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  چکيده

  
 بذر و استقرار يزنپتوس بر جوانهي اکاليها فرار برگي اسانس روغنيبير دگرآسي تأثيابيبه منظور ارز

 نيت ايري و امکان استفاده از آن در مدييچک صحرايشه قرمز و پي هرز تاج خروس ريهااهچه علفيگ
 ي در دانشگاه آزاد اسالم۱۳۸۶ در سال ي و گلخانه ايشگاهي در دو مرحله آزمايقي هرز، تحقيهاعلف

ن يبد.  با چهار تکرار انجام گرفتي تصادفکامالًه طرح يل بر پايش فاکتوري در قالب آزمايواحد خو
تر به يليليتر بر مي نانو ل۵و ۵/۳، ۲، ۵/۰پتوس ي مختلف اسانس اکاليهاعلف هرز با غلظتين دو منظور ا

، ۵/۰، ۲۵/۰ط گلدان شامل ي اسانس در محيهاغلظت. مار شدندي تيهمراه شاهد آب مقطر در ظرف پتر
ج نشان داد که اکثر صفات ينتا. به همراه شاهد آب مقطر بود) ي حجم بريمحلول حجم( v/v ۱ و ۷۵/۰

ه، طول يشه اولياهچه، طول ريچه، طول گچه، طول ساقهشهي، طول ريزنجوانه از جمله درصد و سرعت
ن اثر يشتريج بدست آمده بيطبق نتا. افتيش غلظت اسانس کاهش ياهک با افزايه و گيساقه اول
ن يانگياهک تاج خروس از ميپتوس طول گيدر اثر اسانس اکال.  تاج خروس بوداهي اسانس بر گيبيدگرآس
پتوس ي اکالين اسانس روغنيبنابرا. افتين غلظت کاهش يمتر در باالتريلي م۹متر در شاهد به يلي م۳۹
  . رديشتر قرار گي هرز مورد مطالعات بيها علف نيت ايري در مديعي طبکش علفد به عنوان توان مي

  
  .کيولوژيکش بپتوس، علف هرز، علفي، اکالي،  اسانس روغنيبي دگرآس:اي کليديهواژه

  
  مهمقد

هاي هرز باعث كاهش كيفيت و كميت  تداخل علف
 در مزارع ن و ضرر و زيان اقتصادي فراواي زراعتوليدات

تواند از طريق شيميايي  هاي هرز مي كنترل علف. شود مي
 ,Azizi & Fuji) رديزراعي صورت گ و بيولوژيكي و به

 ساليانه کايدر آمر هاي هرز  خسارت علف.(2006
 و (Buhler, 1996) ميليون دالر گزارش شده است ١٥
در ها  كش  ميليون دالر علف٢٨ در حدود ٢٠٠٢ سال در
بعد از  .(Singh et al., 2005)  داشته استفروشکا يآمر

 استفاده از ١٩٥٠ در سال ي مصنوعيها کش کشف علف

متأسفانه استفاده از . افتيش ي افزاياور گستردهآنها به ط
 از جمله يج متفاوتير نتاي دهه اخ٣آنها در طول 

 داشته يست انسان و دام را در پيط زيت محيمسموم
 از ي از آن است که برخيها حاک ن گزارشياست، همچن

ها مقاومت نشان  کش علف هرز نسبت به يها علف
ها را  ن مشکالت تالشيا. (Singh et al., 2005) دهند يم
ط رابطه ي که با محيدي جدييايميد مواد شي توليبرا
ت ي فعالي داراي داشته و تا حد قابل قبوليستيهمز
 ,.Dayan et al) ب کرده استي باشند، ترغيکش علف

1999; Duke et al., 2002).  
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 به عنوان يعيدات طبي از تولياريب بسين ترتيبه ا
ن ياز ب. ش قرار گرفتنديا مورد آزميکيولوژي بکش علف
 فرار که جز ي روغنيهااهان، اسانسي گيعيدات طبيتول
گر بعنوان ياهان دي گي هستند و برايياهان داروي گياصل

 روند، براي  به شمار مي١ايجاد کننده خاصيت دگرآسيبي
 Fischer et) شوندکش بيولوژيک آزمايش ميعلف توليد

al., 1994; Voliu, 1999).ها نه در خاک س اين اسان
کنند هاي زيرزميني نفوذ ميشوند و نه به آبتثبيت مي

هاي محيطي نيز در پي ندارند و همچنين مسموميت
(Javanshir, 1972) .هاي سبزيجات پيش از اين روغن

