrcene 997 6/0 
5 limonene 1086 3/0 
6 cis-β-ocimene 1087 4/2 
7 trans-β-ocimene 1089  4/0 
8 1,2-dithiolane 1196 6/18 
9 thionol 1196 6/2 
10 propyl nitrite 1494 7/3 
11 α-humulene 1497 1/0 
12 patchoulane 1591 1/0  
13 longipinene epoxide 1593 8/0 

   %05/0كمتر از = جزئي
  

  زني درصد جوانه
نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اسانس آنغوزه از نظر 

هاي  رشد و نمو گونه ،زني داري جوانه طور معني آماري به

به  ها گونه واكنشدهد و  را تحت تأثير قرار مي مورد مطالعه
براساس ). 2جدول (هاي آن متفاوت است  اسانس و غلظت

زني دو گياه زراعي و سه گونه علف  ، درصد جوانه1شكل 
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. بود باالترين ها هرز در غلظت شاهد نسبت به ساير غلظت
ي گندم و خردل وحشي زن در غلظت صفر درصد جوانه

با افزايش غلظت اسانس، . نسبت به ساير گياهان بيشتر بود
ها كاهش يافت اما شيب  زني در تمام گونه درصد جوانه

از . ها كمتر بدست آمد كاهش براي گندم نسبت به ساير گونه
زني گياه زراعي جو بود  به بعد تنها درصد جوانه 200غلظت 

نحوي  به ،كاهش آن بيشتر بود كه نسبت به ساير گياهان روند
زني جو برابر با صفر  به بعد درصد جوانه 400كه از غلظت 
 600براي علف هرز تلخه زماني كه غلظت به . درصد گرديد

براي علف . زني به صفر نزديك گرديد درصد جوانه ،رسيد

زني زماني به صفر نزديك گرديد كه  هرز ازمك درصد جوانه
زني علف هرز  درصد جوانه. ودب 800غلظت اسانس معادل 

رسيد، معادل  600خردل وحشي زماني كه غلظت اسانس به 
زني  ، درصد جوانه 1000تا  800هاي  بود و در غلظت 15%
همين حالت براي گياه گندم . افزايش يافت %62به  %44از 

 %60زني معادل  كه درصد جوانه 600بدست آمد و از غلظت 
 %98زني به  درصد جوانه ،800بود با افزايش غلظت به 

دوباره درصد  1000تا  800افزايش يافت و از غلظت 
  . كاهش يافت %72به  %98زني از  جوانه

  
  زني و ساير صفات گياهان مور مطالعه تجزيه واريانس مربوط به اثر اسانس آنغوزه بر جوانه - 2جدول 

  درجه  منابع تغيير
  زاديآ

 درصد
 زنيجوانه

 طول
 چهريشه

 طول
  ها ناهنجاري  وزن خشك  وزن تر چهساقه

  56/2200**   74/6**  61/33**   63/22** 25/18** 71/9795**  4 گونه
  32/707**   45/0**  33/1**   04/12** 48/2** 52/8325**  5  غلظت

  96/295**   15/0**  44/0**   79/1** 51/0** 36/917**  20  غلظت×گونه
  46/12  003/0  008/0 05/0 06/0 97/42  60 خطا

  62/46  23/10  63/7 05/15 56/14 96/14    ضريب تغييرات
  %1داري در سطح  معني **:

  

  
 زني در گياهان مختلف رابطه بين غلظت و درصد جوانه -1شكل 
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  چه طول ساقه
چه گياهان مورد  نتايج مربوط به تغييرات طول ساقه

 2هاي مختلف اسانس در شكل  غلظتتأثير مطالعه تحت 
 چه طول ساقهنتايج مربوط به تغييرات . داده شده استنشان 

چه جو در غلظت صفر نسبت به گندم  طول ساقهنشان داد كه 
اما با افزايش غلظت اسانس از صفر به  ،بيشتر بدست آمد

متر  چه گندم نيم سانتي ميكروليتر بر ليتر طول ساقه 200
متر  سانتي 3چه جو  كه طول ساقه در حالي ،كاهش يافت

