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 چکیده

هفای هفرز   برای کنترل علف   دیجد یهاروش یاستفاده از سموم مضر و معرف ترشیبه سمت کاهش هرچه ب نینو یدرکشاورز یمروزه تالش جهانا
بازدارنده موجود در آنها  باتیترکآللوپات و  دیجد یهاگونه . این مقاله به منظور شناساییاست خاصیت آللوپاتیها استفاده از روش نیاز ا یکباشد که یمی

اسانس گیفاهی در دو   112. اثر استفاده شد بعنوان مدل کاهو اهیمجزا اجرا شد و از گ شیدو آزما پژوهش در قالب نیا است. شده انجام ینیبصورت تدخ
زنی و رشفد گیاههفه کفاهو    تکرار بر جوانه 4میکرولیتر در ویال بصورت تدخینی بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با  3و  1غلظت 

درصد ایجاد رکود در بذر و درصد مرگ جنین( و رشد گیاههه )رشد هیپوکوتیل،  زنی،صد و متوسط زمان جوانهزنی )دربررسی شد. صفات مرتبط با جوانه
میکرولیتر بر صفات مورد بررسی بفود.   1ها حتی در غلظت دار بازدارنده اسانسچه، و شاخص قدرت گیاههه( بررسی شدند. نتایج بیانگر اثرات معنیریشه

دشتی، بادرشبی و آویشفن سیاه، درمنههل (؛ اسانس%100زنی )دنایی بیشترین اثر بازدارندگی بر جوانهعطر، انیسون و آویشنمکه اسانس شمعدانیبطوری
(؛ و %22(؛ اسانس کاکوتی، زنیان و شمعدانی معطر بیشترین اثر در ایجاد رکود بذر )بیش از %224زنی )بیش از خیر در جوانهأثیر ایجاد تأخزری بیشترین ت

دنفایی بیشفترین بازدارنفدگی    کوهی، برازمبل و آویشن( را داشتند. اسانس انیسون، پونه%100دنایی بیشترین درصد مرگ جنین )انس انیسون و آویشناس
 یبردهفا توانند کارآللوپات شود که می دیجد باتیترک ییموجب شناسا تواندیپژوهش م نیحاصل از ا جینتا( را موجب شدند. %94رشد گیاههه )بیش از 

 استفاده شوند. یعیهای طبکشعل  دیباشند، از جمله در تول مختل  داشته
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  3 2 1 مقدمه

منجر بفه   یهرز و محصوالت کشاورز یهاعل  یتداخالت رشد
. (9) شففودیمفف یکشففاورز هففاییسففت در س یففادز هففایینففهصففره هز

عل  هرز  یریتمد هاییست را در س یها همواره نقش اساسکشعل 
آنها موجب مصفره   یمتو در دسترس بودن انواع ارزان ق کنندیم یفاا

و در حفال   یافتفه ها اعف  از توسفعه   کشور یآنها در تمام زایشرو به اف
 یطبفه محف   یبآسف  یاز عوامل اصل یکیمساله  ین. ااست شدهتوسعه 

 یطی،مح یستز هاییاست و منجر به آلودگ یومو سالمت عم یستز
 و 34) گرددیها مانسان یشدن محصول و مخاطرات سالمت یمنا یرغ

                                                           
 ،و فضفای سفبز   علفوم باغبفانی  گفروه  اسفتاد  و دانشجوی دکتفری   به ترتیب -2و  1

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 (Email: azizi@um.ac.ir                                 نویسنده مسئول: -)*
المللفی، دانشفگاه کشفاورزی و    استاد گروه علوم محیط زیستی و کشفاورزی بفین   -3

 تکنولوژی توکیو، ژاپن

DOI: 10.22067/jpp.v33i4.83112 

هرز مقاوم به سفموم منتشفر    یهااز عل  یدیجد یست. هر ساله ل(10
کمیته کاری  یالمللینب یبررس یتطبق گزارش سا کهیبطور شود،یم

از  یفد مفورد جد  36از  یسفتی ل 2017در سال  هامقاومت به عل  کش
امفروزه  . (21) ها منتشفر شفد  کشهرز به انواع عل  یهامقاومت عل 
 یشفتر چفه ب  به سمت کاهش هر یننو یکشاورز بشر در یتالش جهان

و  یولففوژیکیب یففدجد یهففاروش یاسففتفاده از سففموم مضففر و معرففف 
هفا اسفتفاده از   روش یفن از ا یکفی . اسفت  یافتفه اختصاص  یکیاکولوژ
بطففور کلففی . (27) اسففت یاهففانگ ینبف  یمیاییشفف یهففاالعمففلعکفس 

اثفرات جفانبی   مشترک  یست اکوس یکدر  های بین گیاهانکنشه بر
نمایفد، و  است که هر گیاه بر روی گیاهان دیگر مجاور خود اعمال می

رقابت شامل جفذب فعفال   . باشدیم یرقابت و آللوپات این اثرات شامل
که منجر به کاهش عرضفه و در   است موجود یکمنابع محدود توسط 

 یفک که رشد  یگردد، اما هنگامیم موجودات یرکاهش رشد سا یجهنت
یمهفار مف   یگفر های دآزاد شده توسط گونه یمیاییگونه توسط مواد ش

 .(50و  58) شودمی ییشناسا یدخالت به عنوان آللوپات یس شود، مکان
 رشفد را  تحریکی اثرات آللوپاتی تعری  برخی محققین در حال، این با

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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 عنوان به تر آللوپاتیهمهنین در دیدگاه وسیع .(30)کنند نیز لحاظ می
 ترکیبفات  انتشار تمامی موجودات زنده از طریق بین شیمیایی تعامالت
 یآللوپفات  یتاستفاده از خاصف  .(25)شود یم تعری  محیط به شیمیایی

 یهابذر عل  یزنکنترل جوانه یبرا یاهیگ یهاگونه یموجود در برخ
 یهفا . تفاکنون پفژوهش  باشفد یموثر بوده و مورد توجفه مف   یاربس زهر

 یفده پد نیف انجفام شفده و نشفان داده ا    یدر خصفوص آللوپفات   یفراوان
و  4 ،6 ،3) باشفد هرز داشفته  یهادر کنترل عل  ینقش مهم تواندیم
 کشت، هایت سیس در هرز هایثر عل ؤاز طریق کنترل م آللوپاتی. (8

 یباتاز ترک یادی. تعداد زکند ایفا جامعه ایمنی در مهمی نقش تواندمی
 ینتفر اسفت کفه مهف    مختلف  گفزارش شفده    گیاهفان  از یکالآللوکم

، 2سوروگولئون ،1هادینوئیبنزوکساز ی،فنل یباتآنها شامل ترک یهاگروه

باشفند  یمف  4هفا الکتونمامیو  یدهاها، آلکالوئترپن ،3هانوالتیگلوکوز
تفففاکنون تعفففدادی از ترکیبفففات طبیعفففی ماننفففد سفففینئول،   . (27)

عنفوان  هبف  7و کوئینولینیفک اسفید   6هفا ، بنزوکسازینون5هالپتوسپرمون
اند. استفاده این دسفته از  های طبیعی معرفی و وارد بازار شدهکشعل 
های طبیعی در کشاورزی مورد استقبال بوده و نتفایج بسفیار   کشعل 

 توجه اغلب هرز، هایعل  عل  هرچند درت. ای داشته اسامیدوارکننده
 تحقیفق . گیردمی صنعتی صورت هایکشعل  با مرتبط تحقیقات به

 عمفل  روش مولکفولی  و فیزیولفوژیکی هفای  جنبفه  درک بفرای  بیشتر
الزم اسفت تفا    یشفتری ب یقفات تحق اسفت و  ضفروری  هفا آللوکیمیکال

شفود و   ییابازدارنده موجفود در آنهفا شناسف    یباتموثر و ترک یهاگونه
 یاهفان گ یکالآللوکم ترکیبات. (18)را نشان دهد  یاثر آللوپات یس مکان
غالفب در   یده)پد یتمختل  مانند فرار یهاممکن است به روش یعال
آب  یفق سفاقه )از طر  یابرگ از  ییخشک(، آبشو یمهخشک و ن یطاشر

 یفق )از طر یشفه (، ترشفحات ر ییانفدام هفوا   یفاری آب یفا باران، شفبن ،  
 یهفا کانفال  یفا  یکفولی، انتشفار، انتقفال وز   یرمختل  نظ هاییس مکان
شفوند و   یرهاسفاز  یطبه مح هایکروارگانیس توسط م یه(، و تجزیونی

 ین. در بف (24)باد جابجا و منتقل گردنفد   یاآب  یانجر یقسپس از طر
را دارنفد کفه    یفت قابل یفن معطفر ا دارویی و  یاهانآللوپات، گ یهاگونه
انتشار بفه هفوا    یقموجود در اسانس خود را از طر یکالآللوکم یباتترک