 کش علفکه ساختاري شبيه اسيد چرب دارند، بصورت 
. (Hatzios, 1998) تجاري مورد استفاده قرار گرفته بودند

ي ها اسانس مشخص کرد که ۲۰۰۲ورکوسکي در سال ت
ي هرز در ها علفند جهت کنترل توان ميروغني 
 هاي زراعي ارگانيک مورد استفاده قرار بگيرند سيستم

(Tworkoski, 2002).روغني   اسانسيكش  فعاليت علف 
 تربچه ،٣ تاج خروس خوابيده بر روي٢فرار اكاليپتوس

طوري كه طول ه ب. ه است شداثبات ٥  و سوروف٤وحشي
 زني چه و درصد و سرعت جوانه  ساقه،  گياهچه،چه ريشه
ثير اسانس روغني اكاليپتوس تأتحت ان  گياه ايندر

كاهش نشان داد و در شرايط گلدان درصد كلروفيل و 
اين اسانس روغني با شدت تقليل  فعاليت تنفسي در اثر

  .(Batish et al., 2004) شدندكروزه نها  يافت و برگ
 و پيچك ٦هاي هرز تاج خروس ريشه قرمزعلف
هاي هرز غالب ايران و بسياري از نقاط  و علف٧صحرايي

  .(RashedMohassel et al., 2006)باشند مختلف دنيا مي
  درختي است بلند و هميشه سبز که٨  اکاليپتوس
 تيره از و رسد  مي نيز متر٦٥ تا ٤٥ارتفاع آن به 

 )وزن /حجم ( درصد١د  است که حداقل واج ٩ميرتاسه
  .(Isman, 2000) باشد يم اسانس

                                                                              
1. Allelopatic 
2. Eucalyptus citriodora 
3. A. viridis 
4. R. sativus 
5. E. crus-galli 
6. Amaranthus retloflexus 
7. Convolvulus arvensis 
8. Eucalyptus globules 
9. Myrtaceae 

اکاليپتوس که به روش تقطير با آب از  اسانس روغني
  .(Omid Beigi, 2005) آيد برگ آن بدست مي

Milhau et al. (1997) هاي گاز کروماتوگرافي با  دستگاه
)GC/MS ( ترکيب اصلي را در اسانس روغني ١٧تعداد 

  ند که در ميان آنها به ااکاليپتوس تشخيص داده
  ، ) درصد۹/۷۸ (١٠) سينئول‐۱،۸( ترتيب اوکاليپتول

و )  درصد۴/۳(١٢، آلفا پينين) درصد۴/۷ (١١ سمين‐پي
بيشترين ميزان را به )  درصد۳/۹ (١٣ترانس پينوکاروئول
 .(Moniri, 1997) اند خود اختصاص داده

 

  
ماده اصلي  )سينئول( فرمول شيميايي اکاليپتول ‐۱شکل 

  )۲(اکاليپتوس اسانس روغني دهنده کيلتش
  

در اين تحقيق سعي شده است امکان توليد 
 ا ب وكه ساختار طبيعي داشتهشود كشي بررسي  علف
اسانس بنابراين .  باشدزيست سازگاري داشته محيط
مورد آزمايش در راستاي اين تحقيق  پتوسي اکاليروغن

يش  افزاراستاي د درتوان مياين تحقيق . گرفتقرار 
كيفيت و كميت توليدات كشاورزي بخصوص با كاهش 

استفاده قرار  اثرات مسموميت محيطي و انساني مورد
 .گيرد
  

   هامواد و روش
 ي در دانشگاه آزاد اسالم١٣٨٦ق در سال ين تحقيا

 يها اسانس فرار از برگ.  به اجرا درآمديواحد خو
 ۱۰۰ تا ۹۵ ير بخارآب در دمايپتوس با روش تقطياکال
، ۱۷( ساعت بدست آمد  ۲گراد به مدت  يجه سانتدر
 گرم از ۵۰۰ب بود که ين ترتيروش کار به ا .)۲۶، ۲۰

                                                                              
10. 1,8-cineole 
11. p-cymene 
12.α -pinene 
13. trans-pinocarveole 
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ک ي در يپتوس به همراه آب معموليبرگ هاي تازه اکال
 دستگاه يخته شده و  بر روي ريتري ليلي م۱۰۰۰بالن 
جهت ثابت نگه داشتن آب در سطح . ر نصب شديتقط

دار قطره قطره آب به  بيف شير از قيان تقطيبالن در جر
 ۳۵۰ حدود يآور بعد از جمع. ديداخل بالن اضافه گرد