چه  در كل با افزايش غلظت اسانس، طول ساقه. هش يافتكا
چه داراي  اما روند كاهش طول ساقه ،گندم كاهش يافت

توجه در  نكته قابل. تري نسبت به گياه زراعي بود شيب ماليم
 600چه گندم تا غلظت  اين پژوهش كاهش طول ساقه

 800ميكروليتر بر ليتر بود كه با افزايش غلظت اسانس به 

با  مجدداًاما  ،يتر بر ليتر دوباره روند افزايشي يافتميكرول
ميكروليتر بر ليتر طول  1000افزايش غلظت اسانس به 

از ). 2 شكل(چه گندم به حداقل ميزان خود رسيد  ساقه
چه جو معادل صفر بود و  به بعد طول ساقه 400غلظت 
اسانس بر طول  400دهنده اثر بازدارندگي غلظت  نشان
به بعد  600براي علف هرز ازمك از غلظت  .چه بود ساقه

چه روند كاهشي شديدي را نشان داد و در  طول ساقه
. متوقف شد چه كامالً رشد ساقه 1000و  800هاي  غلظت

توجه اين بود كه در علف هرز خردل وحشي با  نكته قابل
اما از  ،چه كاهش يافت افزايش غلظت اسانس طول ساقه

چه روند افزايشي را  ل ساقهطو به بعد مجدداً 600غلظت 
هاي معين  بيانگر نقش محركي اسانس در غلظتكه نشان داد 

 ).2شكل (باشد  مي
 

  
  چه در گياهان مختلف رابطه بين غلظت اسانس و طول ساقه -2 شكل

 
  چه طول ريشه

چه گياهان مورد  نتايج مربوط به تغييرات طول ريشه
 3در شكل هاي مختلف اسانس  غلظتتأثير مطالعه تحت 

ها و گياهان  چه بين غلظت طول ريشه. نشان داده شده است
داري را نشان  مختلف تحت تيمار اسانس آنغوزه تفاوت معني

چه مربوط به گندم و در  بيشترين طول ريشهكه  طوري به. داد
متر  سانتي 60/3غلظت صفر بدست آمد كه اين مقدار معادل 

يكروليتر بر ليتر طول م 200با افزايش غلظت از صفر به . بود
اما بعد . متر كاهش يافت سانتي 27/2به  60/3چه از  ريشه

چه  روند افزايش طول ريشه به بعد مجدداً 200از غلظت 
به بعد روند افزايش طول  400گندم مشاهده شد و از غلظت 

هاي باال يعني  در غلظت. چه تا حدودي ثابت بود ريشه
چه مربوط به  بر ليتر كمترين طول ريشهميكروليتر  1000

چه  علف هرز ازمك و تلخه بود كه در اين غلظت طول ريشه
بعد از علف هرز ازمك و  .متر بدست آمد سانتي 23/0معادل 

ميكروليتر بر  1000چه در غلظت  تلخه كمترين طول ريشه
چه برابر  ليتر مربوط به خردل وحشي بود كه طول ريشه

  ).3 شكل(ست آمد متر بد سانتي 04/1
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  چه در گياهان مختلف رابطه بين غلظت اسانس و طول ريشه -3 كلش
  

  
  وزن تر و خشك

گياهان مورد  وزن تر و خشكنتايج مربوط به تغييرات 
 4هاي مختلف اسانس در شكل  غلظتتأثير مطالعه تحت 

بيشترين وزن تر در اين پژوهش، . نشان داده شده است
گياه گندم بود كه وزن تر آن معادل  مربوط به غلظت صفر و

 200گرم بدست آمد و با افزايش غلظت از صفر به  50/3
با افزايش غلظت از  اما مجدداً ،وزن تر گندم كاهش يافت

به بعد وزن تر افزايش يافت و اين افزايش تا غلظت  200
روند كاهشي در وزن تر  800ادامه و بعد از غلظت  800

تر توضيح داده  اسانس كه پيش اثر تحريكي(مشاهده شد 
گياه زراعي جو با افزايش غلظت  ،بر خالف گندم). شد

