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و  Cynodon dactylonرشرد و مقردار کلرولیرل گیاهعره عل هرای هررز  برر پتانسیل علف کشی طبیعی اسانس رزماری -چکیده
Lolium perenne  600، 100غلظرت هرای  پرس از اسرتاراا اسرانس، .مورد بررسی قرار گرلرت خاکدر شرایط آزمایشگاهی و ،

غلظرت برا الریای  در هرر دو شررایط آزمرون نتایج نشان داد که  .تیمار گردیدهرز عل های  از آن تهیه و روی ppm 2400 و1200
در شررایط خراک، اارران م  ری کاه  یالت. هرز  هایدر عل و مقدار کلرولیل رشد ریشه چه و شاخساره جوانه زنی،  مییان اسانس

بیشرتر  Lolium perenneنسربت بره  Cynodon dactylonااران م  ی اسانس روی  تعدیل گردید. ppm600 اسانس تا غلظت 
  بود.
 

  علف هرز رشد،، علف ک  طبیعی، اسانسرزماری، : کلید واژه
 

 مقدمه

علف های هرز باعث کاه  کمری و کی ری تولیردان کشراورزی 
های اقتصرادی زیرادی بره کشراورزان وارد مری  شده و خسارن
هرای هررز بره روشرهای ماتلرف مکرانیکی،  علفک  د. ک ترل 

گیررد. رو  هرای  شیمیایی و بیولوژیر  میتوانرد ررورن مری
شیمیایی مستلیم است اده از علف ک  های مص وعی بروده کره 
بطور وسیعی مورد است اده قرار می گیررد. بره ع روان م رال در 

درررد  47میلیارد دالر علف کر  کره  28تقریباً  2002سال 
ایی مورد اسرت اده در کشراورزی را تشرکیل مری ترکیبان شیمی

(. Anon. 2003دهد در مقیاس جهانی اسرت اده شرده اسرت  
متاس انه است اده بی رویه این ترکیبان در دهه های اخیر م جر 

به ااران سم ش اختی ماتلف روی محیط زیسرت و موجرودان 
زنده از جمله انسان گردیرده اسرت. عر وه برراین گیارشراتی در 

های علف هررز مقراوم بره چ رین  ظهور سریع جمعیتخصوص 
علف ک  هایی وجود دارد. برای مقابله با این مشرک ن امرروزه 
ت   بر کاه  اتکا به علف ک  های مص وعی و تغییر جهرت 
به سمت کشاورزی پایدار به ع روان جییری از مردیریت تل یقری 

( اسرت. Integrated weed managementهرای هررز   علرف
حققین بدنبال ترکیباتی هسرت د کره مروار، سرازگار برا امروزه م

محیط زیست و دارای شریوه هرای عمرل جدیرد بروده و بتوانرد 
 .Duke et alهای مص وعی موجود شرود   جایگیین علف ک 
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(. ب ررابراین تعررداد ک یررری از ترکیبرران و لررراورده هررای 2000
های زیسرتی ممکرن مرورد بررسری  طبیعی به ع وان علف ک 

یرند. در بین ترکیبان طبیعی، اسانسها کره از اجریای قرار می گ
باش د برای کشف علف کر  هرای  گیاهان معطره و دارویی می

جدید مورد بررسی قرار می گیرند چونکه در خاک پایدار نبروده، 
آبهای زیر زمی ری را آلروده نکررده و باعرث سرمیت در انسران و 

ه (. مشرا  شردIsman 2000دیگر پستانداران نمری شروند  
که اسانس ها در ویژگری هرای آللوپاتیر   دگرر آسریبی( است 

 Vokouدارنرد   نقر گیاهان تولید ک  ده این نرو  ترکیبران 

( خاطر نشان کرده اسرت 2000  تورکوسکیهمع ین (. 1999
که اسانس ها میتوان د به ع وان تک ولوژی زیستی ک تررل علرف 

ورد و پایردار مر های هرز در سیستم هرای کشراورزی ارگانیر 
 گیرند. است اده قرار 

با توجه به پتانسیل باالی ت و  گیاهان معطره و دارویی کشور و 
عواقررو وخرریم زیسررت محیطرری اسررت اده گسررترده از سررموم 

های هرز، ضرورن پژوه  پیرامرون  شیمیایی برای ک ترل علف
ترکیبان زیست تجییه پذیر و بکارگیری مبت ی بر دان  آنهرا در 

کام ً مشهود است. بردین م ظرور گیراه  ملی و کشاورزی عرره
رزمرراری برره ع رروان یکرری از گیاهرران مطرررک اسررانس دار کرره 
کاربردهررای متعررددی در عرررره هررای دارویرری، بهداشررتی، 

