
 

هاي ساقه و برگ فرفیون ناجوربرگ هاي ثانویه اندامشناسایی و سنجش برخی از متابولیت

)Euphorbia heterophylla( وحشیهرز یوالفو اثر دگرآسیبی آنها بر علف )Avena ludoviciana( 
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  چکیده

در مرکـز تحقیقـات کشـاورزي     1395و 1394فرفیون ناجوربرگ، آزمایشی در سـال   هرزمنظور بررسی تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی و الکلی علف  به

، )سـاقه و بـرگ  ( تیمارها شامل نوع اندام .تکرار اجرا گردیدوحشی با سه هرز یوالفاي روي علفاستان گلستان با طرح کامالً تصادفی به صورت گلخانه

گیـري شـده   صـفات انـدازه   .در نظر گرفته شد) درصد 100و  75، 50 ،25، 0(و غلظت عصاره فرفیون ناجوربرگ در پنج سطح ) آبی و الکلی( نوع حالل

 85، هرز یـوالف علف نتایج این بررسی نشان داد ارتفاع. گ بودشامل، ارتفاع، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه و سطح بر

عصاره الکلی برگ نسبت به تیمار شاهد کاهش یافته و بعبارتی بیشترین بازدارندگی را داشته است، وزن تر برگ تحت تـأثیر   درصد100درصد در غلظت 

صفات وزن خشک برگ، وزن تـر سـاقه و   . د کمترین اثر را داشته استدرصد بیشترین و عصاره آبی برگ در تیمار شاه 100عصاره آبی ساقه در غلظت 

درصـد و شـاهد    25درصد بیشترین بازدارندگی و در عصاره آبی سـاقه در غلظـت    100و  50وزن خشک ساقه تحت تأثیر عصاره الکلی برگ در غلظت 

درصد عصاره  25درصد عصاره برگ بیشترین و در سطح 100سطح  کمترین تأثیر را داشته و سطح برگ تحت تأثیر اثرات نوع اندام در غلظت عصاره در

علف در عصاره آبی و الکلی هاي ثانویه از قبیل ، ساپونین، استروئید و ترپنوئید همچنین در این آزمایش متابولیت. ساقه کمترین بازدارندگی را داشته است

ها در عصاره آبی و الکلی ساقه بیشتر از بـرگ  وئید نشان داد که میزان این متابولیتفنل و فالونمیزان  گیري کمیاندازه هرز فرفیون تشخیص داده شد و

هـرز  هرز فرفیون ناجوربرگ در کـاهش رشـد علـف   توان از عصاره الکلی برگ علفبطور کلی بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی می .بوده است

  . وحشی بهره جستیوالف

 
 فیتوشیمیایی، کنترل بیولوژیکی ،حالل ،آللوپاتی :هاي کلیدي واژه

 

  5 34 2  1مقدمه 

هـاي  محیطی که در بـوم نظـام  هاي زیستامروزه به دلیل نگرانی

ها بوجود آمده است توجه بـه مـواد   کشزراعی با مصرف گسترده علف

وجـود   ).24(هـاي طبیعـی بیشـتر شـده اسـت      کشدگرآسیب با علف

هرز محرز گردیـده  هاي علفز گونهآللوپاتی در بقایا و عصاره بسیاري ا

ها جلوگیري نمـوده و یـا در   زنی و رشد سایر گونهتواند از جوانهکه می

ایـن ترکیبـات   ). 21( فرایندهاي رشد و نمو گیاه زراعی مداخله نماینـد 

توانند به طور مستقیم یـا غیـر مسـتقیم از طریـق تغییـر جمعیـت       می
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). 25( یاهان تغییـر دهنـد  میکروبی در خاك، شرایط رشدي را به نفع گ

هـاي بـوم سـازگار مـورد توجـه قـرار       بنابراین اخیرأ در تولید علفکش

اي مانند مـواد آللوپاتیـک را   هاي ثانویهمیزان تولید متابولیت. اندگرفته

هاي مدیریتی هایی همچون مهندسی ژنتیک یا روشتوان با روشمی

  .)17(افزایش داد 

 گزارش کردند برخی) 25( همکاران و پراسانتا و) 5( شیما و خلیق

هـاي طبیعـی از جملـه سـورگاب مـورد      کشمواد در تولید علف از این

آیـد و  اند، که از عصاره سورگوم رسیده بدسـت مـی  استفاده قرار گرفته

گـرم درمترمربـع باعـث     600تا  200علوفه خرد شده آن نیز به میزان 

درصد  21گندم تا  درصد و افزایش عملکرد 49هرز تا هايکنترل علف

 فرفیـون نـاجوربرگ   E. heterophyllaهرز همچنین علف. شده است

که از تیره افوربیاسه
جنس افوربیا  6

باشد، این جـنس در ایـران در   می 7

گونه دارد که همگی داراي شیرابه هستند کـه فقـط سـیزده     70حدود 

                                                           
6- Euphorbiaceae  
7- Euphorbia 

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه

 419-428 .ص ،1397 پاییز، 3شماره ، 32جلد 
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  1397 پاییز، 3 شماره، 32 ، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      420