قفرار   یرثأاطراه خود را تحت تف  موجودات یقطر ینو از ا کنندمنتقل 
هفا نقفش مهمفی در    است اسانس های بسیار نشان دادهپژوهشدهند. 
توانند مانع رشفد  ثری میؤها دارند و بطور مرل رشد میکروارگانیس کنت

از آنجفا کفه    .(44 و 7)هفا شفوند   ها و قفار  زنی اسپور باکتریو جوانه

                                                           
1- Benzoxazinoids 

2- Sorgoleone 

3- Glucosinolates 

4- Momilactones 

5- Leptospermones 

6- Benzoxazinones 

7- Quinolinic Acid 

بفر   اییمانفده باق ینیفرار بصورت تفدخ  یباتترکو ها استفاده از اسانس
 تواننفد یآللوپات مف  یباتدسته از ترک یناشت امحصول نخواهد د یرو

هرز قبل و پس از کشت محصفول   یهااز رشد عل  یریبمنظور جلوگ
است که چنانهه مطالعات صورت گرفته نشان دادهکارآمد باشند.  یاربس

نحو مفوثری موجفب کفاهش رشفد     ه ها و یا اجزاء آنها ببرخی اسانس
های جدید در این خصوص مفی . انجام پژوهش(38)شوند گیاهان می

دسفتیابی بفه   تواند زمینه جدیدی برای درک بهتر اثفرات آللوپاتیفک و   
هفای  رغف  پفژوهش  ثر را فراه  سازد. علیهای طبیعی و مؤکشعل 

 هفای آللوپفات، تحقیقفات   صورت گرفته در خصفوص شناسفایی گونفه   
ثر و ترکیبات بازدارنده موجود ؤهای جدید مگونه تا است الزم بیشتری

 مقاله نیا در. آنها بررسی شود آللوپاتی در آنها شناسایی و مکانیس  اثر
 مه  ایران و معطر ییمختل  دارو اهانیبه اثرات بازدارندگی اسانس گ

 است.  کاهو پرداخته شده یاهههرشد گزنی و جوانهبر  ینیبصورت تدخ

 

 هامواد و روش

نمونفه از   112شفامل   یفاهی گ یهفا نمونفه  ها:گونه یآورجمع
های مختل  گیاهی شامل ریشه، ریزوم، کورم، ساقه، برگ، گفل،  اندام

 8مالئوگف ومیوه، پوست میوه، کل اندام هوایی، و یفا ترشفحاتی ماننفد ا   
از نقفا   کفه   یفاهی خانواده مختلف  گ  16 ازگونه معطر  97متعلق به 
 یهفا یسفتگاه و ز یقفاتی تحقمراکز  ی،شناسیاهگ های)باغ یرانمختل  ا

بفا توجفه    یاهانفرار گ یباتبه منظور حفظ ترک .شد یآور( جمعیعیطب
 شک شفدند )در آون بفا  خمناسب  وشاسانس به ر یبه نوع بافت حاو

بفه روش   یریف گعمل اسفانس  روز(. 3تا  1به مدت  30-60℃ یدما
هفا پفس از   با آب با استفاده از کلونجر صورت گرفت و اسفانس  ریتقط
 یریف بفدون آب آبگ   یبا سفولفات سفد   یاشهیدر ظروه ش یآورعجم

 ینگهفدار  گرادیدرجه سانت 4 یدر دما شیشدند و در طول مدت آزما
 شدند.

 منظور این پژوهش در قالب دو آزمایش مجزا اجرا شد و برای این
اسفتفاده   Great Lakes 366( رقف   Lactuca sativaاز گیاه کفاهو ) 

زنی کوتاه و حساسیت بفاالیی نسفبت بفه    جوانهشد زیرا این گیاه دوره 
 یمدل برا اهیگ کیکاهو به عنوان  نیعالوه بر اها دارد و فیتوکمیکال

 .شوددر نظر گرفته می یآللوپات شاتیآزما
تلپت نسااابال  زن انااا   لآزمااا اول )الز ازاااا   ل ااا 

لزن (جو نه

ترکیبات فرار بصفورت تفدخینی،    9به منظور بررسی میزان سمیت
میکرولیتفر   3و  1مختل   اسانس در دو مقدار 112سیل آللوپاتیک پتان

در ویال در مقایسه با تیمار شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت و هر واحفد  

                                                           
8- Oleogum 

9- Phytotoxicity 
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آزمایش شامل یک ویال بود. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالفب  
 یبفات ترک یفک اثرات آللوپاتتکرار انجام شد.  4طرح کامال تصادفی، در 

 .(1شفکل  گرفت ) قرار ارزیابی مورد ،(40)ی اش سوآب پنبهفرار به رو
لیتر پفس  میلی 20 ای مناسب با حج های شیشهدر این آزمایش ویال

از شستشو به روش استریل خشک در آون ضفدعفونی شفدند. سفپس    
با استفاده از پودر آگار خریداری شده از  (w/v) درصد75/0 محلول آگار

سفاخته شفد و بوسفیله اتفوکالو     و آب دو بفار تقطیفر    Merckت شرک
استریل گردید. به دلیل حساسیت باالی دقفت حجف  آگفار در ویفال،     

کفه دمفای   با آگار پس از استریالسیون و زمانی هامرحله پرکردن ویال
درجه رسید، در زیر هود و در شرایط استریل صفورت   40آگار به حدود 

 10سفتفاده از پیپفت مفدرر در هفر ویفال      گرفت. بدین صورت که با ا
سفرد و  پفس از  لیتر آگار )معادل نص  حج  ویال( ریختفه شفد.   میلی

عفدد بفذر کفاهو روی آگفار قفرار       7تعداد ، در زیر هود جامد شدن آگار
 که از قسمت نوک به اندازه یک سوم در آگار فرو رفتند.گرفت بطوری

رده بفود در مرکفز   دو طرفه که از وسط برش خو یاسوآب پنبه سپس
در وسفط  آن  یانفوک پنبفه   کفه یشد بطور آگار قرار دادهویال حاوی 

بالفاصله پس از کشفت، اسفانس مفورد     .رفتقرار گ یالفضای خالی و
میکرولیتر( با استفاده از سرنگ مفویین   3یا  1نظر در مقدار مشخص )

ای سوآب تزریق شد. سفپس بالفاصفله   بر روی قسمت پنبه 1همیلتون
الستیکی و سیل آلومینیومی روی درب ویال قرار گرفت و بفه   درپوش

های آماده شده (. ویال1شکل درب ویال پلمپ گردید ) 2کمک کریمپر
گفراد و  سفانتی  21±2زنی بذور در ژرمیناتور در دمفای  به منظور جوانه

 شرایط تاریکی قرار گرفتند. 

بذر بفود کفه وضفعیت     7ایش شامل یک ویال حاوی هر واحد آزم
روز در آنهفا بررسفی شفد و صففات      5زنی بطور روزانه به مفدت  جوانه

گیری شفدند. صففات مفورد بررسفی در ایفن      زنی اندازهمرتبط با جوانه
 آزمایش عبارت بودند از:

 :(28 و 16) (%G) زنیدرصد جوانه

 (1معادله )
 

G% زنفی؛  : درصد جوانفهN:       کفل بفذرهای جوانفه زده تفا پایفان
 کل بذور کشت شده:  Sآزمایش؛ 

 :(16)( MGT) 3زنی متوسط زمان جوانه

 (2معادله )
 

MGTزنی؛ : متوسط زمان جوانهNi :جوانفه زده در   یتعداد بذرها
کل بذرهای جوانفه زده تفا    :Nیش؛ شماره روز از آغاز آزما :Ti؛ روز هر

                                                           
1- Hamilton 

2- Crimper 

3- Mean Germination Time 

 پایان آزمایش
(: برای %D( و درصد ایجاد رکود در بذر )%Lدرصد مرگ جنین )

یط آزمفایش  روز در شفرا  5این منظور در هر تکرار، بذرهایی که بعد از 
جوانه نزده بودند از شرایط آزمایش خارر شده و به مدت سه روز دیگر 

زنی مشفابه شفاهد )در ویفال حفاوی آگفار امفا بفدون        در شرایط جوانه
اسانس( قرار گرفتند. بذرها بعد از سه روز بررسی شفده و آنهفایی کفه    

 1پس از حذه پوسته در محلول تترازولیوم همهنان جوانه نزده بودند 
درجفه   30ساعت در دمفای   6قرار داده شد و به مدت ( pH=7) رصدد

گراد خوابانده شدند. سپس وضعیت اندوسپرم و جنین با اسفتفاده  سانتی
مطفابق  از میکروسکوپ بررسفی و درصفد مفرگ جنفین تعیفین شفد.       

