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چکیده
ناشی از گیرد. مشکالت جهان مورد استفاده قرار میدر هاي هرزکنترل علفبرايکش شیمیایی علفزیاديبسیارر یدامقساالنه 

هاي هرز گردیده است. برخی گیاهان ازجمله گیاه تر براي مدیریت علفمناسبهاییجستجوي راهها سبب کشاستفاده از این علف
طبیعی مورد استفاده قرار هايکشعلفدر تولیدهاي هرز مدیریت علفبرايتوانند هستند که مییبیدگرآساکالیپتوس داراي خاصیت 

Eucalyptus(برگ اکالیپتوسيهاعصارهمنظور استفاده از بهپژوهشاین ،گیرند. بر این اساس globules Labill.( علف در کنترل
Physalis(عروسک پشت پردههرز alkekengi L.( نوع حالل آب، متانول، استون، اتیل استات و بنزن5از آزمایش در این . شدانجام

. نتایج مورد بررسی قرار گرفتدر لیترگرم 10و 5، 5/2، 25/1، 0غلظت 5ثیر هر عصاره در تأگیري استفاده شد وبراي عصاره
،هاعصارهو رشد گیاهچه بیشتر شد. از میان بذرزنیجوانهازشدت بازدارندگی ،غلظت عصارهبا افزایشهاعصارهنشان داد در تمام 

عصاره متانولی ،نتایجطبق آبی و استونی کمترین اثر را داشتند.يهاعصارهو یبیدگرآسمتانولی و بنزنی بیشترین اثري هاعصاره
زنیجوانهکه کمترین درصد طوريبهبود.عروسک پشت پردهعلف هرزو رشد گیاهچه زنیجوانهداراي اثر بازدارندگی شدیدي بر 

عصاره متانولی امکان استفاده از بنابراین جوانه در روز) مربوط به عصاره متانولی بود. 24/1(زنیجوانه) و کندترین سرعت 33/54%(
هاي باال اگرچه اثر عصاره بنزنی نیز در غلظتوجود دارد.عروسک پشت پردهعلف هرزدر کنترل گرم در لیتر10و 5هاي با غلظت

کنترل طبیعی تواند در برنامه مدیریتشدت در کاهش رشد گیاهچه مؤثر بود که مینداشت اما بهزنیجوانهبازدارندگی شدیدي بر 
قرار گیرد.مورد توجه عروسک پشت پردهعلف هرز

Eucalyptus globules(دگرآسیبی، اکالیپتوسکلیدي:هايواژه Labill.( ،عروسک پشت پرده،علف هرز)Physalis alkekengi L.( ،
.رشد،زنیجوانه

مقدمه
کاهش عملکرد، مانندهاي هرز مشکالت بسیاري علف

هاي تولید افزایش هزینهکاهش کیفیت محصوالت زراعی و 

Najafi(کنندمیرا ایجاد  Ashtiani et al., 2008a ؛
Rassaeifar et al., هاي هرز کنترل علفمدیریت و . )2013

کشاورزي هايهاي تولید در نظامترین جنبهیکی از مهم
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هاي و حذف پوششهاي هرز علفبراي کنترل . باشدمی
يهاهاي متعددي شامل روشگیاهی از ابزارها و روش

Rassaeifar(شود تفاده میزراعی و شیمیایی اسمکانیکی،

et al., Zand؛ 2013 et al., تمایل دلیلبهامروزه که، )2004
ورزي حداقل هاي خاكبه استفاده از روشکشاورزانبیشتر 

و همچنین عدم امکان شخم به موقع نسبت به گذشته و تنوع 
ها کشکاربرد علفکشت و کار، برايمحصوالت انتخابی 

بیشتر شده یافزونطور روزهاي هرز بهلفمبارزه با عبراي
Rashed mohassel(است  et al., و استفاده گسترده .)2000

عث بروز هاي شیمیایی باکششدید به علفوابستگی
و هاکشهاي هرز به علفمقاومت علفمانندمشکالتی 

و ها ها بر سالمتی انسانکشاثرات سوء این علف
Hassannejad(است شدهزیستمحیط & Porheidar

Ghafarbi, Najafi؛ 2013 Ashtiani et al., 2008a ؛
Rassaeifar et al., یافتن ،مشکالتبا توجه به این . )2013

هاي هرز که نه تنها براي انسان و کنترل علفبرايراهی 
بلکه از نظر هزینه نیز مقرون ایمن باشد،زیستمحیط

Batish(ست صرفه باشد ضروریبه et al., ؛ 2004
Mohammadi et al., Rassaeifar؛ 2012 et al., 2013(.