منابع اثـرات  برخی ). 27(هرز دیده شده است گونه آن به صورت علف

هاي هرز جنس فرفیون ناجوربرگ را بر روي گیاهـان  دگرآسیبی علف

خاصـیت آللوپاتیـک ایـن     تـوان از  پس می ).32( اندمجاور نشان داده

هاي مـدیریتی بـراي   هرز به عنوان ابزاري مفید در طراحی برنامهعلف

 گوداك و همکاران). 6(وحشی از استفاده نمود هرز یوالفکنترل علف
اثرات آللوپاتیکی سه گونه فرفیون بر جوانه زنی و رشـد  در مورد ) 11(

هـاي  گندم نیز، مشخص کردند که عصاره آبی این گیاهان در غلظـت 

چه چه و طول ساقهزنی، طول ریشهمختلف، اثرات بازدارندگی بر جوانه

چـه و وزن خشـک   گاوپنبه داشته است و بر روي وزن خشـک ریشـه  

هـاي یـونس   طی بررسی ).11(است چه تأثیر معنی داري نداشته ساقه

از مزارع کلزاي اسـتان  ) 33( 1386-88هاي آبادي و همکاران درسال

گلستان، مشخص گردید که این مزارع به وسیله ي دو گونـه مهـاجم   

مـورد هجـوم    E.heterophyllaو E.maculataفرفیون به نام هـاي  

یمـی  به دلیل سازگاري این گونـه هـا بـا شـرایط اقل    . قرار گرفته است

منطقه، توانایی تولید بذر فراوان و عدم علفکش مناسب جهت کنتـرل  

هـرز رایـج    هـاي آنها، بررسی اثرات دگرآسیبی آن بر روي کلزا و علف

ایـن تحقیـق بـا هـدف      بنـابراین . آن امري ضروري به نظر می رسـد 

هرز فرفیون ناجور برگ هاي مختلف علفبررسی اثرات آللوپاتیک اندام

  .وحشی اجرا گردیدزنی علف هرز یوالفهبر رشد و جوان

 

  هامواد و روش

در گلخانه مرکز تحقیقات و آمـوزش   95-94این آزمایش در سال 

صورت فاکتوریل در قالـب   کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان به