ر را متوقف يعمل تقطمخلوط آب و اسانس تر يليليم
ف جداکننده ي شده در داخل قيآور نموده و مقطر جمع

 اسانس جدا يگري آب و ديکيصورت دو فاز مختلف، ه ب
 وم خشک يتوسط سولفات سد اسانس بدست آمده. شد
.  شدنديدار گراد نگه ي درجه سانت۴ شده و در يريآبگ

 از شرکت ييچک صحراي و پشه قرمزير بذر تاج خروس
  .ه شدنديپاکان بذر اصفهان ته

) ي پتريها ظرف( يشگاهيط آزمايش در دو محيآزما
  . انجام گرفتيا و گلخانه

ر اسانس فرار يثأجهت تعيين ت يشگاهيمرحله آزما
، يزن جوانه، سرعت يزن جوانه درصد يپتوس بر روياکال

اهچه مورد يشه چه، طول ساقه چه و طول گيطول ر
 طرح بصورت يشگاهيدر مرحله آزما. مطالعه قرار گرفت

.  انجام شدي تصادفه طرح کامالًي  بر پا۵×۴×۲ل يفاکتور
اسانس  )تريل يليتر بر مينانو ل( که در آن سطوح غلظت
 ، a1= صفر)ترينانول /تريليليم( :در پنج سطح شامل

، a3=٢ )ترينانول /تريل يليم(، a2=۵/۰ )ترينانول /تريليليم(
 a5=۵ )ترينانول/تريل يليم( ،a4=۵/۳ )ترينانول/ تريل يليم(
، و دو (Dudai et al., 1999; Sing et al., 2005)باشد  يم

چک ي و پb1= تاج خروس ريشه قرمز: علف هرز شامل
  . رفتيم پذ، در چهار تکرار انجا b2 =ييصحرا

ل يش فاکتوريز بصورت آزماي نيا مرحله گلخانه
 انجام شد، که در آن ي تصادفه طرح کامالًي بر پا۵×۴×۲

 اسانس در پنج )ي برحجمي حجممحلول (سطوح غلظت
 ،=v/v ۰a1= ،v/v ۲۵/۰a2= ،v/v ۵/۰a3 : سطح شامل

v/v ۷۵/۰  a4= وv/v ۱ a5= باشد يم (Dudai et al., 

 b1=تاج خروس ريشه قرمز : هرز شامل، و دو علف(1999
، در چهار تکرار تا مرحله استقرار b2=ييصحرا چکيو پ
 اتي خصوصيبرخش يآزما در. رفتيانجام پذ 1اهچهيگ

ه، يه، طول ساقه اوليشه اوليطول ر: ک از جملهيمورفولوژ
اهچه مورد يرات وزن خشک گيياهچه و تغيطول گ

                                                                              
1. Seedling establishment 

  .   قرار گرفتنديبررس
 يبر رو)  بذر٣٠(رها پس از شمارش شگاه بذيدر آزما
 ۹ي  پتريها در ظرفکيواتمن شماره  يکاغذ صاف

 ي قرار گرفتند، و رويشي به عنوان پالت آزمايمتر يسانت
 يهاغلظت سپس .ه قرار داده شديک اليز کاغذ يبذرها ن

.  کشت اضافه شدنديهاطيمتفاوت اسانس در مح
گراد  ي درجه سانت۲۵±۲ يناتور در دمايها در ژرم نمونه

 متناوب در يکي ساعت تار۸ و يي ساعت روشنا۱۶در 
 ,.Batish et al)  شدندي درصد نگه دار۷۵ يرطوبت نسب

 ساعت بعد از ۲۴ جوانه زده يشمارش بذرها. (2004
رفت و در يان آزمون انجام پذيکشت و بصورت روزانه تا پا

 نمونه ۶ به تعداد ين روز از هر ظرف پتريان هشتميپا
  .برداشت شد
چک يشه قرمز و پي هرز تاج خروس ريهاعلف
به قطر ) يس يو يپ (يليپروف ي پليها در گلدانييصحرا

بستر .  در گلخانه کشت شدنديمتر ي سانت۹و ارتفاع 
 خاک با شن مخلوط ۳:۱ز به نسبت ي نها آنکشت گلد
روس  عدد بذر تاج خ۳۰ ها آنک از گلديدر هر . شده بود

 بذرها به ي کشت شد و روييچک صحرايشه قرمز و پير
خته يمتر بستر کشت ر يلي م۵ و ۱ب به ضخامت يترت
ه ي تهيها تر از محلوليل يلي م۵ شامل يارين آبياول. شد