برخی گیاهان در دگرآسیبیاستفاده از خاصیت ،در این میان
از اهمیت خاصی برخوردار استهاي هرز کنترل علف

)Mubeen et al., Verdeguer؛ 2012 et al., Zand؛ 2009

et al., 2004(.
یک مضرومستقیم یا غیرمستقیمروابطبه دگرآسیبی 
گفته ییایمیشهايبیترکسازياز طریق آزادگیاه بر دیگري

Mubeen(شودمی et al., Singh؛ 2012 et al., که)2001
و رشد گیاهچه زنیجوانهگی سبب بازدارنداین مواد

,Einhellig(د نشومی قادر به تعدادي از گیاهان .)2002
برايند توانهستند که میهیثانوییایمیشهايبید ترکیتول

Mubeen(روندهاي هرز بکار کنترل علف et al., 2012(.
هاي ید، گونهشددگرآسیبی ازجمله گیاهان داراي توان 

متعلق به خانواده این گیاهان باشند.میاکالیپتوسمختلف 
باشدمنشأ آنها کشور استرالیا میده ووب)Myrtaceae(مورد 

)May & Ash, اي به سراسر دنیا طور گستردهو به)1990

Ziaebrahimi(اندشدهازجمله ایران معرفی و کشت  et al.,

موجود در عصاره هاياي از ترکیبقسمت عمده.)2007
دگرآسیبی مواد فنولی هستند که خاصیت اناین گیاهبرگ 

Mohammadi(قوي دارند et al., در اکالیپتوس.)2012
اثرشدیدترین ،)شناس استرالیاییگیاه(بارتنمطالعات 
ه استهاي مورد بررسی نشان دادان گونهرا در میدگرآسیبی 

)Gliessman, 2007(.Reigosaو همکاران)نشان )2000
.Eدادند اکالیپتوس گونه  globules داراي بیشترین اثر

. باشدو بیشترین تعداد مواد آللوشیمیایی میدگرآسیبی 
Akoladeهاي اسانس حاصل از برگ)2012(و همکاران
.Eخشک  globulesوسیله دستگاه کروماتوگرافی را به

تجزیه و )GC/MSجرمی (نگارگازي متصل به طیف
ترین ترکیبدر آن شناسایی کردند که اصلیرا ترکیب16

کردهفنون کروماتوگرافی روشن سینئول بود. -8،1اسانس،
E. globulesکه بیشترین ترکیب موجود در عصاره برگ 

Das(فنولی بودند هايترکیب et al., 2012( .Sasikumar و
نیز پیشنهاد دادند که بازدارندگی از رشد )2002(همکاران

ار ممکن است ناشی از حضور مقدار زیاد مواد شیمیایی فرّ
فالندرن و سینئول یا -آلفاپینن، -پینن، بتا- آلفامانند

کوماریک، نولی مانند االجیک، کلروجنیک، پیفهايترکیب
هاياسید باشد. این ترکیبک و گالیککویینیک، جنتیسی

ختالل در مسیر فسفوریالسیون و جلوگیري از فنولی با ا
آز یا با کاهش سنتز ATPفعالیت منیزیوم و آنزیم

ها و یا با ها و اسیدهاي نوکلئیک و پروتئینکربوهیدرات
اختالل در تقسیم سلولی و جذب مواد غذایی باعث اختالل 

Sasikumar(شونددر رشد گیاهچه می et al., 2002(.
هاي اثرات دگرآسیبی گونهمتعددي هاي پژوهش

اند. هاي هرز را به اثبات رساندهاکالیپتوس در کنترل علف
Najafi Ashtianiناو همکار)b2008( گونهاثر