، تنها بذوری کفه بطفور کامفل و یکنواخفت رنفگ      4دستورالعمل ایستا
، و (36)( 2شفکل  در نظفر گرفتفه شفد )   گرفته بودند بعنوان بذور زنده 

تعیین شفد. بفا    3( مطابق معادله %Lبدین ترتیب درصد مرگ جنین )
توجه به تعداد بذرهای جوانه زده و درصد مفرگ جنفین، همهنفان در    

زنفی مشفاهده شفد و نفه عالئمفی از      تعدادی بذور نه عالئمی از جوانه
مرگ جنین نشان دادند که آنها بعنوان بذور دچار رکود تلقفی شفدند و   

  ( تعیین شد.%Dدرصد القای رکود ) 4بق معادله بدین ترتیب مطا

 (3معادله )
 

L% درصد مرگ جنین؛ :n بذرهای رنگ نگرفته؛ :S  :   کفل بفذور
 هکشت شد

 

 (4معادله )
 

D% درصد ایجاد رکود در بذر؛ :S  :؛کل بذور کشت شده N:  کل
: بفذرهای جوانفه زده بعفد از    Aبذرهای جوانه زده تا پایفان آزمفایش؛   

 ی دچار مرگ جنینبذرها: Lانس؛ حذه اس
 تمام صفات بصورت نسبی در مقایسه با شاهد گزارش شدند:

 (5معادله )
 

V%ر نسفبی صففت؛   ا: مقدTV    میفانگین صففت در تیمفار؛ :CV :
 میانگین صفت در شاهد

 
 آزم اولن)ملز راس ل ثر تل  زن ان   لا  ل ب هچه(

مال تصادفی، در فاکتوریل بر پایه طرح کا بصورتاین آزمایش نیز 
تکفرار   4اسانس با دو غلظت )مشفابه مرحلفه اول( در    112مورد تاثیر 

انجام شد. فقط با این تفاوت که در این آزمایش به منظور بررسی تاثیر 
سفاعت قبفل در    24کفه از   کفاهو ها بر رشد گیاههه، از بفذور  اسانس

 2بذور بفا  زنی قرار گرفته و جوانه زده بودند استفاده شد )شرایط جوانه
زده قلمداد شده و در آزمایش استفاده چه به عنوان جوانهمتر ریشهمیلی

                                                           
4- ISTA (International Seed Testing Association) 
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گراد و در شرایط درجه سانتی 21دمای  باشدند(، شرایط اتاق رشد نیز 
بفذر   5تاریکی تنظی  شد. هر واحد آزمایش شامل یفک ویفال حفاوی    

ش جوانه زده بود که بالفاصله پس از کشت تیمار اسانس مشابه آزمفای 
 اول بر آن اعمال شد و درپوش ویال پلمپ گردید.

 

 
ای ها به روش سوآب پنبهطرح شماتیک اجرای آزمایش بررسی اثر آللوپاتی اسانس -1شکل   

(a  ویال با حج :)میلی 20( ،لیترb افزودن :)میلی 10( ،لیتر آگار به کمک پیپت مدررcقرار دادن بذرهای کاه :)و و سوآب پنبه( ،ای پس از سرد و سفت شدن آگارd افزودن :)
(: g(: قرار دادن سیل آلومینیومی و پلمپ کردن درب ویال به کمک کریمپر، )f(: قرار دادن درپوش الستیکی، )eای سوآب به کمک سرنگ همیلتون، )اسانس به قسمت پنبه

 .زنی و رشد بذرها پس از انکوباسیونجوانه
Figure 1- Schematic design of cotton swab method to investigate the allelopathic effect of essential oils  

(a): 20 ml vial, (b): Add 10 ml agar, (c): Insert lettuce seeds and cotton swabs after agar cooling and solidification, (d): Add EOs to 

cotton swabs using Hamilton syringe, (e): Rubber cap insertion, (f): Aluminum sealing and crimping, (g): Germination and seed 

growth after incubation 
 

 

وش بررسی مرگ جنین بر اساس ایستار -2شکل   
(a)سازی بذر و حذه پوسته، : روش آماده(b)شوند، پذیری غیر قابل قبول که بعنوان بذرهای غیر زنده محسوب می: انواع لکه(c)پذیری یکنواخت بذر زنده: لکه 

Figure 2- Emberyo death assessment based on ISTA 

(a): Seed preparation and coat removal method, (b): Unacceptable staining types that are considered abnormal seeds, (c): Uniform 

staining of live seed 
 

 3به مدت  یکیتار یطدر شرا یگراددرجه سانت 21 یها در دمایالو
بفه   یپوکوتیفل و ه چفه یشفه روز خوابانده شدند. پس از سه روز، طول ر

گیفری و  انفدازه  Image Jاففزار  و با استفاده از نرم یبردارروش عکس
 :با شاهد محاسبه شد یسهدر مقا یمارهاتگیاههه در رشد 

 (6معادله )
 

H% درصد طول هیپوکوتیل؛ :CH  طول هیپوکوتیل شفاهد؛ :TH :
 طول هیپوکوتیل تحت تیمار

 (7معادله )
 

R%  :چه؛طول ریشه درصد CRچه شاهد؛ : طول ریشهTR  طفول :
 چه تحت تیمارریشه

زنفی و طفول گیاههفه در هرتیمفار     سپس با توجه به درصد جوانه
 شاخص قدرت گیاههه 

1(VI:محاسبه شد ) 

                                             (8معادله )
VI شاخص قدرت گیاههه؛ :G%  زنفی؛  : درصفد جوانفهS:   طفول

چه و هیپوکوتیل(. این صفت نیز بصفورت  طول ریشه گیاههه )مجموع
 نسبی در مقایسه با شاهد گزارش شد.

 
لیآم البا)لتحللاهتجز

داری اثر تیمارها بر اساس جفداول تجزیفه واریفانس    بررسی معنی
ثیر تیمارها در صفات مختل  بندی میزان تأشد. مقایسه و طبقه تعیین

رد هر صفت صفورت گرففت   بر اساس مقدار میانگین و انحراه استاندا
زنی و رشفد  . با توجه به اینکه تاثیر بازدارندگی تیمار بر جوانه(39 و 3)

( و کفاهش برخفی   %MGT ،D% ،Lبه معنی افزایش برخی صفات )
ثیر بازدارندگی به ترتیب أشدت تباشد، می( G% ،H ،R ،S ،VIدیگر )

                                                           
1- Vigor Index 

(b) 

(a) 

(c) 
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 بر اساس میزان افزایش و کاهش این صفات نسفبت بفه میفانگین در   
سطح تعریف  شفد    5ثیر بازدارندگی در أشدت ت میزاننظر گرفته شد. 

( *****ثیر شامل سطح پفنج ) به ترتیب از بیشترین به کمترین تأکه 
Mean -/+ 2sd( سطح چهار ،**** )Mean -/+1.5sd   سفطح سفه ،

(*** )Mean -/+1sd ( سفطح دو ،** )Mean -/+0.5sd  و سفطح ،
یفز  کننفده ن بودند. ضفمنا اثفرات تحریفک    Mean-/+0.25sd( *یک )

در برخففی  MGTبصفورت )(( نشففان داده شفد. الزم بففه تکفر اسففت    
درصد تعری  نشد و به همفین دلیفل    100تیمارها به علت بازدارندگی 

 3هایی کفه حفداقل در   درخصوص این صفت مقایسه تنها بین اسانس
از نفرم درصد داشفتند صفورت گرففت.     100تکرار بازدارندگی کمتر از 

بفففرای  Excelو  SPSS، Graphpad Prism یآمفففار یافزارهفففا
 استفاده شد.آنالیزهای آماری 

 
لاا ال)لی  اللیفض ل جرمل سنجبفطل)لی  زل کر)م تو ر ف

ل(GC-MS Headspaceز
مرحلفه   بر اساس نتفایج ها اسانس ترینیقو دهندهاجزای تشکیل

 ی ط و یگاز یکروماتوگراف)آزمایش اول و دوم(، به روش  یغربالگر
 1مقففدار  ، بففدین منظففورقففرار گرفففت یمففورد بررسفف یجرمفف یسففنج

بفر روی نفوک یفک سفوآب     از اسانس  گرم(یمیل 1میکرولیتر )معادل 
گذاشفته   لیترمیلی 20با حج   یالو یک ای ریخته شد و سوآب درپنبه

سفاعت   1گراد به مدت یدرجه سانت 21 یدر دماو پلمپ شد و سپس 
سرنگ  یکا باز فضای هر ویال  تریلیکروم 1000سپس  شد، خوابانده

دسفتگاه  برداشته شفد و بفه    SGE 5MDR-HSV یتری مدللیلیم 5

 MS QP5050-GC 1ی مدل جرم یسنجی ط و یگاز یکروماتوگراف
 m: یینشد )اندازه ستون مفو  یقتزر Shimadzu GC 17Aمجهز به 

30 μm× 250 μm× 25/0 یط(. شفرا یفوم و با استفاده از گاز حامل هل 
 بصفورت  دسفتگاه  ییدمفا  برنامه و ودب یربه شرح ز GC-MS یاتیعمل
گراد بفا  درجه سانتی 220تا  50از  GCدرجه حرارت آون : شد اجرا ریز

نگهداری در  یقهدق 10پس از  ،افتی شیافزا قهیدرجه در دق 3سرعت 
بفا   گفراد یدرجه سانت 250تا دما  یشافزا گراد،درجه سانتی 220دمای 
 یف  با استفاده از ط تبایصورت گرفت. ترک قهیدرجه در دق 10سرعت 