 يها در گلدان( شد ي سطح گلدان اسپريشده بر رو
ها در  و گلدان)  شديتر آب مقطر اسپريل يلي م۵شاهد 
 يدار  نگه۷۵±۵ حدود ي و رطوبت نسب۲۹±۲ يدما

 در مرحله يبردار  روز نمونه۱۲بعد از گذشت . شدند
اهچه از هر گلدان انجام ي گ۶اهچه به تعداد ياستقرار گ

 طول يريگ  واحد اندازه.(Dudai et al., 1999)گرفت 
ها  نمونه بدست آوردن وزن خشک يمتر بوده و برا يليم

ت ده هزارم گرم بعد از يدار با حساس  محفظهياز ترازو
گراد  ي درجه سانت۷۰ يها در آون در دما قرار دادن نمونه

  . ساعت استفاده شد۴۸به مدت 
ز يآنال MSTAT-Cافزار  بدست آمده با نرميهاداده

ها با آزمون دانکن در سطح ن دادهيانگيسه ميشدند و مقا
  .م گرفت درصد انجا۵احتمال 

  
  نتايج

 نشن داد که يشي آزمايها انس دادهيه واريج تجزينتا
 بذر و رشد يزنپتوس بر جوانهي اکالياثر اسانس روغن

  چک ي پ و  قرمز  شهي ر تاج خروساهچه دو علف هرز يگ
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 سهيمقا ).١جدول( دار بوده استي معنييصحرا
ش غلظت اسانس يدهد که با افزايم نشان هانيانگيم

افت و ي کاهش يزنسرعت جوانه و يزنانهدرصد جو
مار شاهد ي مربوط به تيزنن درصد و سرعت جوانهيباالتر
ن اثرات متقابل غلظت اسانس و علف هرز  بر يهمچن. بود

 دار بود و ي درصد معن۵ بذر در سطح احتمال يزنجوانه
 در تاج خروس ريشه قرمز يزن جوانهدرصد و سرعت 

 و گرفت قرار ريثأر تحت تشتيچک صحرايي بينسبت به پ
 بود )ترينانول/ تريليليم( ۵ر در غلظت ين تأثيشتريب
 نشان داد که با يها نيانگيسه مي مقا).۳  و۲ يها جدول(

چه و  طول ساقهچه،  شهي غلظت اسانس طول رشيافزا
شه قرمز و ي در دو علف هرز تاج خروس رچهاهيطول گ

ه ن کاهش بيافت و آهنگ ايکاهش  ييچک صحرايپ
 به  ساقه چهچه وشهيشتر از رياهچه بيب در طول گيترت

تاج ي ه صفات مورد بررسيخورد، و در کليچشم م
 در مقابل ييچک صحرايشه قرمز نسبت به پيخروس ر

  .رتر بوديرپذيتأثپتوس ي اکالياسانس روغن
پتوس بر ي اکاليانس اثر اسانس روغنيه واريج تجزينتا

 ييچک صحراي پ ز وشه قرميرشد علف هرز تاج خروس ر
 بود يشگاهي آزمايهايد بررسيز مؤيدر گلدان ن

ن نکته بود که اسانس يدهنده او نشان) ٤جدول(
 همچون طول ياتي خصوصيدار ي بطور معناكاليپتوس

اهچه را کاهش يه و طول گيه، طول ساقه اوليشه اولير
ه يه، طول ساقه اوليشه اولي رن کاهش طوليشتريو بداد، 

   ن غلظتيچه مربوط به باالتراهي گو طول
زان يم). ۶و  ۵ يهاجدول(بود ) يحجم/ي حجم۱(

ب مربوط ياه به ترتي مختلف گيها در قسمتيبيدگرآس
 يه برايشه اولياهک و ريشتر از گيه بيبه طول ساقه اول

 اثرات متقابل ياه مشاهده شد و در بررسيهر دو گ
ه يولزان خسارت وارده به طول ساقه ايمشاهده شد که م

 بود  صحراییچکيشتر از پياهچه در تاج خروس بيو گ
ط ظروف گلدان هم يپس در شرا). ۲ و ۱ يها جدول(

چک صحرايي يتاج خروس ريشه قرمز نسبت به پ
ط يج بدست آمده در محيتر است که با نتا بيدگرآس
  .  مطابقت دارديپتر

  
  