E. camaldulensisسلمک علف هرزبر را
)Chenopodium album(،Hassannejad وPorheidar

Ghafarbi)2013 (سساثر این گونه اکالیپتوس را بر
)Cuscuta campestris( ،Daneshmandi وAzizi

Cynodon(یمرغپنجهرا برE. globulusگونهاثر)2009(
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dactylon( وBatish و همکاران)گونهاثر)2004
E. globulesهاي هرز را بر علفCassia occidentalis،

خروستاجو)Echnochloa crus-gulli(سوروف
)Amaranthu sviridis(و اثرات بازدارندگیهمطالعه کرد

.هاي هرز گزارش کردندبر علفرا اکالیپتوس هايگونه
Saberi عصاره کردند کهنیز گزارش )2013(و همکاران

E. camaldulensisهاي اثر بازدارندگی بر شاخص
و رشد چهار گونه گیاه مرتعی داشت و با افزایش زنیجوانه

Fujiو Aziziشد. غلظت عصاره شدت بازدارندگی بیشتر 

اهان یجزو گییاهان دارویگینشان دادند که برخ)2006(
ر عصاره یتأثنامحققن یشوند. ایمحسوب ميک قویآللوپات

Amaranthus(خروسپتوس را بر دو بذر تاجیاکالیالکل

retroflexus(ه و خرف)Portulaca oleraceae(یبررس
عنوان توان بهمیپتوسیکردند که از اکاليریگجهیو نتکرده
Azizi(کرداستفاده یستیزکشعلف & Fuji, 2006(.

عروسکمورد بررسی علف هرزدر پژوهش کنونی، 
سالهو یکگیاهی علفیپردهپشتعروسکبود. پردهپشت 

هجده وجزواست )Solanaceae(زمینی از خانواده سیب
علف شود. این مهم و خطرناك جهان محسوب میعلف هرز

خانواده بقوالت محصوالتعمدتاً در طی تابستان براي هرز
Darvishnia(کندایجاد مشکل میجالیزيهاي سبزيو  et

al., بررسی خاصیت پژوهش،این انجام هدف از .)2002
بر )E. globulus(اکالیپتوسبرگ يهاعصارهدگرآسیبی 

پردهپشتعروسکعلف هرزو رشد گیاهچهزنیجوانه
در راستاي زمینه که بتوان از این گونه گیاهی با این پیش،بود

پشتعروسکعلف هرزکنترل برايکش طبیعی علفتولید
استفاده کرد.پرده

هامواد و روش
هاي عصاره حاللاثریبررسمنظوربهپژوهشنیا

بر خصوصیات )E. globulus(مختلف برگ اکالیپتوس 
در پردهپشتعروسکعلف هرزو رشد گیاهچهزنیجوانه
.شددر دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا انجام 1390سال 

فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با صورتبهآزمایش 

اجرا شد. هر تیمار غلظت 5با عصارهنوع حالل و هر 5
عدد 20دیش با تکرار و هر تکرار شامل یک پتري3داراي 

.بودبذر

برگی اکالیپتوسيهاعصارهسازي آماده
شناسی دانشگاه هاي درخت اکالیپتوس از باغ گیاهبرگ

آوريجمع1390آزاد اسالمی واحد فسا در بهار سال 
وسیله آسیاب برقی هو بها در سایه خشک. سپس برگندشد

هاي برگگرم از 100ابتدا هاعصارهپودر شدند. براي تهیه 
) با CC500(5به 1نسبت پودرشده اکالیپتوس توزین و به

هاي مختلف (آب، متانول، بنزن، اتیل استات و استون) حالل
دهنده دستگاه تکانساعت روي 24مدت مخلوط و به

، قیف خألبا استفاده از پمپ سپسقرار داده شدند.(شیکر) 
هاي ، عصاره حالل42واتمن شماره صافی بوخنر و کاغذ 

از دستگاه روتاري اواپراتور مدل مختلف تهیه و با استفاده 
RV و شدندو توزین کامالً خشکهاعصارهخألو پمپ 10

میانگین درصد محاسبه شد. هاعصارهدرصد استحصال 
هاي متانول، استون، اتیل استات، استحصال عصاره حالل