بفا   eV 70در  یجرمف  یف  شفدند. ط  ییشناسفا  NIST / NBS یجرم
و  یسهمقا Wileyو  NISTثبت و با کتابخانه  m/z 400-50 دهمحدو
 شد. ییدمعتبر تا یمطابق با استانداردها یتدر نها
 

 نتایج و بحث

آنالیز واریانس نشان داد اثر اسانس، غلظت و اثر متقابفل آنهفا بفر    
دار فات مورد بررسی در هر دو آزمفایش از نظفر آمفاری معنفی    تمام ص

(01/0 ≥ p )ها از نظر قدرت بازدارندگی بندی آماری اسانسبود. گروه
                                                           

1- Spectrophotometer 

 (:1صفات در هر غلظت به شرح زیر است )جدول 
ثیر تیمفار  أ( تحفت تف  %Gزنفی ) درصد جوانفه  نتایج آزمایش اول:

وجب کفاهش ایفن   ها قرار گرفت به نحوی که عمده تیمارها ماسانس
شاخص شدند و برخی بر آن بی تاثیر بودند. مقدار این صفت در هر دو 

 100درصد بود، و تیمار شاهد مقفدار   0 -100میکرولیتر  3و  1غلظت 
اسانس بر این صفت بی اثفر   36میکرولیتر  1درصد داشت. در غلظت 

اسانس موجب کاهش شاخص در مقایسفه بفا تیمفار شفاهد      76بود و 
درصفد در   22این غلظت بیشترین درجفه کفاهش )کمتفر از     شدند. در

 Lamiaceae (6های اسانس از خانواده 12مقایسه با شاهد( مربو  به 
اسانس: بادرنجبویه، نعنا ابلق، برگ پونه کوهی، آویشن دنایی، آویشن 

اسانس: برگ شفمعدانی معطفر و    Geraniaceae (2خزری، کاکوتی(، 
اسفانس: انیسفون و    Apiaceae (2، سرشاخه گلدار شفمعدانی معطفر(  

)یک اسفانس:   Rutaceae)یک اسانس: موسیر( و  Liliaceaeزنیان(، 
اسفانس موجفب کفاهش ایفن      88میکرولیتر  3سداب( بود. در غلظت 

ثیر أاسانس بر این شاخص در مقایسه با تیمار شاهد بی تف  23صفت و 
ر درصفد د  5بودند. در این غلظت بیشفترین درجفه کفاهش )کمتفر از     

 Lamiaceae (8های اسانس از خانواده 21مقایسه با شاهد( مربو  به 
اسانس: بادرشبی، بادرنجبویه، نعنا ابلفق، بفرگ پونفه کفوهی، آویشفن      

 Apiaceae (5دنففایی، آویشففن خففزری، آویشففن شففیرازی، کففاکوتی(، 
اسانس: زیره سیاه ایرانی، زیره سبز، صمغ انغفوزه، انیسفون و زنیفان(،    

Geraniaceae (2      اسانس: برگ شفمعدانی معطفر و سرشفاخه گلفدار
اسفپرم(،  اسانس: درمنه دشتی و شاه 2) Asteraceaeشمعدانی معطر(، 

Rutaceae (2  ،)اسانس: برگ لیمو شیرین و سدابLiliaceae   یفک(
)یفک اسفانس: هفل سفیاه( بفود.       Zingiberaceaeو  اسانس: موسیر(

مار قرار گرفت. تنها ( نیز تحت تاثیر تیMGTی )زنجوانهزمان  متوسط
تکرار رخ داده بود از این نظر مفورد   4یا  3زنی در تیمارهایی که جوانه

میکرولیتر  1بررسی و مقایسه قرار گرفتند. مقدار این صفت در غلظت 
روز بففود، و تیمففار شففاهد  2-5میکرولیتففر  3روز، و در غلظففت  5-7/1

انس موجفب  اسف  95میکرولیتفر   1روز را داشت. در غلظفت   1/2مقدار 
اسانس موجب کاهش شاخص در مقایسه با تیمفار شفاهد    4افزایش و 

درصفد   224شدند. در این غلظت بیشفترین درجفه اففزایش )بفیش از     
 Lamiaceae (2هفای  اسانس از خفانواده  4نسبت به شاهد( مربو  به 

)یک اسانس: درمنه  Asteraceaeاسانس: بادرشبی و آویشن خزری(، 
 3)یک اسانس: هل سیاه( بود. در غلظت  Zingiberaceaeدشتی(، و 
اسفانس موجفب کفاهش     40اسانس موجب اففزایش و   70میکرولیتر 

شاخص در مقایسه با تیمار شاهد شدند. در این غلظت بیشترین درجفه  
اسفانس از   9درصد نسبت به شاهد( مربو  بفه   204افزایش )بیش از 

رگ رزمفاری(،  اسانس: برازمبل، گل و بف  3) Lamiaceaeهای خانواده
Asteraceae (3       اسانس: بومفادران معمفولی، درمنفه کفوهی، درمنفه

اسانس: سرو الوسون، تویفا آمریکفاییCupressaceae (2    ،)ایرانی(، 
Apiaceae  .یک اسانس: کرفس( بود( 
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قفرار   هفا (، نیفز تحفت تفاثیر تیمار   %D) بذر در رکود جادیا درصد

درصفد و در   0 - 8/67کرولیتر می 1گرفت. مقدار این صفت در غلظت 
میکرولیتر تنهفا   1درصد بود. در غلظت  0 – 4/71میکرولیتر  3غلظت 

اسانس اثرات رکود ایجاد کردند. بیشترین درجه ایجاد رکود )بفیش   25
هفای  اسفانس از خفانواده   4درصد( در ایفن غلظفت مربفو  بفه      22از 

Lamiaceae  ،)یففک اسففانس: کففاکوتی(Apiaceae  :یففک اسففانس(
اسفانس: بفرگ و گفل و بفرگ شفمعدانی       Geraniaceae (2زنیان( و 

اسانس اثرات ایجاد رکود نشفان   35میکرولیتر  3معطر( بود. در غلظت 
درصد( در این غلظفت   30اد رکود )بیش از جدادند، و بیشترین درجه ای

اسفانس: شفوید و    Apiaceae (2هفای  اسانس از خفانواده  5مربو  به 
ای و کففاکوتی( و سففای گربففهاسففانس: پونففه 2) Lamiaceaeزنیففان(، 

Rutaceae  ( بود. درصد مرگ جنفین )یک اسانس: سداب(L%  نیفز ،)
 3و  1ثیر تیمار قرار گرفت. مقدار این صفت در هر دو غلظفت  أتحت ت

اسفانس   32میکرولیتفر   1درصفد بفود. در غلظفت     0 -100میکرولیتر 
 45)بفیش از  اثرات کشندگی نشان دادند، و بیشترین درجه کشفندگی  

اسفانس:   Lamiaceae (4هفای  اسانس از خانواده 6درصد( مربو  به 
کوهی، آویشن دنایی، آویشفن شفیرازی و آویشفن خفزری(،     برگ پونه

Apiaceae  یک اسانس: انیسون( و(Liliaceae  )یک اسانس: موسیر(
بود، که در این بین اسانس انیسون و آویشن دنایی موجفب کشفندگی   

اسانس اثرات کشفندگی   51میکرولیتر  3در غلظت درصد شدند.  100
درصد( مربو  بفه   78نشان دادند، و بیشترین درجه کشندگی )بیش از 

)یک اسانس: گفل و بفرگ    Geraniaceaeهای اسانس از خانواده 13
اسفانس: زیفره سفیاه ایرانفی، صفمغ       Apiaceae (3شمعدانی معطر(، 
بی، بادرنجبویفه، نعنفا   اسانس: بادرش Lamiaceae (7انغوزه، انیسون(، 
کوهی، آویشن دنایی، آویشن خزری، آویشن شیرازی(، ابلق، برگ پونه

Liliaceae  یک اسانس: موسیر( و(Zingiberaceae    :یفک اسفانس(
هل سیاه( بود، که در این میان اسانس انغفوزه، انیسفون، بادرنجبویفه،    

کوهی، آویشفن دنفایی، آویشفن شفیرازی و موسفیر موجفب       برگ پونه
 درصد شدند. 100ندگی کش

صفات مرتبط با رشد گیاههه نیفز بطفور   نتایج آزمایش دوم: 
(، %H) لیف پوکوتیطفول ه ثیر تیمارها قفرار گرفتنفد.   أدار تحت تمعنی

ثیر تیمار قرار گرففت و تمفام تیمارهفا موجفب کفاهش طفول       أتحت ت
متر، در غلظت میلی 6/16هیپوکوتیل شدند. طول هیپوکوتیل در شاهد 

درصفد در مقایسفه بفا     5 – 9/94متر )میلی 8/0 – 7/15یتر میکرول 1
 – 4/85متفر ) میلفی  12/0 – 1/14میکرولیتفر   3شاهد(، و در غلظفت  