  تجزيه واريانس صفات در آزمايش در ظرف پتري ‐١جدول 

  درجه   تغييرمنابع 
  آزادي

  طول 
  ريشه چه

  طول 
  چهسا قه

  طول 
  گياهچه

  درصد 
  يزن جوانه

  سرعت 
  يزن جوانه

۶۹۳/۵۷۳ ** ٩٥٦/٧٣١ ۴  غلظت اسانس ** ٢٨٢/٢٨٢٥ **۲۶۹/۱۶۹۰ ** ٣٤٩/٤٤ ** 
٢٥٦/٥٢٩ ۱ علف هرز ** ٢٢٥/٧  ns ٩٣٦/٢٠٧  ns ٤٤٤/٢٨٩ ** ٥٠٩/٤١٥ ** 

۹۱۷/۱۸ ۴ علف هرز *غلظت اسانس   ns ٣٧٥/١٢  ns ٢١٢/٢٣  ns ٠٣٢/٥٥٨ ** ٣٢٨/٢٣ ** 
١٦٥/١٤ ۲۷   آزمايشياشتباه  ٧٩٤/١٠  ٢٥٥/٥٤  ٨١٤/٣٠  ٣٧٥/٠  

٢٥/٥   (%)ضريب تغييرات   ١٨/٦  ٥٩/٦  ١٤/١٠  ٩٤/٩  
             ns ،* ،** باشد درصد مي۱ درصد و ۵ به ترتيب بيانگر عدم معني دار بودن، معني دار بودن در سطح احتمال.  

  
  

  گين اثرات ساده غلظت اسانس و نوع علف هرز براي برخي صفات  ميان‐۲جدول
   درصد  در محيط پتري ديش۵بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال 

  غلظت
 طول ريشه چه   نوع علف هرز   )نانوليتر/ميلي ليتر(

  )ميلي متر(
  طول ساقه چه

  )ميلي متر(
  طول گياهچه

 )ميلي متر(
٠٧/٣٥    شاهد  a ٥٤/٣٧  a ٤١/٧٩  a 
۵/۰    ٦٣/٢٥  b ٨٠/٣٠ b ٤٠/٥٧  b 
۲     ٨٨/١٩  c ٥٥/٢٤ c ٠٩/٤٨  b 
۵/۳   ٢١/١٣ d ٣٤/١٨ d ۷۰/۳۵  c 
 ۵     ٨٠/١١  d ٦٣/١٧  d ٠٥/٣٣  c 

٧٥٥/٢٤  تاج خروس ريشه قرمز   a ١٩٥/٢٦  a ۰۱۰/۵۳  a 
٤٨٠/١٧  پيچک صحرايي   b ٣٤٥/٢٥  b ٤٥٠/٤٨  b 

 .اندآماري مشابه قرار گرفتهوهحروف مشابه هستند در يک گرداراي کهاعدادي *        
  
  
  



 ۱۳۳  ... (Eucalyptus globules)دگرآسيبي اسانس روغني اکاليپتوس  :نژادفر و موسیرسائي  

  

 مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت و نوع علف ‐۳جدول
  ي در آزمايش پتريزن جوانههرز براي صفات سرعت و درصد 

  غلظت
  )نانوليتر/ ميلي ليتر(

  نوع 
  علف هرز

  سرعت 
 زنيجوانه

  درصد
  زنيجوانه

۵۹/۱۶  تاج خروس ريشه قرمز   a ۵۰/۹۳   a ٠٠/٧  ک صحراييپيچ شاهد   e ١٣/٨٩   a 
٢٤/٦  پيچک صحرايي  ab ۵/۰  ١٣/٨٤ b ٢٥/١٥  تاج خروس ريشه قرمز   ef ٦٣/٧٦   bc 
٥٠/٧٢ c ٨٢/١٢  تاج خروس ريشه قرمز  c ۲  ٨٠/٥  پيچک صحرايي  ef ٦٣/٧١   c 
٣٠/١١  تاج خروس ريشه قرمز  d ٠٠/٦٥   c ۵/۳  ٧٣/٥  پيچک صحرايي  ef ٦٥/٧١  c 

١٨/٦  شه قرمزتاج خروس ري   ef ٥٠/٣٥ d ۵ ١٣/٥  پيچک صحرايي f ١٣/٦٩  c 
 .اندمشابه هستند در يک گروه آماري مشابه قرار گرفته حروف داراي که اعدادي *