77/9و 52/3، 36/4، 45/6، 89/12ترتیببهبنزن و آب 
با استفاده از براي هر نوع عصارهدر آخر بودند.درصد 

درگرم 10و 5، 5/2، 25/1، 0هاي غلظتحالل مربوطه
Bulutsaban Kordali(لیتر تهیه شد & Atabeyogla,

Najafi Ashtiani؛ 2006 et al., 2008a(.
ي مختلف برگ هاعصارهمیزان فنول کل نیز در 

-Folin(سیوکالتیو - اکالیپتوس با روش فولین

Ciocalteau(گیري شد ) اندازهEbrahimzadeh et al.,

Nabavi؛ 2008 et al., ترتیب که ابتدا . بدین)2008
میکرولیتر معرف 1000میکرولیتر از هر عصاره با 200

میکرولیتر 800دقیقه 6مخلوط شده و بعد از %10فولین 
ها براي به آن اضافه گردید. نمونه%10کربنات سدیم 

نگه داشته دقیقه در دماي اتاق در تاریکی 90مدت 
در طول موج هانمونهب شدند. سرانجام میزان جذ

گرم میلیصورتبهنانومتر قرائت گردید و نتایج 765
).1بیان شد (جدول بر لیتر اسیدگالیکمعادل 
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اسید بر لیتر) در گرم معادل گالیکمیزان فنول کل (میلی-1جدول 
برگ اکالیپتوس%1هاي عصاره

گرم بر لیتر)میزان فنول کل (میلینوع عصاره
44/108عصاره متانولی
47/98عصاره استونی

51/124عصاره اتیل استاتی
40/102عصاره بنزنی
11/86عصاره آبی

LSD)05/0(01/6

تیمارها
در عروسک پشت پردهعلف هرزهاي رسیده میوه

آوريجمعاز مزارع اطراف شهرستان فسا 1389تابستان 
بعد شسته شده و آنها کامالًشدند. پس از استخراج بذرها، 

خشک گردیدند و تا زمان آزمایش در مکانی خشک و خنک 
پیش از زنیجوانهآزمون نگهداري شدند. آزمون تترازولیوم و

انجام آزمون براي .انجام شدي اصلیهاشروع آزمایش
تترازولیوم بذرها در ابتدا خیس شده و پس از جذب آب به 

. براي قرار داده شدند%1ساعت در محلول تترازولیوم 2مدت 
,Khosh-khui(جذب بهتر تترازولیوم پوسته بذر جدا گردید

. در پایان آزمون درصد باالیی از بذرها به رنگ قرمز )1999
.باالي بذرها بودنامیهقوهدرآمدند که این نشانه زنده بودن و 

عروسک علف هرزي بذرهامنظور اعمال تیمارها، ابتدابه
محلول هیپوکلریت سدیم درقهیدقبیستمدتبهپشت پرده

ویمعمولآببابارنیچندبعد وشدند یضدعفون5/1%
تعداد ،یضدعفونازپسشدند.شستهمقطرآبباسرانجام

ازيمساوفاصلهبااندازههموشکلهمباًیتقربذرعدد20
يهايپتردرون42روي کاغذ صافی واتمن شماره گریکدی

هااز هر محلول روي آنCC5و ندداده شدقرارياشهیش
استفاده از محلول فقط در ابتداي آزمایش انجام ریخته شد.

و براي جلوگیري از تبخیر دور دربها نوار پارافیلم کشیده شد 
درجه 24هاي کشت شده در اتاقک رشد با دماي نمونهشد.

ساعت 24فاصله زمانی گراد در تاریکی نگهداري و بهسانتی
در برداري شد.زده شمارش و یادداشتتعداد بذرهاي جوانه

، طول زنیجوانهسرعت پایان روز چهاردهم صفات درصد و
گیري اندازههاگیاهچهوزن تر و خشک وچهساقهوچهریشه

زده با شمارش تعداد بذرهاي جوانهزنیجوانهدرصد .گردید
پایان آزمایش و تقسیم آن بر تعداد کل بذرهاي کاشته شده در

چه وریشهمحاسبه شد. طول 100در هر پتري ضربدر 
کش و وزن تر گیاهچه در هر واحد آزمایشی چه با خطساقه

گیاهچه و توزین آنها با ترازوي دیجیتال 5با انتخاب تصادفی 
CollegeDelta rangeمدل 5و تقسیم وزن بر عدد 244

گیاهچه توزین شده 5در هر واحد آزمایشی انجام شد. سپس 
ساعت قرار 72مدت گراد به درجه سانتی67در آون با دماي 

عدد حاصل بر داده شد و وزن خشک آنها یادداشت گردید و
با استفاده از فرمول زیر نیززنیجوانهسرعت تقسیم شد.5

,Maguire(محاسبه شد  1962(.