میکرولیتر بیشترین درجه  1درصد نسبت به شاهد( بود. در غلظت  8/0
اسفانس از   4درصد نسبت بفه شفاهد( مربفو  بفه      8کاهش )کمتر از 

کفوهی، گفل برازمبفل،    : گل پونهاسانس Lamiaceae (3های خانواده
 3)یک اسانس: انیسون( بود. در غلظفت   Apiaceaeآویشن دنایی(، و 

درصد نسفبت بفه شفاهد(     6میکرولیتر بیشترین درجه کاهش )کمتر از 

اسفانس: شفوید،    Apiaceae (2هفای  اسانس از خانواده 11مربو  به 
رگ اسانس: بادرشبی، گل اسطوخودوس، بف  Lamiaceae (6انیسون(، 

گلفی دارویفی، آویشفن دنفایی(،     کفوهی، مفری   کفوهی، گفل پونفه   پونه
Zingiberaceae  یک اسانس: هل سیاه( و(Asteraceae (2  :اسانس
(، نیفز تحفت   %Rچفه ) ریشه طول اسپرم( بود.ای و شاهبرنجاس  نقره

متفر  میلی 45/26چه در شاهد تاثیر تیمار قرار گرفت. مقدار طول ریشه
متفر  میلفی  13/0 – 29/28هفا  میکرولیتفر اسفانس   1بود و در غلظفت  

 9/24میکرولیتر  3درصد نسبت به شاهد(، و در غلظت  5/0 - 9/106)
 1درصد نسبت به شاهد( بفود. در غلظفت    79/5 –100متر )میلی 0 –

درصد نسفبت بفه    4/3میکرولیتر بیشترین درجه کاهش رشد )کمتر از 
کفوهی،  )گل پونفه  Lamiaceae از خانوادهاسانس  2شاهد( مربو  به 

درصفد   7/16تفا   4/3آویشن دنایی( بود، و در درجه بعدی )رشفد بفین   
اسفانس:   Lamiaceae (9هفای  اسانس از خانواده 13نسبت به شاهد( 

کفوهی، گفل برازمبفل،    گل اسطوخودوس، نعنا ابلق، پودنه، برگ پونفه 
گلفی دارویفی، آویشفن    روی، مفری  گلفی مزرعفه  برگ رزمفاری، مفری   

اسانس: بومادران خفزری، درمنفه کفوهی،     Asteraceae (6ی(، شیراز
ای، سرشاخه گلدار برنجاس ، درمنفه دشفتی(، خفانواده    برنجاس  نقره

Apiaceae    یک اسانس: انیسفون(، خفانواده(Zingiberaceae   یفک(
)یک اسفانس: موسفیر( قفرار     Liliaceaeاسانس: هل سیاه( و خانواده 

چفه  غلظت اثر افزاینده بر رشفد ریشفه  . تنها اسانسی که در این داشتند
درصدی در مقایسه بفا   9/6داشت اسانس قهوه بود که موجب افزایش 

میکرولیتر بیشترین درجه کاهش رشد )کمتر از  3شاهد شد. در غلظت 
هفای  اسفانس از خفانواده   8درصد نسبت بفه شفاهد( مربفو  بفه      5/0

Lamiaceae (5   ل کفوهی، گف  اسانس: گل اسطوخودوس، بفرگ پونفه
 Asteraceae (3روی، آویشفن دنفایی(، و   گلی مزرعهکوهی، مری پونه

 4اسپرم( بود. در این غلظفت  اسانس: درمنه کوهی، درمنه بیابانی، شاه
اسپرم و آویشن دنایی موجفب  اسانس درمنه کوهی، درمنه بیابانی، شاه

 چه شدند.درصد رشد ریشه 100رندگی بازدا
تیمار قرار گرفت. مقفدار ایفن    (، نیز تحت تاثیرVIشاخص قدرت )
هففا میکرولیتففر اسففانس  1، در غلظففت 95/4299صفففت در شففاهد  

 3درصد نسبت بفه شفاهد(، و در غلظفت     0 – 3/102) 0 –85/4398
درصد نسبت به شفاهد( بفود. در    0 – 1/81) 0 -99/3486میکرولیتر 
درصفد نسفبت    12میکرولیتر بیشترین درجه کاهش )کمتر از  1غلظت 

 Lamiaceae (12هفای  اسفانس از خفانواده   25مربفو  بفه   به شاهد( 
اسانس: بادرشبی، گل اسفطوخودوس، بادرنجبویفه، نعنفا ابلفق، بفرگ      

گلفی دارویفی، آویشفن    کوهی، گل برازمبل، مفری  کوهی، گل پونهپونه
 Asteraceae (4دنایی، آویشن خفزری، آویشفن شفیرازی، کفاکوتی(،     

برنجاسف ، درمنفه دشفتی،     ای، سرشاخه گلداراسانس: برنجاس  نقره
اسانس: زیره سیاه ایرانی، انیسون، زنیفانApiaceae (3   ،) اسپرم(،شاه

Geraniaceae (2        اسفانس: بفرگ شفمعدانی معطفر، سرشفاخه گلفدار
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 Zingiberaceae)یک اسانس: موسیر(،  Liliaceaeشمعدانی معطر(، 
اسانس: بفرگ لیمفو شفیرین،     Rutaceae (2)یک اسانس: هل سیاه(، 

اب( بود، که از بین آنها سه اسانس موجفب کفاهش ایفن شفاخص     سد
درحد صفر شدند )سرشاخه گلدار شفمعدانی معطفر، انیسفون، آویشفن     

 65/9میکرولیتر بیشترین درجه کفاهش )کمتفر از    3دنایی(. در غلظت 
هففای اسففانس از خففانواده 50درصففد نسففبت بففه شففاهد( مربففو  بففه  

Apiaceae (9 یرانفی، گشفنیز، زیفره سفبز،     اسانس: شوید، زیره سیاه ا
 Lamiaceae (22صمغ انغوزه، میوه رازیانه، گلپفر، انیسفون، زنیفان(،    

اسانس: بادرشبی، برگ اسطوخودوس، گل اسطوخودوس، بادرنجبویه، 
ای، سفای گربفه  سای بینفالودی، پونفه  نعنا ابلق، پودنه، نعنا فلفلی، پونه

زمفاری، گفل   کوهی، گفل برازمبفل، بفرگ ر   کوهی، گل پونهبرگ پونه
گلفی دارویفی، آویشفن دنفایی،     روی، مفری  گلی مزرعفه رزماری، مری 

آویشن خفزری، آویشفن شفیرازی، کفاکوتی کفوهی، کفاکوتی، پونفه(،        
Cupressaceae  یففک اسففانس: تویففا آمریکففایی( و(Asteraceae (9 

اسانس: بومادران خفزری، بومفادران معمفولی، درمنفه کفوهی، درمنفه       
ای، سرشاخه گلفدار برنجاسف ، درمنفه ایرانفی،     بیابانی، برنجاس  نقره

)یک اسانس: هفل   Zingiberaceaeسپرم(، درمنه دشتی، داودی، شاه
اسفانس: بفرگ شفمعدانی معطفر، سرشفاخه       Geraniaceae (2سیاه(، 

)یفففک اسفففانس: موسفففیر(،  Liliaceaeگلفففدار شفففمعدانی معطفففر(، 
Myrtaceae  ،)یک اسانس: میخک(Verbenaceae    :یفک اسفانس(

اسانس: برگ لیمو شیرین، سداب( بود، و از آن  2) Rutaceaeلیمو(، به
اسانس موجب به صفر رسیدن شاخص شدند )سرشاخه گلفدار   16بین 

شمعدانی معطر، موسیر، هل سیاه، برگ لیمو شیرین، زیره سیاه ایرانی، 
صمغ انغوزه، انیسون، درمنه دشتی، بادرشبی، بادرنجبویفه، نعنفا ابلفق،    

هی، آویشفن دنفایی، آویشفن خفزری، آویشفن شفیرازی،       کوبرگ پونه
 کاکوتی(.
 