 200نحوي كه از غلظت  به ،وزن تر آن كاهش يافت ،اسانس
بيشترين كاهش وزن تر جو بدست آمد و از غلظت  400به 

تر و تا حدي  به بعد شيب كاهش وزن تر روند آهسته 400
توجه در مورد وزن تر  قابل نكته). 4 شكل(ثابت را نشان داد 

اين است كه در سه گونه علف هرز وزن تر نسبت به دو گياه 
در . باشد هاي مختلف كمتر مي زراعي گندم و جو در غلظت

بين سه گونه علف هرز، علف هرز ازمك داراي كمترين وزن 

تر بود و در واقع با افزايش غلظت اسانس وزن تر ازمك به 
هاي  وزن خشك علف. )4 شكل(سمت صفر كاهش يافت 

با افزايش غلظت . هرز نسبت به دو گياه زراعي كمتر بود
وزن خشك جو نسبت به گندم  200اسانس از صفر به 

، 400به  200كاهش بيشتري داشت و با افزايش غلظت از 
وزن خشك جو نسبت به گندم كاهش بيشتري داشت و در 

اهش روند ك) 1000و  800 ،600(هاي باالي اسانس  غلظت
تا  400در گندم از غلظت . وزن خشك كمتر مشهود بود

در وزن خشك روند افزايشي وجود داشت و از غلظت  600
روند كاهش وزن خشك بدست آمد و  مجدداً 1000تا  800

برابر وزن خشك  1000در حقيقت وزن خشك در غلظت 
هاي  وزن خشك سه گونه علف. بدست آمد 400در غلظت 

اما در بين سه  ،اسانس كاهش يافتهرز با افزايش غلظت 
گونه علف هرز، علف هرز تلخه نسبت به دو علف هرز ديگر 
يعني خردل وحشي و ازمك روند كاهش وزن خشك 

كه با افزايش غلظت از صفر  طوري به ،بيشتري را نشان داد
بيشترين كاهش وزن خشك تلخه مشاهده شد  200به 

  ). 5 شكل(
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 در گياهان مورد تيمار سانس و وزن تررابطه بين غلظت ا -4 شكل

  

  
  رابطه بين غلظت اسانس و وزن خشك در گياهان مختلف -5 شكل

  
  درصد ناهنجاري

بيشترين درصد ناهنجاري مربوط به گياه زراعي جو 
 ،600(هاي باال  بود كه اين درصد ناهنجاري در غلظت

براي علف هرز خردل وحشي . بيشترين بود) 1000و  800

. بدست آمد 600درصد ناهنجاري در غلظت  بيشترين
كمترين درصد ناهنجاري مربوط به گياه زراعي گندم بود 

برابر صفر  آن مقدارهاي اسانس آنغوزه  كه در تمام غلظت
  ).6 شكل(بود 
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  رابطه بين غلظت اسانس و درصد ناهنجاري در گياهان مختلف -6 شكل
  
  بحث

ه گزارش شد كه تركيب در اسانس آنغوز 13در پژوهشي 
 trans-propenyl s-butylترين آنها شامل دو تركيب  عمده

disulfide  به ميزان  اوسيمن- سيسو % 9/58به مقدار
 پينن-آلفاو  پينن-بتاكه دو تركيب  بود، در صورتي% 9/11
عسكري، (از اسانس را تشكيل دادند % 1/2و  5ترتيب  به

مورد  يها همچنين در گزارشي ديگر كه تركيب). 1378
، دو ندبود) 1378(مشابه با نتايج عسكري  شناسايي تقريباً

شامل را  %5و  9/5ترتيب  به پينن-آلفاو  پينن-بتاتركيب 
هاي  عدم تشابه كامل تركيب ).Khajeh et al., 2005( شدند

هاي  شناسايي شده و مقدار آنها در مطالعه حاضر با پژوهش
اكولوژيكي محل تواند به علت عوامل محيطي و  پيشين مي