زده جوانه بذر تعداد

شمارش آخرین تا روز +...+تعداد
زده جوانه بذر تعداد

شمارش اولین تا روز زنی= سرعت جوانهتعداد

و مقایسه MSTAT-Cافزار با نرمهاتجزیه واریانس داده
.انجام شد%5در سطح LSDآزمون استفاده از با ها میانگین

نتایج
زنیجوانهدرصد و سرعت 

گیاههاي مختلف برگحالليهاعصارهاز میان
در عصاره زنیجوانهاکالیپتوس بیشترین درصد و سرعت 

بذر در روز) 82/4و %67/96ترتیببهآبی مشاهده شد (
داري ي استونی و بنزنی تفاوت معنیهاعصارهکه با 

داري ا اختالف معنیبحالیکه عصاره متانولی نداشتند. در
زنیجوانهد و سرعت کمترین درصهاعصارهنسبت به بقیه 

بذر در روز) 24/1و %33/54ترتیببه(ندرا نشان داد
گرم در 10با افزایش غلظت عصاره از صفر به ). 2(جدول

کهطوريبه،کاهش یافتزنیجوانهدرصد و سرعت ،لیتر
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از عروسک پشت پردهعلف هرزدر زنیجوانهدرصد 
نیز از زنیجوانهرسید و سرعت %50/71به 33/98%
اثرات متقابل ).3بذر در روز رسید (جدول48/2به 47/4

اره برگ اکالیپتوس در هاي مختلف عصنوع حالل و غلظت
داري اختالف معنیزنیجوانهصد و سرعت خصوصیات در

زنیجوانهبیشترین میزان درصد ،1شکل طبق نشان دادند. 
که در بین ، مشاهده شدهاعصارهدر غلظت شاهد

داري وجود نداشت. هاي مختلف اختالف معنیحالل

در زنیجوانهر درصد و سرعت ببیشترین اثر بازدارندگی 
مشاهده شد،گرم در لیتر10ر غلظت عصاره متانولی د

در غلظت شاهد %33/98از زنیجوانهدرصد کهطوريبه
رسید و سرعت گرم در لیتر10در غلظت %00/30به 

رسید. بذر در روز 65/0به 61/2نیز از زنیجوانه
در عصاره آبی ،شودمشاهده می1شکل در کهطورهمان

هاي مختلف هیچ در غلظتزنیجوانهدرصد و سرعت 
نشان ندادند.با یکدیگردارياختالف معنی

عروسک پشت پردهعلف هرزي هاگیاهچهو رشد زنیجوانههاي مختلف برگ اکالیپتوس بر خصوصیات تأثیر عصاره حالل-2جدول

درصدنوع حالل
زنیجوانه

زنیجوانهسرعت 
(تعداد در روز)

چهریشهطول
متر)(میلی

چهطول ساقه
متر)میلی(

وزن تر گیاهچه
)در بوتهگرم(میلی

وزن خشک گیاهچه
)در بوتهگرم(میلی

33/5424/183/1271/1297/651/0متانول
33/9509/485/3016/2328/1377/0استون

17/9015/356/2024/1666/770/0الستاتیات
17/9598/361/1297/977/546/0بنزن
67/9682/485/2767/1567/1471/0آب

LSD)05/0(22/1043/042/052/0344/2164/0

عروسک پشت پردهعلف هرزي هاگیاهچهو رشد زنیجوانهي برگ اکالیپتوس بر خصوصیات هاعصارههاي مختلف تأثیر غلظت- 3جدول 
غلظت عصاره