  
   تجزيه واريانس صفات در آزمايش گلداني‐٤جدول 
درجه   منابع تغيير

  آزادي
   ريشه
  اوليه

   سا قه
  گياهک  اوليه

۳۰۱/۱۹۸ ٤  غلظت اسانس  ** ۷۸۱/۷۵  **۷۸۷/۶۴۹ ** 
۵۷۲/۲۲۲۴ ١ علف هرز  ** ۹۵۶/۱۷ ** ۴۰۰/۲۵۵۸ ** 

۰۷۱/۶ ٤ علف هرز*غلظت اسانس   n s ۳۱۴/۵۰ ** ۹۴۱/۷۲  ** 
 ٥٤٥/٩  ۷۹۳/۱ ٤٣١/٦ ٣٠  اشتباه آزمايشي
 ١٨/٤  ۷۰/۱۱ ٤٥/٦   (%)ضريب تغييرات 

ns ،* ، ** ۵احتمال  به ترتيب بيانگر عدم معني دار بودن، معني دار بودن در سطح 
  . درصد مي باشد۱درصد و 
  
 مقايسه ميانگين اثرات ساده غلظت اسانس و نوع ‐۵ جدول

  علف هرز براي طول ريشه اوليه در آزمايش گلدان
  غلظت 

  )حجمي/حجمي(
  نوع 
  علف هرز

  طول ريشه اوليه
  )ميلي متر(

٩٦/٢٤     شاهد a 
۲۵/۰   ٠٦/١٩ b 
۵/۰    ٨٤/١٧ b 
۷۵/۰     ٥٩/١٣ c 
۱     ٤٤/١٢ c 

۱۲۰/۱۰  تاج خروس ريشه قرمز    b 
٠٣٥/٢٥  پيچک صحرايي    a 

  .اندمشابه هستند در يک گروه آماري مشابه قرار گرفته حروف داراي کهاعدادي *  
  

 مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت و نوع علف ‐۶جدول
  هرز براي طول ساقه اوليه و گياهچه درآزمايش گلداني

غلظت 
طول ساقه اوليه  ف هرزنوع عل  )حجمي/حجمي(

  )مترميلي(
طول گياهچه 

    )ميلي متر(
١٥/٨  پيچک صحرايي شاهد a  ۰۰/۳۹   b  ۸۸/۱۶  تاج خروس ريشه قرمز  bc  ٨٨/٤٦   a 
٧٠/١٠  تاج خروس ريشه قرمز   b  ٢٠/٢٦  d ۲۵/۰ ٧٠/٦  پيچک صحرايي   cd  ٨٨/٣٧  bc 
۳۰/۷  تاج خروس ريشه قرمز   c  ٣٣/١٩  e ۵/۰  ٧٢/٧  يچک صحراييپ  c  ٨٥/٣٧  bc 
٣٠/٤  تاج خروس ريشه قرمز   de  ٣٠/١٢  f ۷۵/۰  ٠٠/٨  پيچک صحرايي   bc ٥٥/٣١   cd 
٣٧/٣  تاج خروس ريشه قرمز   e  ٢٢/٩   f ۱ ٢٧/٥  پيچک صحرايي   cde  ٨٨/٣١   cd 

  .دانمشابه هستند در يک گروه آماري مشابه قرار گرفته حروف داراي که اعدادي *

  بحث 
 و يط ظرف پتري دو محي برايبيسه دگرآسيدر مقا

ط ي مناسب در محيا هيط تغذيگلدان عدم وجود مح
اهچه ي گيانهي جهت رشد قسمت سبزيظرف پتر

اهچه و ي گيکننده عدم رشد کاف هيتواند توج يم
شتر آن نسبت به محيط کشت گلدان در ي بيريرپذيتأث

شه ي کمتر ريريرپذيو با توجه به تأث. مقابل اسانس باشد
توان گفت که يها مر انداميه در گلدان نسبت به ساياول
ت يت نشده و مسموميها در خاک تثبن اسانسيا

 ;Beuchat, 2001)  نخواهد داشتي را در پيطيمح

Javanshir, 1972) .يها اسانسشتر يان اثر بين ميدر ا 
اهچه و يه نسبت به گيپتوس در ساقه اوليفرار اکال

ن ين نکته باشد که ايد ايتواند مؤيه مي اوليها برگ
ک سطح يت را در نزدين فعاليشتري فرار بوده بها اسانس

 Batish et al. (2004) قاتين در تحقيهمچن. خاک دارد
زني و رشد  کاهش جوانهپتوس باعث ي اکالياسانس روغن