سررانس آن اکشرراورزی و لیررای سرربی دارد انتاررا  گردیررد، 
 Cynodonهررز بر رشرد علرف هرایاستاراا و سپس اار آن 

dactylon   وLoloium prenne  بررسی قرار گرلت.مورد  

 
  مواد و روش ها

  اسانس استخراججمع آوری نمونه و 
گیرراه معطررر و اسررانس دار رزمررراری هرروایی  بارر  هررای

 Rosmarinus officinalis ) شامل ساقه، برگ ها و گلهرا در
بره  آزمایشرگاه و در دمرای سرایهو سپس در  وریآتیرماه جمع 

ابتدا بره نمونه های خش  شده خش  شدند. ساعت  72مدن 
دسرتگاه ه کمر  براز آنهرا  سرپس وه قطعان ریری تبردیل شرد

بره  کلونجر  طرک دارونامه بریتانیا( به رو  تقطیرر برا بارار آ 
اسرتاراا پرس از . بره عمرل آمرداسانس گیری  ساعت 4مدن 
کمر  سردیم سرول ان  بررای جداسرازی آ  از آن بره اسانس،
 ازاسرانس نمونه های آبگیری بعمل آمد. برای نگهداری  ،خش 

است اده شد و تا زمان مورد نیاز شیشه های در  دار تیره رنگی 
  درجه سانتیگراد قرار گرلت د. 4در یاعال در دمای 

 
 و  اعمال تیمار تهیه محلول اسانس

، برای باال برردن ال لیرت، در آ اسانس  عدم انح لبا توجه به 
گردیرد. سرپس بره الرل هگیان  ال لدر  الجم مشاصی از آن

به محلول ایجاد شده آ  مقطرر اضراله گردیرد.  1به  10نسبت 
بره آرامری و قطرره قطرره مراده  ضمن هرم زدنلوق  به مالوط

امولسیون ک  ده تویین اضاله شد عمل اضراله کرردن ترا زمران 
ایجاد محلولی ش اف ادامه یالت که به مع ی ت  لراز شردن آن 

اسرانس بره ع روان تیمرار  از الر ل م هرایبود.  انح ل کاملو 
، 100اارر غلظرت هرای  مطالعرهدر این  ک ترل است اده گردید.

مراالرل برر رزمراری  اسانس گیراه ppm 2400 و1200، 600
( و Cynodon dactylon  هررز مرر اولیره رشرد علرف هرای 

Loloium prenne   بررسرری گردیررد. آزمررای  در دو بارر
طررک آمراری بکرار رلتره  آزمایشگاهی و در خاک رورن گرلت.

برذرهای علرف کام  تصادلی با سه تکررار برود.  کرن هایطرک 
درررد  1غلظرت  برا با محلول هیپوکلریت سدیم های هرز ابتدا
شستشرو  چ ردین برار و سپس با آ  مقطر اسرتریلضد ع ونی 

روی پترری ظررف عردد برذر در هرر  50 سپس از هر یر شد. 
شامل رس، ماسه و خاکبرگ بره   خاک گلداندر یا کاغذ رالی 

برای بذرهای کشت شرده . کشت گردید (1:1:2ترتیو با نسبت 
میلری لیترر محلرول  5پترری در آزمایشرگاه ابتردا از ظروف در 

میلری  5/2الاوی اسانس است اده شد و سپس ی  روز در میان 
لیتر از محلول مذکور به آنها الیوده گردید. برای بذرهای کشرت 

میلی لیترر محلرول الراوی  25خاک( نیی ابتدا شده در گلدان  
 10اسانس به کار گرلته شد و سپس ی  روز در میان بره آنهرا 

میلی لیتر از محلول لروق الرذکر الریوده گردیرد. الجرم گلردان 
ظرروف پترری الراوی برذرها در لیترر برود.  25/0است اده شده 

ساعت تراریکی  8ساعت روش ایی و  16اتاق  رشد با لتوپریود 
میکرومرول برر مترر  1500گرلت د. شدن روش ایی الردود قرار 

 دررد بود. 75مربع بر اانیه و رطوبت الدود 
  

  زیست سنجی رشد و اندازه گیری مقدار کلروفیل
رر ان مربروط بره روز از شررو  آزمرای ،  10پس از گذشرت 

مراالل اولیه رشد که نق  مهمی در اسرتقرار علرف هرای هررز 



  

، رشد ریشه چه، رشد ساقه چه و دارند، شامل دررد جوانه زنی
بررای  همع ین محتوی کلرولیل گیاه  ها اندازه گیری گردید.