ا ال)لی  اللیفض ل جرمل سنجبفطل)لی  زل کر)م تو ر ف

ل س نس
اسفانس قفوی    16آنالیز هد اسپیس ترکیبات ففرار درخصفوص   

(. نتفایج  2زنی بذر و رشد گیاههه انجفام شفد )جفدول    بازدارنده جوانه
نظیر آلفا و بتا پاینن و لیمونن کروماتوگرافی گازی نشان داد ترکیباتی 

هفای مفورد بررسفی    ترین ترکیبات غالب ففرار در اسفانس  جزء متداول
هفای هفل سفیاه )آلففا و بتفا پفاینن(،       بودند. این ترکیبفات در اسفانس  

برنجاس  )لیمونن و بتا پاینن(، لیمفو شفیرین )بتفا پفاینن و لیمفونن(،      
مفونن، آلففا و بتفا پفاینن(،     بادرشبی )لیمونن و آلفا پاینن(، نعنا ابلق )لی

اسفپرم )لیمفونن(، آویشفن خفزری )آلففا      سداب )آلفا و بتا پفاینن(، شفاه  
پاینن(، آویشن شیرازی )آلفا پاینن( و کاکوتی )لیمونن، آلفا و بتا پاینن( 
در بین ترکیبات غالب فرار مشفاهده شفدند. پفس از آنهفا اوکفالیپتول،      

هفای  بودند کفه در اسفانس  توجون، کمفور و بورنئول ترکیبات فراری  

اسفپرم و آویشفن خفزری    شفاه ای، برازمبل، برنجاسف ،  برنجاس  نقره
ها مانند شوید، انیسفون و آویشفن دنفایی    مشاهده شدند. برخی اسانس

ایفزو پروپنیفل   دی -2و1تنها یک ترکیب فرار غالب داشتند )به ترتیب 
(. %9/90، و کففارواکرول %3/93، تففرانس آنتففول %7/74سففیکلوبوتان 

ها اثبات شفده  اثرات آللوپاتیک اکثر این ترکیبات فرار در سایر پژوهش
تفوان در  ها در این مطالعفه را نیفز مفی   و بازدارندگی آللوپاتیک اسانس

نتیجه وجود هر یک از این ترکیبات و برآیندی از مجموعفه ترکیبفات   
غالب فرار در هر اسانس دانست. از آنجا کفه جایگفاه هفده یکسفانی     

مام ترکیبات آللوکمیکال در مسیرهای فیزیولفوژیکی مشفخص   برای ت
 یهفا کفش علف   مشفابه آنهفه در   توان نحوه عمل واحدینشده، نمی

توانفد  برای آنها متصور شد. مکانیس  آللوپاتی مفی  دارد وجود یمصنوع
ای از فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیکی ناشی از ایفن ترکیبفات   مجوعه
 . (13)باشد 

ی، های انیسون، شمعدانی معطر، آویشن دنایی، پونفه کفوه  اسانس
هفای  تفرین اسفانس  آویشن شیرازی، برازمبل، برنجاس  از جمله قوی

بازدارنده در این آزمایش بودند. در سایر مطالعات صورت گرفته اثفرات  
کشی انیسون و شمعدانی معطر بفه ویفژه در مفورد الروکشفی و     حشره
کشفی  اثفرات میکفروب   .(11 و 45 ،47)اسفت  کشی مشاهده شدهتخ 

قوی آویشن دنایی و اثر ضدمیکروبی، بازدارندگی یفا محفرک فعالیفت    
آنزیمی و نیز اثرات سمیت برخی ترکیبات موجود در اسفانس انیسفون   

. (41 و 3 ،32)اسفت  مانند استراگول در تحقیقات پیشین گزارش شفده 
کشی بصورت تدخینی اسانس انیسون نیز گزارش آفتهمهنین اثرات 

. در مطالعففات آللوپففاتی سففایر پژوهشففگران نیففز    (54)اسففت شففده
هایی مبنی بر اثرات سمی اسانس آویشفن دنفایی وجفود دارد.    گزارش

نتایج مطالعه صورت گرفته در خصوص اثرات اسانس آویشن دنایی بر 
هرز نشان دهنده اثرات قفوی بازدارنفدگی   زنی تعدادی گونه عل جوانه

 μl l-1زنی در غلظفت  ل جوانهاین اسانس بود بطوریکه بازدارندگی کام

در مفورد تفار    μl l 800-1و در غلظفت  ، 1در مورد یواله وحشی 600

. کاربرد این اسفانس بفه دو   (31)اتفاق افتاد  3و تاتوره 2خروس وحشی
صورت خالص و فرمولفه شفده )نانوامولسفیون محلفول در آب( اثفرات      

 5داشت، بفه طوریکفه ظفره مفدت      E. coliباکتریال بر باکتری آنتی
پفژوهش انجفام شفده     در. (41)دقیقه موجب مرگ کامل باکتری شفد  

ود در اسانس آویشن ، از بین ترکیبات موج(5)توسط آزیراک و کارامان 
دنایی تیمول، کارواکرول و کاروون بفاالترین اثفرات بازدارنفدگی را در    

 زنی بذر نشان دادند.جوانه
 
 

                                                           
1- Avena fatua 

2- Amaranthus retroflexus 

3- Datura stramonium 
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  1HS-GCهای مورد مطالعه بر اساس نتایج آنالیز ترکیبات غالب موجود در اسانس -1جدول 

Table 2- The main components of essential oils based on HS- GC analysis 

 نام علمی
Scientific name 

قسمت مورد 

 aاستفاده

Part of use 

 HS- GCترکیبات غالب اسانس بر اساس آنالیز 

The main components of essential oils based on GC-HS analysis 

Amomum subulatum Fr Dihydrocarveol (32.1%) β-Pinene (23.1%) α-Pinene (18.4%)   

Anethum graveolens Fr 
1,2-Diisopropenylcyclobutane 

(74.7%) 
   

Artemisia ludoviciana L Borneol (44.2%) Camphor (33.3%) 
Eucalyptol 

(22.4%) 
 

Artemisia vulgaris F D-Limonene (33.7%) Thujone (22.5%) β-Pinene (14.9%)  

Citrus aurantifolia L β-Pinene (20.8%) 
Linalyl anthranilate 

(20.8%) 
Linalol (16.2%) 

Limonene 

(11.2%) 

Dracocephalum moldavica Ap Orthodene (32.6%) Limonene (20.3%) α-Pinene (17.4%) 4-Carene (11.3%) 

Mentha suaveolens L Limonene (47.9%) α-Pinene (16.7%) β-Pinene (14.0%)  

Origanum vulgare  L Carvacrol (44.4%) Thymol (23.0%) 
o-Cymene 

(18.8%) 
 

Perovskia abrotanoides F Borneol (30.1%) Eucalyptol (21.9%) Camphor (11.1%)  

Pimpinella anisum Fr Trans- anethole (93.3%)    

Ruta graveolens L β-Terpinyl acetate (40.8%) β-Pinene (16.5%) α-Pinene (10.7%)  

Tanacetum balsamita L, F Limonene (40.2%) Thujone (21.0%)   

Thymus daenensis L Carvacrol (90.9%)    

Thymus transcaspicus L Camphene (23.0%) α-Pinene (11.0%)   

Zataria multiflora L,F o-Cymene (22.7%) α-Pinene (22.1%) Thymol (20.4%)  

Ziziphora tenuior L β-Pinene (24.2%) α-Pinene (21.4%) 
Limonene 

(20.6%) 
  

a  :قسمت مورد استفاده گیاه به منظور استخرار اسانس :Ap  ،)کل اندام هوایی(C  ،)کورم(F  ،)گل(Fr  ،)میوه(Fp  ،)پوست میوه(L  ،)برگ(S  ،)ساقه(O  ،)اولئوگام(Rh  ،)ریزوم(R )ریشه(  
a: Part of use for extraction of essential oils: Ap (Aerial part), C (Corm), F (Flower), Fr (Fruit), Fp (Fruit peel), L (Leaf), S (Stem), O (Oleogum), Rh 

(Rhizome), R (Root) 

 
نیسون اثر بازدارندگی قابل توجهی بر ها ابر اساس سایر پژوهش1

و در  (48)داشفت   2وروهزنفی و رشفد گیاههفه سف    جلوگیری از جوانه
ثر بود اما ؤزنی مظت باال در جلوگیری از جوانهمطالعه دیگر تنها در غل

زنی بذور علف  هفرز مفورد    های ک  اثر بازدارندگی بر جوانهدر غلظت
کفوهی،  پونفه  در خصوص اثرات آللوپاتیک و سمی .(5)مطالعه نداشت 
اند اسانس این گیاه اثرات قفوی ضفدقارچی   ها نشان دادهسایر پژوهش

. نوعی مرزنگوش وحشی نیز (56)ها داشت ای از قار بر طی  گسترده
بفر اسفاس   . (35)گونه قار  شفد   17به طور کامل موجب توق  رشد 

سفرعت   داریموجفب کفاهش معنف    یرازیشف  شفن یها آوپژوهش ریسا
 یگفر یو ساقه شد. در پفژوهش د  شهیروزن  اههه،یطول گ ،یزنجوانه

قفرار گرففت و    یمورد بررسف  یرازیش شنیاسانس آو یاثرات ضدقارچ
اسفانس بفود و    نیف نشان دهنده توق  کامل رشد قفار  در اثفر ا   جینتا

. (1) داشفت  یبفاغ  شفن یو آو یبا نعنا فلفلف  سهیدر مقا یتریاثرات قو

                                                           
1- Headspace 

2- Echinochloa crus-galli 

گفزارش   زیف ن چیدودر روش سان یرازیش شنیبرگ آو کیاثرات آللوپات
 ییهفا گزارش زیپژوهشگران ن ریسا ی. در مطالعات آللوپات(4) استشده
 کفه یبرازمبل وجفود دارد. بطور  اهیو سمیت گ کیبر اثرات آللوپات یمبن