 شد، که ٤ و تاج خروس خوابيده٣روباهي ، دم٢، ذرت١گندم
ده و ي مربوط به تاج خروس خوابيبيآسن اثر دگريشتريب

ن يج اينتا. باشدي ميروباه ن اثر مربوط به دميکمتر
 يها  گونهيت برايدهد که حساس يمطالعات نشان م

تواند  ي مي روغنيها اسانسيبيمختلف در مقابل دگرآس
  . متفاوت باشد

 ي روغنيها اسانسيبيگر دگرآسين مطالعه ديچند
 را يزن جوانهصفات مرتبط به  بر کاهش يپتوس مبنياکال

گزارش شده است که در مجاورت . به اثبات رسانده است
 ۱ا تا شعاع يزيا و آرتميپتوس، سالوي اکاليها درختچه

.  مشاهده نشده استياکسالهياه يچ گياه هيمتر اطراف گ
اهان ين گي ايهاقات نشان داده است که در برگيتحق
 يت بازدارندگيخاص وجود دارند که يبات فرار فعاليترک

 ;Azizi & Fuji, 2006) دهند ينشان م) يبيدگرآس(رشد 

Dudai et al., 1999) . يكشعلففعاليت  يا مطالعهدر 
  گياهي از تيره روي٥اسانس روغني فرار اكاليپتوس

                                                                              
1. T. aestivum 
2. Z. mays 
3. R. sativus 
4. A. viridis 
5. E. citriodora 



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰دوره  ايران دانش گياهپزشکيمجله                    ۱۳۴

 ي مورد بررس1(Parthenium hysterophorus) مرکبات
 ، گياهچه،چه طوري كه طول ريشهه ب. قرار گرفته است

گياه تحت ن يازني در   درصد و سرعت جوانه،چه  اقهس
 ,.Singh et al) تأثير اسانس اكاليپتوس كاهش نشان داد

2005).  
چه  شهي رشد رDudai et al. (1999) طبق مطالعات

شه قرمز در مقابل ياه و تاج خروس ري سيگندم و کلزا
 ٢روغني پونه که داراي ماده مؤثره کارواکرولاسانس
ن، يبنابرا. تر از ساقه چه محدود شده استشيباشد ب مي

در ) نئوليس(پتوس ياحتمال دارد که ماده مؤثره اکال
 را داشته است و ين اثربخشيشتري بيي هوايها اندام
 يها  در قسمتها منوترپنن نکته است که يکننده ا انيب

 .(Kordali et al., 2007) ر داردياه تأثيک گيمختلف 
 در Dudai et al. (1999) طقات انجام گرفته توسيتحق
دگرآسيبي اسانس  اثرات يا  و گلخانهيشگاهيط آزمايشرا

ي بذر و رشد اوليه زن جوانه گياه دارويي را بر ٣٢روغني 
، ٥، خردل٤، فرفيون٣ريشه و ساقه دو گونه تاج خروس

 سرعت کاهش درصد و.  نشان داد٧ و گوجه فرنگي٦شبدر
هاي وس در علفزني توسط اسانس روغني اکاليپتجوانه

  نتايج مشابهي را ٩ و خرفه٨هرز تاج خروس ريشه قرمز
مکانيسمي که . (Azizi & Fuji, 2006) دهد نشان مي

ي مي شود زن جوانهبوسيله آن اسانس اکاليپتوس مانع از 
به طور کامل شناخته نشده است با وجود اين بعضي از 

 ي فرار مانندها منوترپن که دهد ميمطالعات نشان 
 Baum et) شوند ميتوز يم مي تقسنئول باعث توقفسي

al., 1998; Dudai et al., 1999) .ي روغنيها اسانس 

                                                                              
 ,False ragweed, Congress grass اين گياه با نام عمومي .١

White top Weedهاي هرز خطرناک براي مزارع    يکي از علف
شود که بومي امريکاي جنوبي و مکزيک  کشاورزي محسوب مي

اين گياه به طور تصادفي به برخي کشورها نظير هندوستان، . است
زا و براي انسان حساسيت. استاستراليا، تايوان و اتيوپي انتقال يافته 

  .شوددر صورت مصرف توسط دام باعث بدي طعم گوشت آن مي
2. Carvacrol 
3. A. blitoides, A. palmeri 
4. E. hirta 
5. S . nigra 
6. T. compestre 
7. L. escolentum 
8. A. retloflexus 
9. P. oleraceae 

ق يش قرمز از طرين و آوياه دارچيدو گاستخراج شده از 
 يها چشم مانع از رشد يستمي مريها سلولمرگ 