هاي شيميايي  ها و تيپ رويش و يا حتي وجود اكوتيپ
  .استمطالعات بيشتري ديگري در اين گياه باشد كه نيازمند 
هاي خاصي از اسانس بر  در مورد اثر تحريكي غلظت

تر نيز  پيشكه در اين پژوهش مشاهده شد، بذرها زني  جوانه
سانس هايي از ا گزارشي مبني بر اثرات تحريكي غلظت

هاي  برخي از علف بذرهايزني  جوانه برمرزه از ي يها گونه
واكنش گياهان نسبت ). 1390تابان، (است   هرز گزارش شده

به سطوح مختلف اسانس آنغوزه جهت صفت درصد 
 هاي گياهان نسبت به تركيب واكنشزني نشان داد كه  جوانه

مواد موجود در باشد و نوع تركيب  آللوپاتيك متفاوت مي
تواند نقش كليدي را  مي آناثر بازدارندگي  برللوپاتيك آ

از طرف ديگر غلظت مواد آللوپاتيك نيز . نمايد ءايفا
زني مؤثر باشد  تواند در تأثير و عدم تأثير بر درصد جوانه مي

هاي جو روي  در آزمايشي اثر آللوپاتيك پسمان ).1 شكل(
 هاي هرز شير سگ، گل گندم، گوش خرگوش و كنترل علف
نتايج نشان داد كه . مطالعه شد بند و رشد نخود علف هفت

بازدارنده موجود در جو بر پيدايش جوانه و رشد  هاي تركيب
هاي هرز اثر بازدارنده داشته ولي روي تعداد بوته نخود  علف

و همكاران  Azizi). 1384جعفرزاده، (بدون تأثير بود 
بذر زيره در يك بررسي به اثرات بازدارنده اسانس ) 2006(

هاي هرز  زني علف سياه كرماني و زيره سبز بر درصد جوانه
نشان آنها نتايج . گندم و خاكشير پي بردند علف پشمكي، گل

ام اسانس زيره سياه  پي پي 1000و  700هاي  غلظتكه داد 
زني بذرهاي گل گندم و علف پشمكي را كامالً  كرماني جوانه

تر بوده و  ير حساسكه بذرهاي خاكش متوقف نمود، در حالي
. ام كامالً متوقف گرديد پي پي 500زني آن در غلظت  جوانه

گندم و  زني بذرهاي علف پشمكي، گل همچنين جوانه
ام  پي پي 500و  1000، 2000ترتيب با تيمارهاي  خاكشير به

  .اسانس زيره سبز كامالً متوقف گرديد
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اثرات متفاوت اسانس بر صفاتي مثل طول  علت
باشد  اثرات هورموني ميالوه بر اثرات بازدارنده، چه، ع ساقه

هاي خاصي ظاهر  ها در غلظت كه از بكارگيري اسانس
 و به نوع اسانس و گونه مورد تيمار نيز كامالً شوند مي

 اثر بازدارندگياز طرفي  ).1390تابان، (باشد  وابسته مي
هاي مختلف مرزه و  هاي گونه اسانس هاي خاصي از غلظت

هاي آويشن شيرازي بر كاهش طول  وتايپهمچنين كم
چند گونه علف هرز  چه، وزن تر و خشك ، ساقهچه ريشه
 ,.Saharkhiz et al؛ 1390تابان، (است  تر گزارش شده پيش

2010(.  
دريافتند اثرات آللوپاتي ) 1385(احمديان و قنبري 

زني و  اسانس حاصل از مواد گياهي زيره سبز بر جوانه
خروس بيشتر از  ي بذر علف هرز تاجزن هاي جوانه شاخص
بهشتي و همكاران . هاي هرز سس و بارهنگ بود بذر علف

مواد شيميايي و احتماالً آللوپاتي كه بيان داشتند ) 1384(
تواند در كنترل  موجود در بقاياي گياهي يونجه مي

 Najafiدر تحقيق انجام شده توسط . خروس مؤثر باشد تاج
Ashtiani  اثرات سطوح مختلف عصاره  )2008(و همكاران