آللوپات  اهانیگ نیگل برازمبل در ب ،(4)و همکاران  ینیدر پژوهش ام
کاهو بفه   اهههیرشد گ دهبازدارن اهانیگ نیثرترؤاز م یکیمورد مطالعه 
بودند گل برازمبفل در روش   افتهیآنها در نیبود. همهن چیروش ساندو

کفاهو   چهشهیدرصد بر رشد ر 80از  شیب یاثر بازدارندگ زیپک ن شید
ففرار   بفات یاز ترک یناشف  ریتفاث  نیف ا ش،یدارد که بر اساس روش آزما

 ریدر سفا  هبدسفت آمفد   جی. بفر اسفاس نتفا   (3) باشفد یموجود در آن م
 بفات یترک یحفاو  ایزیجنس آرتم یعلف یهااز گونه یاریها بسپژوهش
 بففاتیدارنففد. ترک یو ضففدقارچ کیففهسففتند کففه اثففرات آللوپات یفعففال
و  یففرار اتفر   بفات یجنس عمدتا از نوع ترک نیموجود در ا کالیآللوکم
اسفت   یابه گونفه  ایزیجنس آرتم کی. اثرات آللوپاتباشدیم دهایآلکالوئ

 شفود یرشد م شیو افزا کیتحر یموجب کم نییپا یهاکه در غلظت
اثرات  .(2) گرددیباالتر موجب توق  و کاهش رشد م یهاو در غلظت
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ای نیز در پژوهشی مورد بررسی قرار گرففت و  آللوپاتی برنجاس  نقره
رشد گیاه گل گنفدم   درصد اثر بازدارندگی بر 30نتایج نشان داد حدود 

رات ضفدباکتریایی دارد و در  . همهنین اسانس این گیاه اثف (55)داشت 
هففای موجففب توقفف  رشففد برخففی گونففه     μg ml 10-1غلظففت 

 .(1)میکروارگانیس  شد 

هفا در غلظفت   مونوترپن (14)بر اساس مطالعه دودای و همکاران 
های دوحلقفه ها مونوترپنپایننتوانند بر بذور اثر بگذارند. بسیار ک  می
باشفند  دار هستند که در آب نامحلول بوده و بسیار فرار میای اکسیژن

و اثرات آللوپاتیک آنها در محیط و اثرات دورکنندگی حشرات گفزارش  
هفای آلیفاتیفک و دارای   . لیمونن نیز از مونوترپن(12 و 43)شده است 

کشی، ضد میکروبفی و سفمیت آن گفزارش    ه است که اثرات آفتحلق
ای هفای حلقفه  . اوکالیپتول نیز یکی دیگر از مونفوترپن (23)شده است 

کشفی و دورکننفده حشفرات دارد و دوز    اتری است کفه اثفرات حشفره   
. (33 و 51)گرم بر کیلفوگرم اسفت   میلی 2480کشندگی آن برای رت 

بر اساس مطالعات صورت گرفته اوکالیپتول اثفرات قفوی بازدارنفدگی    
رشد بر روی گیاهان دارد که با تاثیر بر فعالیت آنزی  آسپاراژین سینتاز 

شود و بدین ترتیب جزء ترکیبات مه  آللوکمیکال موجب این عمل می
. ترانس آنتول ترکیبی از گروه فنیل پروپانوئیدها (57)آید به حساب می

. (37)است که بر روی برخی حشرات اثفرات سفمی اثبفات شفده دارد     
فعالیت ضدقارچی قوی نیفز در خصفوص طیف      همهنین این ترکیب

های مفورد مطالعفه بفر    است اما در غلظتها نشان دادهوسیعی از قار 

هفیچ   2و نخفود  1ها از جمله چه زنی بذر برخی گونهبازدارندگی جوانه
اسفت  است و اثرات سمی برای آن گزارش نشفده داری نداشتهاثر معنی

. اثرات قوی ضدقارچی پونه کوهی را بفه وجفود ترکیبفاتی    (52 و 22)
. اثرات ضدقارچی تیمول (56)اند مانند تیمول و کارواکرول نسبت داده

و کارواکرول موجود در اسانس مرزنگوش وحشی بیشتر از بنومیل بود، 
ولی پارا سایمن اثرات ضدقارچی کمتری داشت. همهنین کفارواکرول  

زنی بر روی چند گونه گیاهی داشتند، و تیمول اثرات بازدارندگی جوانه
 بفات یترک. (35)در صورتیکه پاراسایمن هیچ گونه اثر سمی نشان نداد 

 یبر کفاهش رشفد اختصاصف    یداریمعن ریثأت یکوهغالب اسانس پونه
 الیف باکتریاسانس اثرات آنت نیا نطوریداشتند، هم یسرطان یهاسلول
بورنئفول از دسفته ترکیبفات     .(55)و سفمیت متوسفط نشفان داد     یقو

ثیرات بازدارنفدگی  ت الکلی است. گزارشاتی مبنی بر تأمنوترپن با ماهی
( عل  سفاقه آبفی   %47چه )( و رشد ریشه%8زنی )این ترکیب بر جوانه

 4زنی و رشد گیاههه لپتوکلفوآ که بر جوانهوجود دارد در حالی 3کوچک
 .(17)تاثیری نداشت 

                                                           
1- Lolium multiflorum 

2- Cicer arietinum 
3- Schizachyrium scoparium 

4- Leptochloa dubia 

بنابر آنهه تکر شد بطور کلی نتفایج ایفن آزمفایش در بسفیاری از     
باشد ولفی در برخفی مفوارد    موارد در تایید نتایج سایر پژوهشگران می

هفا و  ها نتایج متفاوتی درخصوص اثرات بازدارنده اسانسسایر پژوهش
های موجود در نتایج برخی از سایر تفاوتاند. یا ترکیبات آنها ارائه داده

دسفت آمفده در ایفن آزمفایش، دالیفل مختلففی       ها با نتایج بهپژوهش
ممکن است داشفته باشفد. در اغلفب مفوارد گیاهفان مفورد آزمفون در        

هفای مختلف  علف  هفرز     مطالعات متفاوت بودند و غالبا از بذر گونفه 
استفاده شده در حالیکه در این آزمفایش از گیفاه کفاهو بفرای آزمفون      

ان گیاهی با حساسیت بسیار بفاال در  سنجی استفاده شد که بعنوزیست
تفر  گر و معیار دقیقبرابر ترکیبات آللوپات نسبت به سایر گیاهان نشان

رود. مفورد دیگفر   و بهتری برای تعیین اثرات بازدارندگی به شمار مفی 
روش آزمففایش اسففت کففه در مطالعففه سففایر پژوهشففگران عمففدتا از   

فاده شفده و روش  سازی و خیساندن بذر در محلول استهای رقتروش
این آزمایش کاربرد اسانس بصورت تدخینی بود، که شاید ایفن مسفاله   

تواند باعف   علت تفاوت در نتایج باشد. در نهایت علت دیگری که می
اختاله در نتایج اثرات سمی اسانس یک گیاه باشد عواملی مانند اندام 

گیفری، فصفل برداشفت گیفاه و     گیاهی مفورد اسفتفاده بفرای اسفانس    

یفک گیفاه اسفت کفه     در موجفود   5های شفیمیایی هنین تنوع  تیپهم
 . شودمیآن موجب تفاوت ترکیبات غالب موجود در اسانس 

در نتایج بدست آمفده در خصفوص بازدارنفدگی رشفد گیاههفه و      
ای قابل توجه است و آن اینکه به غیفر از  های مختل  آن نکتهقسمت

ازدارندگی رشفد هفر   کوهی و گل برازمبل که موجب باسانس گل پونه
هفا اثفرات   چفه و هیپوکوتیفل شفدند، سفایر اسفانس     دو قسمت ریشفه 

کففه بازدارنففدگی یکسففان بففر دو قسففمت گیاههففه نداشففتند. بطففوری 
های موسیر، اسطوخودوس و شمعدانی معطر اثفر بیشفتری بفر    اسانس

ای، هفای برنجاسف  نقفره   کاهش رشد هیپوکوتیل داشفتند و اسفانس  
ثرتر ؤچفه مف  سون بر ایجاد اختالل در رشد ریشهگلی دارویی و انیمری 

اثففرات بودنففد. مطالعففات سففایر پژوهشففگران نشففان داده اسففت کففه  
 زانیف بفه م  یبسفتگ های گیاهی بر رشد یا مهار رشد بافتها نمونوترپ
این تفاوت در محفل اثفر دالیفل مختلففی     ها دارد. در بافت هاتمرکز آن

یمیایی متففاوت بفر سفنتز    ممکن است داشته باشد از جمله اثرات بیوش
، و اثففرات متفففاوت در  (29 و 20)هففا و تغییففرات آنزیمففی  پففروتئین

هفای مختلففی نیفز    . مکانیسف  (15) بازدارندگی میتوز در ریشه و ساقه
نهفا ماننفد   اینکفه آ از جمله برای انواع ترکیبات فرار گزارش شده است 