شتر يرشد ب  و(Vaughan, 1991) اند شده ينيزم بيس
اند در مرحله  مار شدهيتنئول ياز که با سي پيها سلول

ها هم در   از سلولي و تعداد کماند شدهانترفاز متوقف 
 ,.Dudai et al) اند م متوقف شدهير مراحل تقسيسا

پتوس ي اکالي از اسانس روغنياهيت گيمسموم. (1999
 از دخالت در يد ناشتوان ميش شده ي آزمايها گونهدر 

است ن اثبات شده يتوز باشد و همچنيم ميکاهش تقس
ر يسا  و رشد دريزن جوانه مانع ي روغنيها اسانسکه 
 ها سلولب ي غشاء و تخرييش تراوايق افزاياهان از طريگ

 شوند مي ١٠ از طريق نشت الکتريکيها آنو مرگ 
(Sikkema et al., 1995; Singh et al., 2005; 

Tworkoski, 2002) . روغن اکاليپتوس از مخلوط چندين
  نيز12 و سيرترونالل11ل، لينالولمنوترپن مانند، سينئو

تشکيل شده است که جزو مواد آللوکيمکال شناخته 
پيشنهاد شده است که سيرترونالل در . شده است

 ,.Singh et al) گياهان پهن برگ مؤثرتر از سينئول باشد

 ها هم سينئول مؤثر گزارش شده  نازک برگر، و د(2002
ترپن بات منويترک. (Romagni et al., 2000) است

ها داشته  مکالير آللوکيه سايت شبيممکن است فعال
نکه محلول بودن يبا وجود ا. (Einhelling, 1996) باشند

ر يت سايک عامل محدودکننده در مسموميدر آب 
در  فعال هستند و  معموالًها منوترپن ياهان است وليگ

 13هاييتوانند بوسيله مويانتر ميهاي پائينغلظت
ت را داشته ين محلوليشتري بينياراف پيهاهمچون روغن

 ;Muller, 1965; Tworkoski, 2002)باشند

Widenhamer et al., 1993) . گزارش شده است که
ق يپتوس از طريدهنده اسانس اکال لي تشکيها منوترپن
اهان مؤثر يل در کاهش فتوسنتز گيفوزان کلريکاهش م

 .Abrahim et al .(Batish et al., 2004) شوند ميواقع 
ت ي در فعالها منوترپن گزارش کردند که دخالت (2000)
 و رشد يزن جوانهل کاهش يتواند دلياهان مي گيتنفس
 گزارش Batish et al. (2005) ني همچن.اهان باشديدر گ

                                                                              
10. Electrolyte leakage 
11. linalool 
12. Cirtronellal 
13. Surfactants 



 ۱۳۵  ... (Eucalyptus globules)دگرآسيبي اسانس روغني اکاليپتوس  :نژادفر و موسیرسائي  

اهان در اثر ي گيت تنفسيکردند که کاهش فعال
زان فتوسنتز و اختالل در ي باعث کاهش در مها منوترپن
ن گزارش شده ي عالوه بر ا. خواهد شديزن جوانهرشد و 

ي حت تواندي مها بعضاً منوترپنيبياست که اثرات دگرآس
 ,.Kordali et al) تر باشدي هم قوD-4-2کش علفاز 

 يزايماري بيها قارچن مواد از رشد ين ايهمچن. (2007
 Ramezani et) آوردي به عمل ميريز جلوگي نياهيگ

al., 2002).  
جه ين نتي چنتوان ميق ين تحقيج ايبا توجه به نتا

پتوس حاصل ي که از اکاليگرفت که اسانس روغن
ت يق خاصي از طريبي با دگرآسشود احتماالً يم

   شه قرمزي هرز تاج خروس ريها علفد بر يت شديمسموم

 از يعيوس طور  ن رو بهي داشته و از اييچک صحرايو پ
 يها کش علفد ياهان در تولي گيعيدات طبيتول
 ي مهم در راستاي بهره جست که گامتوان ميک يوژوليب

  .  باشديدار مي پايتوسعه کشاورز
  

  سپاسگزاری
 واحد يشگاه دانشگاه آزاد اسالمين آزماياز مسئول

 و مهندس حاج ينصراله  مهندسي بخصوص آقايخو
 و يدفتر فن (ين مهندس جباريو همچن  اصليحسن

ق ما را ين تحقي که در ايه کسانيو کل) واني ايمهندس
 يشان، تشکر و قدردان  ارزندهي کردند بخاطر همکارياري
   .گردد يم
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