برگ بهاره و زمستانه اكاليپتوس بر طول گياهچه، درصد 
زني، بنيه بذر، نسبت ريشه به ساقه  زني، سرعت جوانه جوانه

نتايج نشان . ماني علف هرز سلمك بررسي شد و زمان زنده
گرم در ليتر عصاره برگ بهاره و  9و  6تيمارهاي كه داد 

دارندگي را روي صفات مورد بررسي زمستانه حداكثر اثر باز
داشتند و همچنين اسانس برگ بهاره تأثير بيشتري نسبت به 

  .اسانس برگ زمستانه داشت
ثانويه مشتق  هاي در مورد چگونگي مكانيسم اثر تركيب

ها و  از گياهان دارويي بر رشد و نمو ساير گياهان بحث
م براساس تحقيقات انجا. هاي فراواني وجود دارد گزارش

از  %70كه حدود  پينن-آلفاو  پينن-بتا شده دو تركيب
متعلق به  ،اسانس آنغوزه را در مطالعه حاضر شامل شدند

 Nishida( دگرآسيب يا آللوكميكال هستند هاي گروه تركيب
et al., 2005( . در ممانعت از  پينن-بتانقش تركيب

 اي از كلم زني بذر در مطالعه موردي كه روي بذر گونه جوانه
بسيار قويتر و  است انجام شده Brassica campestris به نام

چه نيز  همچنين رشد ريشه. است  بوده پينن-آلفابارزتر از 
توجهي توسط اين دو تركيب با ممانعت از  طور قابل به

همچنين  هاي سلولي در حال تقسيم و تشكيل هسته
براساس . شود متوقف مي  DNAتشكيل  جلوگيري از

ياد شده، ميزان   هاي با افزايش غلظت تركيب پژوهش مذكور
 ,.Nishida et al(يابد  ممانعت از رشد نيز افزايش مي

2005( .  
  اصلي اسانس آنغوزه تركيب  هاي از ديگر تركيب

اين . اسانس را شامل شد% 6/18بود كه  دي تيوالن -2،1
خواص  باشد كه قبالً گوگرددار مي هاي تركيب ازجمله تركيب

 & Berger(است  ييد شدهأكشي آن ت حشره كشي و علف
Schager, 2003.( توان بخشي از اثرات  مي بنابراين

آللوپاتيك مشاهده شده در پژوهش حاضر را به اين 
الزم به ذكر است كه اثرات آللوپاتيك . نسبت داد ها تركيب

ارزيابي شده در اين پژوهش فقط مربوط به يك تركيب 
هاي پيشين در  براساس پژوهشمعين و انفرادي نيست، بلكه 

موجود در اسانس هستند كه  هاي واقع مجموعه تركيب
صورت گروهي عمل نموده و نقش بسيار مؤثري را در  به

 هاي بنابراين تركيب  . بروز خواص آللوپاتيك آن دارند
اسانس به تنهايي اثرات آللوپاتيك كمتري را در مقايسه با 

. دهند نشان مي، باشند صورت يك مجموعه مي  كه به شرايطي
بين ) افزايي هم(دليل اين امر نيز روابط و اثرات سينرژيستي 

 است  موجود در اسانس گزارش شده هاي تركيب
)Saharkhiz et al., 2009 ؛Saharkhiz et al., 2010(.  

اين پژوهش براي اولين بار جهت تعيين پتانسيل 
نتايج  .آللوپاتيك اسانس گياه دارويي آنغوزه انجام شد

تحقيقات اندك ما در اين زمينه نشان داد كه واكنش گياهان 
طور كه بيان  متفاوت و همان ،هاي آن به اسانس و غلظت

در  ،گرديد گونه زراعي گندم حساسيت كمتري نشان داد
كه گونه زراعي جو برخالف گندم حساسيت باالتري را  حالي

تفاوتي هاي م هاي هرز نيز به تناسب حساسيت داشت و گونه
  .نشان دادند

فرموله كردن مواد  برايانجام تحقيقات بيشتر  ،هرحال به
سازي و استفاده عملي از آنها  مؤثره گياهان دارويي، تجاري