گذارند و باع  مهفار فتوسفنتز تفنفس و تفنفس     یاثر م میس باتیترک
 دیف پیل ی، القفا (42)ی سفلول  غشفاء  یری، کاهش نفوتپفذ (46) شوندیم

را موجفب   هفا توهورمفون یدخالت در عملکرد ف ای ،(59) ونیداسیپراکس
هفای گیفاهی هفر    ایجفاد اخفتالل در هورمفون   . (49 و 26 ،19)شوند 

اسانس با توجه به ترکیباتی که دارد ممکن اسفت متففاوت باشفد کفه     

                                                           
5- Chemotype 
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شفود. نکتفه دیگفر قابفل توجفه در ایفن       منجر به تفاوت در نتیجه می
های مختل  یک گیاه بفود. در  آزمایش اثر گاه متفاوت اسانس قسمت

، لیمفو شفیرین، سفرو    گیفاه )برنجاسف    11این آزمایش در خصفوص  
کفوهی، شفمعدانی   ای، رازیانه، ارس خزنفده، اسفطوخودوس، پونفه   نقره

معطر، برازمبل، کار تهران و رزماری( اسفانس از دو قسفمت مختلف     
تهیه شد که در برخی موارد اثرات متفاوتی داشتند. در خصوص تفاوت 

ات بین اسانس گل و برگ، با توجه به نتایج، تاثیر بازدارندگی بفر صفف  
زنی و رشد گیاههه در برازمبفل، برنجاسف  و اسفطوخودوس در    جوانه

اسانس گل بیشتر از اسانس برگ بود و در شمعدانی معطفر و رزمفاری   
کوهی اثر اسانس برگ بیشتر از گفل بفود. در   تفاوتی نداشت و در پونه

زنفی، اثفر   خصوص تفاوت بین اسانس برگ و میوه بر بازدارنگی جوانه
ای بیشتر از اثر اسانس یمو شیرین، رازیانه و سرو نقرهاسانس برگ در ل

میوه بود و در ارس خزنده تفاوتی نداشت؛ و در مفورد تففاوت آنهفا بفر     
ای اثر اسانس برگ بیشتر بازدارندگی رشد، در ارس خزنده و سرو نقره

از میوه بود، در رازیانه اثر اسانس میوه بیشفتر از بفرگ بفود و در لیمفو     
وجود نداشفت. در خصفوص تففاوت بفین اثفر اسفانس       شیرین تفاوتی 

زنفی و اسفانس   اولئوگام و برگ در کار تهران، اسانس برگ در جوانفه 
 اولئوگام در رشد اثرات بازدارندگی بیشتری نشان دادند. 

 دارویفی و معطفر   یهفا گونفه نتایج این پژوهش نشان داد اسانس 
بودنفد.   ییالبفا  تیسم یکاهو دارا زنی و رشد گیاهههجوانهنسبت به 

زنی و رشد گیاههه، اثراتی مانند ایجاد رکود عالوه بر بازدارندگی جوانه
زنفی نیفز در تیمفار بفا     خیر در جوانفه أدر بذر، مرگ جنین و یا ایجاد تف 

آللوپاتی بفه دلیفل تعفداد     1اسانس مشاهده شد. در مطالعات غربالگری
ن صففاتی  زیاد گیاهان یا ترکیبات آللوپات مورد بررسفی معمفوال چنفی   

توانند نقش بسیار مهمی گیرند، در حالیکه میکمتر مورد توجه قرار می
در کنترل رشد داشته باشند و صفات ارزشمندی در خصوص مبارزه بفا  

 بیشفتری در  قفات یتحقآیند. های هرز و استقرار آن به حساب میعل 
 ی درآللوپفات  تیف مسفئول فعال  تا ترکیبات الزم است صورت گیرد ندهیآ
در  بفات یترک نیف ا یکیولفوژ یب یهاو نقششناسایی شوند  اهانیگ نیا

توانفد  یمف  یاطالعات نی. چنی بهتر مشخص شودعیطب یهاست یاکوس
 دیف جد ییایمیمفواد شف   دیف محققان در مورد تول یرابتری دیدگاه وسیع

گیاهفان و   شناسفایی ففراه  کنفد.    یعف یفعال از محصوالت طب ستیز
کنتفرل   یآنها برا یکیولوژیب یملکردهاعآگاهی از آللوپات و ترکیبات 

یکفه مف   ییهاگونههای هرز در کشاورزی و نیز انواع عل  یکیولوژیب
بسفیار حفائز   بگفذارد   یمنفف  ریتفأث  یجنگلدار یهاپروژه یتوانند بر رو
 .اهمیت است
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Introduction: Nowadays, the global effort in modern agriculture is to reduce the use of harmful herbicides 

and introduce new methods of weed control, one of which is the use of allelopathic properties. Among 
allelopathic species, aromatic plants have the ability to transmit allelochemical constituents as essential oils 
through diffusion and thus affect their surrounding organisms. Since the use of essential oils and volatile 
compounds will not have residues on the crop, these allelopathic compounds can be very effective in preventing 
weed growth before and after crop cultivation. Studies have shown that some essential oils or their components 
effectively reduce plant growth. This study was aimed to identify novel allelopathic species and their inhibitory 
compounds. 

Materials and Methods: Plant samples consisting of 112 different plant organs including root, rhizome, 
corm, stem, leaf, flower, fruit, fruit peel, aerial part, and plant exudate such as oleogum belonging to 97 aromatic 
species from 16 different plant families were collected from different areas of Iran. The essential oils were 
extracted by water distillation using Clevenger. The oils were then dehydrated in glass containers with 
anhydrous sodium sulfate and stored at 4 °C during the experiment. The study was conducted in two separate 
experiments on germination and seedling growth, and lettuce was used as the test plant. The effect of 112 
essential oils at two concentrations of 1 and 3 μL was investigated. The factorial experiments were conducted in 
completely randomized design with four replicates. Allelopathic effects of volatile compounds were evaluated 
by cotton swab method. The traits related to germination including Germination percentage (G%), Mean 
Germination Time (MGT), percentage of seed Dormancy induction (D%), percentage of embryo death as Lethal 
effect (L%), and seedling growth traits consist of Hypocotyl (H), Radicle (R), and Vigor Index (VI) were 
studied. The components of the strongest allelopathic essential oils were analyzed by headspace gas 
chromatography and mass spectrometry. 

Result and Discussion: The results showed significant inhibitory effects of essential oils even on 1 µl 
concentration on the studied traits. The essential oils of Pelargonium graveolens, Pimpinella anisum and Thymus 
daenensis had the greatest inhibitory effect on G% (100% inhibitory); and the essential oils of Amomum 
subulatum, Atremisia sieberi, Dracocephalum moldavica and Thymus transcaspicus had the highest effect on 
MGT (more than 224%). The essential oils of Ziziphora tenuior, Pimpinella anisum, and Pelargonium 
graveolens caused the highest seed dormancy (more than 22%). The essential oil of Pimpinella anisum and 
Thymus daenensis caused the highest percentage of embryo death (100% lethality). According to seedling 
growth, the essential oils of Pimpinella anisum, Origanum vulgare, Perovskia abrotanoides and Thymus 
daenensis resulted in the highest inhibition of hypocotyl (more than 92%). Thymus daenensis and Origanum 
vulgare essential oil exhibited the greatest effect on decreasing radicle growth (more than 97%). Overall, the 
essential oils of Anise, Oregano, Russian Sage and “Denaee” Thyme were the most inhibitors of seedling 
growth. Finally, with respect to germination and seedling growth percentages, 25 essential oils mainly from the 
Lamiaceae family (12 essential oils), and some other families e.g. Asteraceae (4 essential oils), Apiaceae (3 
essential oils), Rutaceae and Geraniaceae (2 essential oil), Liliaceae and Zingiberaceae (1 essential oil) had the 
greatest inhibitory effect on the Vigor index. According to the results of the headspace gas chromatography, 
compounds such as borneol, eucalyptol, limonene, alpha and beta-pinene, carvacrol, and camphene were the 
dominant compounds in essential oils with severe inhibitory effects. Other studies have also reported phytotoxic, 
antibacterial, antifungal, and pesticidal effects of some of these compounds, scant literature is, however, 
available on the allelopathic effects of some other ones. 

Conclusion: Our results showed that the essential oils of medicinal and aromatic species were highly toxic to 
lettuce. In addition to inhibition of germination percentage and seedling growth, traits such as seed dormancy 
induction, embryo death and delayed germination were also affected by essential oils. In allelopathic researches, 
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such traits are often overlooked, while they can play an important role in growth inhibition and are valuable traits 
for weed control. Further research is needed to identify the compounds responsible for allelopathic activity in 
these plants essential oils and to understand the biological roles of these compounds in natural ecosystems. Such 
information could provide a broader perspective for researchers on the production of new bioactive chemicals 
from natural products. Identification of allelopathic plants and compounds, and their biological functions are 
important for the biological control of weeds in organic agriculture as well as species that can adversely affect 
forestry projects. 
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