میلری گررم نمونره ترازه اسرت اده  200اندازه گیری کلرولیل از 
 (Hiscox and Israelstam 1979) شد، استاراا آن به رو 

تعیین شرد ( Arnon 1949 به رو   آنمقدار رورن گرلت و 
 بیان گردید. و بر اساس وزن خش 

 
 نتایج

 آزمون در آزمایشگاه
نشان می دهرد در آزمایشران ررورن  1که شکل  طوری همان

گرلته در آزمایشگاه، با الیای  غلظت اسانس، دررد جوانه زنری 
برذرهای  ppm 2400های هرز کاه  یالت و در غلظرت  علف
علف های هرز جوانه نید. همع ین جوانه زنری برذر  کدام از هیچ

بیشتر تحت تاایر ااران م  ی  Cynodon dactylonعلف هرز 
رشد گیاهعه هرا شرامل رشرد ریشره چره و  اسانس قرار گرلت.

شاخساره نیی تحت تاایر اسانس قرار گرلت و با الریای  غلظرت 
آن در مورد هر دو علف هرز کاه  نشان داد. در ایرن خصروص 

 بیشرتر Cynodon dactylonرشد گیاهعره هرای علرف هررز 
تحت تاایر قرار گرلت. با توجه به نترایج بدسرت آمرده مشراهده 
گردید که اارران م  ری اسرانس روی رشرد ریشره چره هرا در 

 بیشتر بود.  تا الدودی مقایسه با شاخساره
 

 آزمون در خاک 
مییان جوانه زنی بذرهای هر دو گونه علف هرز در محیط خراک 

گردید کره با الیای  غلظت اسانس کاه  نشان داد و مشاهده 
 Cynodonااران م  ی اسانس روی این رر ت در علرف هررز 

dactylon .برره طوریکرره در غلظررت  بیشررتر بررود ppm2400 
اسانس، هیچ گونه جوانه زنی در ایرن گیراه مشراهده نشرد و ترا 

 Loloiumنیی جوانه زنی بذرهای علف هرز  ppm 600غلظت 

prenne  رشد گیاهعه های علرف  نشان نداد.کاه  محسوسی
های هرز مورد بررسی به طور مت اوتی تحت تاایر اسرانس قررار 

 Cynodonگرلت. رشد ریشه چره و شاخسراره در علرف هررز 

dactylon کراه  یالرت. در  شردیداً با الیای  غلظت اسرانس
ترا  ریشره چره و شاخسراره رشرد Loloium prenneخصوص 
غلظرت  اسانس تقریباً بدون تغییر ماند اما در ppm 600غلظت 

های باالتر این رر ان کراه  نشران دادنرد و ایرن کراه  در 
 خصوص ریشه چه بیشتر بود. 

  

 
 

و شاخساره  (b  ، رشد ریشه چه(a  مییان جوانه زنی تغییر: 1شکل 
 c) گیاهعرره هررای علررف هررای هرررزCynodon dactylon  و 
 Loloium prenne  غلظرت هرای ماتلرف اسرانس گیراه اار تحت

 3مقادیر نشران داده شرده میرانگین  رزماری در شرایط آزمایشگاه.
 باشد.  انحراف معیار( می ±  SDتکرار و



  

 

 

 
 

و شاخساره  (b  ، رشد ریشه چه(a  مییان جوانه زنی تغییر: 2شکل 
 c) گیاهعرره هررای علررف هررای هرررزCynodon dactylon  و 
 Loloium prenne  اار غلظرت هرای ماتلرف اسرانس گیراه تحت

تکررار  3مقادیر نشان داده شده میرانگین  .خاکرزماری در شرایط 
 باشد.  انحراف معیار( می ±  SDو

        
 

 گیاهعره هرای علرف هرای هررز کلرولیرلمیریان  تغییرر: 3شکل 
Cynodon dactylon  و Loloium prenne  اار غلظت های تحت

مقادیر نشان داده شده  .خاکماتلف اسانس گیاه رزماری در شرایط 
 باشد.  انحراف معیار( می ±  SDتکرار و 3میانگین 

 
 مییان تشکیل کلرولیل نیی در گیاهعه هرای هرر دو علرف هررز

اسانس قررار گرلرت و برا الریای  غلظرت آن تحت تاایر  شدیداً
  .(3 شکل  مرتباً کاه  یالت

 
 بحث
ها برای تهیه دارو، ک ترل الشرران میرر، لعالیرت ضرد  اسانس

میکروبری و اخیرراً برره ع روان آللوکمیکررال در کشراورزی مررورد 
(. سرابان و Batish et al. 2008گیرنرد   اسرت اده قررار مری