  .باشد هاي طبيعي، ضروري مي كش عنوان علف به
  
  مورد استفاده منابع

 زيره آللوپاتيك اثر بررسي .1385 ،.، اقنبري و .ا احمديان، -
گزارش  .هرز يها علف بذور زني هاي جوانه صشاخ بر سبز

  .صفحه 175، دانشگاه زابل ،طرح پژوهشي
 .1384 ،.م بازوبندي، و .ر باغي، سروينه موسوي ،.ع بهشتي، -

 خروس تاج هرز علف زني جوانه كنترل ارزيابي
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)Amaranthus Retroflexus( شيميايي مواد از استفاده با 
 اسالمي آزاد نشگاهدا ،پژوهشي طرح .يونجه در موجود

  .هصفح 180، خوراسگان
 مرزه چندگونه آللوپاتيك پتانسيل مقايسه .1390 ،.آ تابان، -

(Satureja spp) از برخي نمو و رشد و زني جوانه بر 
 ارشد، كارشناسي نامه پايان .هرز يها علف و باغي محصوالت

 شيراز، دانشگاه كشاورزي، دانشكده باغباني، علوم بخش
  .صفحه 172

 پتانسيل آللوپاتيك پسمانهاي جو. 1384، .جعفرزاده، ن -
)Hordeum vulgare ( روي كنترل علف هرز و رشد نخود
)Cicer arietinum( . مقاالت اولين همايش ملي مجموعه

  .542 :آبان 29-30، دانشگاه فردوسي مشهد، حبوبات
 .آنها با مبارزههاي  روش و هرزي ها علف .1380 ،.م صفاري، -

  .صفحه 278 كرمان، دانشگاهي جهاد
 در موجود تركيبهاي كيفي و يكم بررسي .1378 ،.ف عسكري، -

 و دارويي گياهان تحقيقات .Ferula assa-foetida اسانس
  .59-76 :3 معطر،

. از مفهوم تا كاربرد): دگرآسيبي(آللوپاتي . 1382، .ميقاني، ف -
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Abstract 
This investigation was conducted to determine the essential oil composition and allopathic 

properties of anghuzeh (Ferula assa-foetida L.) medicinal plant. The experiment was 
completely randomized design in a factorial arrangement with two factors and three 
replications. The factors were six concentrations of 0, 200, 400, 600, 800 and 1000 ppm of the 
essential oil and five plant species including three weed species, Sinapis arvensis, Acroptilo 
repens, and Cardaria draba as well as two crops i.e. Triticum aestivum and Hordeum vulgare. 
The essential oil used in this study was extracted by hydro-distillation from the latex of the 
plant. The obtained oil was analyzed by Gas chromatography (GC) and Gas chromatography–
mass spectrometry (GC-MS).To assess the allopathic effects of the oil on the studied species, a 
number of growth parameters such as seed germination, radical and plumule length as well as 
their dry and fresh weight, and abnormality percent of the seedlings were evaluated. The results 
of this investigation showed that the Anghuzeh essential oil had significant (p ≤ 0.05) 
allelopathic effect on the studied weeds and crops. The comparisons among the means indicated 
that the response of the species to the oil were quite different. For example, Triticum aestivum 
showed maximum germination percent in the presence of different oil concentrations. While, 
the germination of Hordeum vulgare, Acroptilon repens, and Cardaria draba showed more 
susceptibility to the oil. Moreover, the results of the essential oil analysis indicated that a total 
of 13 components were identified in the oil of which α-Pinene (21.3%), β- Pinene, (47.1%) and 
1,2-Dithiolane (18.6%) were the major compounds. The observed allelopathic effects of the 
essential oil are regarded to oil components and their synergistic effects. The findings of this 
study are the first step to use of Anghuzeh essential oil as a natural herbicide. Further 
investigations are still required for practical and commercial application of this method.  

 
Key words: Essential oil, Ferula assa-foetida L., allelopathy, weeds, growth parameters, 
Inhibition effect. 