)گرم در لیتر(
درصد

زنیجوانه
زنیجوانهسرعت 

(تعداد در روز)
چهطول ریشه

متر)(میلی
چهطول ساقه

متر)میلی(
وزن تر گیاهچه

)در بوتهگرم(میلی
وزن خشک گیاهچه

)در بوتهگرم(میلی
033/9847/441/3296/3320/1771/0
25/150/9089/351/2529/2171/1178/0
5/267/8854/316/1948/1719/1084/0

567/8288/254/1124/1235/671/0
1050/7148/290/396/490/230/0

LSD)05/0(22/1043/042/052/0344/2164/0
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علف هرزبذرهاي زنیجوانههاي مختلف عصاره برگ اکالیپتوس بر درصد و سرعت اثرات متقابل نوع حالل و غلظت-1شکل
پشت پردهعروسک

چهچه و ساقهطول ریشه
چه مربوط به عصاره استونیبیشترین طول ریشه

مترین آن مربوط به عصاره بنزنی و کمتر)میلی85/30(
وبودمتر)میلی83/12متر) و متانولی (میلی61/12(

متر) میلی16/23(استونیچه در عصاره بیشترین طول ساقه
متر) مشاهده شد میلی97/9و کمترین آن در عصاره بنزنی (

گرم در 10). افزایش غلظت عصاره از صفر به 2(جدول
چه چه و ساقهسبب بازدارندگی بیشتر از رشد ریشهلیتر

و 41/32ترتیب از چه بهچه و ساقهطول ریشهگردید. 
متر میلی96/4و 90/3متر در غلظت شاهد به میلی96/33

).3ند (جدولکاهش یافتگرم در لیتر10در غلظت 
شود بیشترین طول مشاهده می2شکل در کهطورهمان
شود مشاهده میصفرچه در عصاره آبی در غلظت ریشه

طول در این عصاره متر) و قابل توجه است که میلی53/42(

به باال کاهش گرم در لیتر25/1از غلظت چهریشه
هاي شاهد کمترین در میان غلظتداد.چشمگیري نشان 

میزان بهچه مربوط به عصاره متانولی طول ریشه
به صفر گرم در لیتر10که در غلظت بودمترمیلی70/30

چه در عصاره اتیل استاتی و . بیشترین طول ساقهرسید
و 40/39ترتیببه(شدشاهد مشاهده تیمارعصاره آبی در 

به ترتیببهگرم در لیتر10در غلظت کهمتر) میلی20/38
چه، کمترین . همانند طول ریشهرسیدمتر میلی00/9صفر و 

هاي شاهد نیز در عصاره چه در میان غلظتطول ساقه
متر) که در غلظت میلی93/28(شدمتانولی مشاهده 

طول دو فاکتور هر. رسیداین میزان به صفر گرم در لیتر10
چه در عصاره متانولی و اتیل استاتی در چه و ساقهریشه

هاي و در عصاره بنزنی در غلظتگرم در لیتر10غلظت 
).2د (شکل بوصفر گرم در لیتر10و 5
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علف هرزي هاگیاهچهچه چه و ساقهطول ریشههاي مختلف عصاره برگ اکالیپتوس براثرات متقابل نوع حالل و غلظت-2شکل 
عروسک پشت پرده

ي هاگیاهچهوزن تر و خشک هاي مختلف عصاره برگ اکالیپتوس براثرات متقابل نوع حالل و غلظت-3شکل 
عروسک پشت پردهعلف هرز

وزن تر و خشک گیاهچه
در عصاره آبی و بیشترین وزن تر گیاهچه 2طبق جدول 

گـرم  میلـی 28/13و 67/14ترتیببهاستونی مشاهده شد (
در بوته)، در حالیکه کمترین آن مربوط به عصـاره بنزنـی و   

گـرم در بوتـه).   میلـی 97/6و 77/5ترتیـب بهمتانولی بود (
شود بـا افـزایش غلظـت    دیده می3در جدول طور که همان

داد و بیشـترین  عصاره وزن تر گیاهچه روند کاهشـی نشـان   
گـرم در لیتـر مشـاهده شـد،     10اثر بازدارندگی در غلظـت  