هرای ضرد باکتریرایی و ضرد قرارچی  ( لعالیت2005  همکاران
 .dracunculus A. ،Aشررامل درم رره  اسررانس چ ررد گونرره

spicigera،A. santonicum   وabsinthium A.  را بررسری
هرا دارای لعالیرت  کردند. آنها مشاهده کردند کره ایرن اسرانس

قوی ضد قارچی روی رشد قارچهای پاتوژن کشاورزی دارنرد. در 
 .A  هررا، اسررانس خصرروص لعالیررت ضررد باکتریررایی اسررانس

santonicum  وA.  spicigera .ترراایر بیشررتری داشررت د 
هرای  ( اارر اسرانس بررگ2005سی گ و همکراران  ین همع 

را روی  Eucalyptus citriodoraنوعی اوکرالیپتوس بره نرام 
بررسی کردند. آنها  Parthenium hysterophorus علف هرز

مقردار کلرولیرل  و ، رشد گیاهر جوانه زنی همشاهده کردند ک
مکانیسرمی کره . علف هرز با الیای  غلظت اسانس کاه  یالت

توسررط آن اسررانس رزمرراری رشررد و بیوسرر تی کلرولیررل را در 



  

عل های هرز در این مطالعه مهار نمود معلروم نیسرت و نیازم رد 
پژوه  های بیشتر است. اما برخی از مطالعان نشران داده انرد 
که مونوترپن های موجود در اسانس  نظیرر سری لول هرا، مهرار 

 ,Baum et al. 1998  ک  رده هرای قروی میتروز هسرت د

Romagni et al. 2000). اخت ل در یا از دست دادن  ب ابراین
مکانیسم کاه  مشراهده شرده در  لعالیت میتوزی ممکن است

 مطالعه الاضررهای علف های هرز در گیاهعه جوانه زنی و رشد 
اسانس رزماری روی بیوسر تی مکانیسم تاایر  ع وه بر این باشد.
برا ایرن الرال، مشا  نیست.  هرزعل های محتوای کلرولیل و 

محتوای کلرولیل بره االتمرال زیراد برازده  کاه  قابل توجه در
گیاهعه ها را کراه  داده و بردنبال آن کراه  رشرد لتوس تی 

 مشاهده گردید.
هرای نروین  کشاورزی رایج در چ د دهه اخیر با کمر  ل راوری

 اسررت اده از ابرریار و ماشررین آالن کشرراورزی بهتررر، اسررت اده از 
موم جدیدتر و مروارتر و آمروز  نیرروی انسرانی( در زمی ره س

هرای زیرادی  تامین غذای جمعیت روز الریون جهران پیشررلت
داشته است. برا ایرن وجرود، آلرودگی م رابع آ ، خراک، هروا و 

نگرانی مصررف ک  ردگان از سر مت و کی یرت مرواد غرذایی و 
همع ین برهم خروردن تعرادل نظامهرای اکولروژیکی بره دلیرل 

له غیرمسرلوالنه در آن، از پیامردهای ایرن پیشررلت بروده مداخ
است. در این بین شاید بیشترین آسیو از طررف کشراورزی بره 
محرریط زیسررت و م ررابع طبیعرری از طریررا اسررت اده از سررموم 

 شیمیایی وارد شده است. 
با توجه به مشک تی که است اده از ترکیبان سر تیی شریمیایی 

پیشکی و ... موجو شده اند،  در زمی ه های ماتلف کشاورزی و
گرای  به سمت ترکیبان طبیعی دارای همان خاریت الریای  

های گیاهی ی  دسته از ایرن مرواد هسرت د  یالته است. اسانس
برا که نشان داده اند دارای خواص بیولروژیکی لراوانری هسرت د. 

 ،کشرورتوجه به ت و  و پتانسیل براالی گیاهران اسرانس دار در 
ظرلیرت بررای بهرره گیرری از ایرن پژوه  بیشتر در این زمی ه 

، جهت تولید ترکیبان زیسرت سرازگار برا لعالیرت علرف کشری
 ضروری ب ظر می رسد.  
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Abstract- Natural herbicidal potential of rosemary essential oil on growth and chlorophyll content of Cynodon 

dactylon and Lolium perenne weeds seedling in laboratory and soil conditions was studied. After essential oil 

extraction, concentrations of 100, 600, 1200 and 2400 ppm were prepared and treated on the weeds. Results 

showed that in both test conditions with increasing oil concentration, germination rate, radicle and shoot growth 

and chlorophyll content decreased in the weeds. At soil conditions, the negative effects of essential oil upto 600 

ppm concentration were adjusted. Negative effects of the essential oil on Cynodon dactylon was more than 

Lolium perenne. 
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