گرم در بوته در غلظت میلی20/17که این میزان از طوريبه
گـرم در لیتـر   10گرم در بوته در غلظت میلی90/2صفر به 

رسید. کمترین میزان وزن خشـک گیاهچـه نیـز مربـوط بـه      
مورد این صفت ) و در2عصاره بنزنی و متانولی بود (جدول 

هـاي مختلـف مربـوط بـه     نیز کمترین میزان در میان غلظت
گرم در بوته) (جدول میلی30/0بود (گرم در لیتر10غلظت 

حداکثر وزن تر گیاهچه در عصـاره آبـی و   3). طبق شکل 3
گـرم در  میلـی 10/18و 20/21ترتیـب بـه استونی با میزان 

گـرم در  10بوته در غلظت شاهد مشاهده شد که در غلظت
گـرم  میلـی 87/7و 63/6به ترتیببهدر این دو عصاره لیتر

3کـه در شـکل   طـور ). همان3در بوته کاهش یافت (شکل 
گرم در لیتـر  10شود وزن تر گیاهچه در غلظت میمشاهده
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فقط در این دو عصاره به صفر نرسیده است. کمترین وزن تر 
اتیل اسـتاتی و  هاي شاهد در عصاره گیاهچه در میان غلظت
گـرم  میلـی 93/15و 28/13ترتیببهمتانولی مشاهده شد (

عصاره و همچنین عصـاره بنزنـی در   این دودر بوته) که در 
وزن تر گیاهچه به صفر رسـید. وزن  گرم در لیتر10غلظت 

گرم در لیتر این سه عصاره 10خشک گیاهچه نیز در غلظت 
). 3ید (شکل (متانول، اتیل استات و بنزن) به صفر رس

بحث
ــ ــل از انت ــژوهش یج حاص ــن پ ــام  ای ــه تم ــان داد ک نش

ــر  حــالليهــاعصــاره ــالیپتوس اث ــرگ اک هــاي مختلــف ب
عروسک علف هرزو رشد گیاهچه زنیجوانهبازدارندگی بر 

ایـن شـدت   عصـاره و با افزایش غلظـت داشتندپشت پرده
و Setiaبازدارندگی افـزایش یافـت. ایـن نتـایج بـا نتـایج       

عصـاره  هاي بـاالتر که نشان دادند غلظت)2007(همکاران 
و زنـی جوانـه ر اکالیپتوس اثرات بازدارندگی قویتري ببرگی 

.مطابقـت دارد ،داردعلـف هـرز  چهـار گونـه   رشد گیاهچه 
اثـر اسـانس سـه    )2009(و همکارانVerdeguerهمچنین 

را بـر  )E. Camaldulensis(پتوسیازجمله اکالیاهیگونه گ
و در همــان یبررســو خرفــهخــروستــاجعلــف هــرزدو 

ـ هـا را ن اسانسهايبین ترکیش اثر مهمتریآزما سـه  یز مقای
ـ پتوس بـا دارا بـودن ترک  یجه گرفتند کـه اکـال  یکردند و نت ب ی

و رشـد  یزنرا داشت و جوانهين اثرگذاریشتریاسپاتولنول، ب
در .کـرد متوقـف  کامالًعلف هرزرا در هر دو گونه یشیرو

ــر  ــی دیگ ــدگی  پژوهش ــرات بازدارن ــه اث ــالیپتوس گون اک
E. globulusخروستاجهاي هرزبر علف)Amaranthus

blitoides(مرغیپنجهو)Cynodon dactylon( مطالعه شده
نشان داده شد که عصاره آبی برگ این گیاه سـبب کـاهش   و

چـه و  و کـاهش طـول ریشـه   زنـی جوانـه درصد و سـرعت  
گردید و با افزایش غلظت عصاره علف هرزاین دو چهساقه

Rassaeifar(شدت این بازدارندگی افـزایش یافـت   et al.,

، عصـاره آبـی و   هـا عصـاره از میان پژوهشاین در .)2013
استونی کمترین اثر بازدارندگی و سه عصاره دیگر (متـانولی،  

ــی) ــل اســتاتی و بنزن ــر  اتی ــدگی را ب ــر بازدارن بیشــترین اث

داشـتند.  عروسـک پشـت پـرده   علف هرزو رشد زنیجوانه
دلیل هاعصارهبا نشان دادن میزان فنول کل در این 1جدول 

کـه  دهـد  ها نشان مـی گیريدهد. اندازهاین رفتار را نشان می
کمترین میزان فنول کل در عصاره آبی و استونی و بیشـترین  

آن در سه عصاره دیگر مشاهده شده است.  
و رشـد  زنیجوانهکه سبب کاهش میسمکانیلی کطوربه

طور کامل بهشودمیثیر مواد آللوشیمیاییتحت تأهاگیاهچه
ـ  شناسایی نشده است.  انمواد آللوشیمیایی مترشـحه از گیاه

ازجمله توقف جـذب مـواد   زیستیفرایندهاي از در بسیاري 
غذایی، کاهش تقسـیم و بـزرگ شـدن سـلول، کنـد کـردن       

هاي آنزیمی نقش دارنـد  ، فتوسنتز و فعالیتفرایندهاي تنفس
کـاهش رشـد گیاهـان خواهـد شـد      بـه منجر که در نهایت 

)Inderjit, Tiffany؛ 2003 et al., هاي بررسیطبق .)2004
اکـالیپتوس از مخلـوطی از   يهاعصارهاسانس و انجام شده 

چندین مونوترپن مانند سـینئول، لینـالول و سـیترونلول کـه     
سـت  اشدهتشکیل ،اندمواد آللوشیمیایی شناخته شدهعنوانبه
)Batish et al., ـ    این مونوترپن. )2004 دهـا بـا توقـف فراین

,Tworkoski(میتوز  هاي تنفسی و دخالت در فعالیت)2002
و زنـی جوانـه توانند سبب کاهش فتوسـنتز و اخـتالل در   می

Abrahim(شـوند  رشد گیاه  et al., Batish؛ 2000 et al.,

2004(.
چنـد  هـر کـه  د کرنتایج حاصل از این پژوهش مشخص 

ي آبی، متانولی، استونی، اتیل استاتی و بنزنـی  هاعصارهتمام 
هســتند و بــا دگرآســیبی بــرگ اکــالیپتوس داراي خاصــیت 

حاصـل  علـف هـرز  افزایش غلظت نتایج بهتـري در کنتـرل   
5هـاي  شود اما عصاره متانولی برگ اکالیپتوس در غلظتمی
بهترین نتیجـه را در کـاهش خصوصـیات    گرم در لیتر10و 

بـه  عروسک پشت پردهعلف هرزو رشد گیاهچه زنیجوانه
توانـد در راسـتاي تولیـد    مـی ایـن نتیجـه   کـه  داشتهمراه 
د.با منشأ گیاهی و طبیعی کاربرد داشته باشیهایکشعلف
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Abstract
Worldwide, large amounts of herbicides are used for weed control. Problems due to the use of

these herbicides have forced researchers to find more suitable methods for management of
weeds. Some plants including Eucalyptus species have allelopathic properties that could be used
in production of natural herbicides for weeds management. This investigation was performed in
order to use Eucalyptus globulus Labill. leaf extracts to control Physalis alkekengi L. weed. The
experiment included five types of solvent extracts consisting of aqueous, methanolic, ethyl
acetate, acetonic and benzene and different concentrations of extracts at five levels (0, 1.25, 2.5,
5 and 10 gram per liter). Results showed that, in all solvent extracts, the inhibition level on
germination and seedling growth increased by increasing the concentration of the extract.
Among the extracts, methanolic and benzene extracts showed the highest allopathic effects,
while aqueous and acetonic extracts showed the lowest one. According to the results,
methanolic extract showed strong inhibitory effects on germination and seedling growth of P.
alkekengi L. Therefore, it is possible to use methanolic extract at concentrations of 5 and 10 g/lit
for controlling P. alkekengi L. Although benzene extract at high concentrations showed no
strong inhibitory effect on germination, it was extremely effective in reduction of seedling
growth that could be considered in management program of P. alkekengi L. control.

Keywords: Allelopathic, Eucalyptus globulus Labill., weed, Physalis alkekengi L.,
germination, growth.