تیمارها شامل نوع انـدام  . تکرار اجرا شد 3طرح پایه کامالً تصادفی در 

و نوع ) آبی و الکلی(سطح  2نوع حالل در ، )برگ و ساقه(سطح  2در 

ــاجوربرگ در   غلظــت ــون ن و  75، 50، 25، 0(ســطح  5عصــاره فرفی

  .باشدمی) درصد100

  : روش تهیه عصاره

در مرحلـه   E. heterophylla هـرز  هاي برگ و ساقه علـف اندام

منطقه گرگان جمـع آوري، وبـه   از  1393در شهریور ماه سال گلدهی، 

 40درجـه حـرارت   (خشک، و سپس در داخل آون  مدت سه روز سایه

سپس از آنها عصاره آبـی و  . خشک، و آسیاب شدند) گراددرجه سانتی

گـرم از   100به این منظور براي تهیه عصـاره آبـی  . گردیدالکلی تهیه 

اي ریخته و یک لیتر آب مقطر پودر تهیه شده را در یک بطري شیشه

درجـه  20تاریکی و در دمـاي   به آن اضافه کرده و به مدت سه روز در

محتویات بطري با کمک چندین الیـه  ). 4(گراد قرار داده شدند سانتی

 درصد 100تنزیب فیلتر گردیده و عصاره بدست آمده به عنوان غلظت 

جاي آب فقط به الکلی در نظر گرفته شد و براي تهیه عصاره) استوك(

هاي مختلفی از ایـن  در ادامه کار غلظت .از محلول متانول استفاده شد

  .عصاره تهیه و براي مراحل بعدي آزمایش در یخچال نگهداري شدند

 
  زیست سنجی

وحشـی  هـرز یـوالف  به منظور انجام این آزمایش ابتدا بـذر علـف  

)Avena ludoviciana(   هـرز مرکـز تحقیقـات و    از آزمایشگاه علـف

 سـپس . آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان تهیه گردیـد 

هـاي پالسـتیکی بـا    وحشی در گلـدان هرز یوالفعلفبذر عدد از  40

مترکـه از خـاك مزرعـه    سـانتی  30متر و قطر دهانـه  سانتی 25ارتفاع 

در این آزمایش هر گلـدان  . ، کشت گردیده بودندکامالً یکنواخت پرشد

-پس از اینکه گیاهچه. به عنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد

هاي هرگلدان بـه  تا چهار برگی رسیدند، ابتدا گیاهچه ها به مرحله سه

عدد تنک گردید، سپس محلول پاشی عصاره آبی و الکلی بر روي  20

انجـام  ) post emergence(رویشی هاي مربوطه بصورت پسگیاهچه

نمونه  5) 1395فروردین  21(دهی سرانجام در اواسط مرحله پنجه. شد

گیري شـد و  هاي سبز شده اندازهاهچهاز هر گلدان انتخاب و ارتفاع گی

سـاعت   72گـراد بـه مـدت    درجه سانتی 60ها در آون سپس گیاهچه

). 19(گیـري شـدند   خشک و وزن خشک آنها با ترازوي دقیـق انـدازه  

صفات ارتفاع، وزن تر برگ، وزن خشـک بـرگ، وزن تـر سـاقه، وزن     

  . گیري شدهرز یوالف اندازهخشک ساقه و سطح برگ علف

  

  : شیمیاییفیتو

هاي در این بخش از آزمایش تشخیص ماهیت ترکیبات آلی نمونه

هرز فرفیون انجام شد و براي تشخیص آبی و الکلی برگ و ساقه علف

ترکیبات آلی در نمونه خشک شده از روش خیسـاندن در آب اسـتفاده   

هاي اسـتاندارد موجـود   شد و مواد آلی موجود در نمونه گیاهی با روش

  : این آزمایشات شامل مراحل زیر بودند. قرار گرفتمورد بررسی 

مقـدار فنـول تـام در نمونـه     : تشخیص و تعیین فنل تام نمونه -1

 )Folin Ciocalteu,s(سـیکالچو  -فـولین  عصاره آبی و الکلی با روش

 1میکرولیتر از عصاره با غلظـت   200به این منظور، . تعیین شده است

لیترکربنـات سـدیم و   میلی 5/1لین، گرم بر میکرولیتر از معرف فومیلی

 2لیتر آب مقطر در یک لوله آزمایش مخلوط کرده، و بعـد از  میلی 5/1

ساعت نگهداري در دماي آزمایشگاه جذب نـوري آن توسـط دسـتگاه    

مقدار فنل تام در . نانومتر قرائت شد 765اسپکتروفتومتر در طول موج 

گـرم  ارد برحسـب میلـی  هاي عصاره با استفاده از منحنی اسـتاند نمونه

  ).18(گردید گالیک در گرم عصاره بیان اسید

هـا بـه طـور    براي تائید وجود فالونوئید: هاتشخیص فالونوئید -2

لیتر آب مقطر ریخته و میلی 10گرم از پودر خشک را در  1کیفی، ابتدا 

 100درصد به آن اضافه نموده و سـپس   50متانول  لیترمیلی 4سپس 

 45مـاري  شـود و در درون بـن  منیزیم به آن اضافه می میکروگرم فلز

پس از آن نمونـه  . گیرددقیقه قرار می 15گراد براي مدت درجه سانتی

لیتـر  میلـی  1برداشته و  لیترمیلی 4فیلتر شده و از این مایع فیلتر شده 

پـس از زمـان انـدکی    . گـردد ریک غلیظ به آن اضافه مـی اسید کلرید
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ن دهنده فالونوئید و رنگ نارنجی نشان دهنده مشاهده رنگ قرمز نشا

  ). 23(وجود فالوون در نمونه خواهد بود 

ــدازه گیــري محتــوي فالونوئیــد -3 محتــوي تــام : هــاعصــارهان

به نیم . گیري شدفالونوئیدي با استفاده از معرف کلرید آلومینیوم اندازه

ـ  5/1، )لیتـر گـرم بـر میلـی   میلی 10(لیتر از هر عصاره میلی لیتـر  یمیل

درصد در اتـانول،   10لیتر از محلول آلومینیوم کلراید میلی0/ 1متانول، 

لیتـر آب مقطـر   میلـی  8/2لیتر از استات پتاسیم یک موالر و میلی 1/0

جذب مخلوط نیم ساعت بعد از نگهداري در دماي اتاق، در . اضافه شد

ت ساخ(کوئرستین . نانومتر در مقابل بالنک قرائت شد 415طول موج 

. به عنوان استاندارد براي رسم منحنی کالیبراسیون استفاده شد) مرك

گـرم کوئرسـتین در گـرم    میلی̋میزان فالونوئید بر اساس میزان معادل 

بار تکرار و میـانگین آنهـا گـزارش     3گزارش گردید آزمایشات  ̏عصاره

  .)3(شد 

لیتـر آب  میلی 5گرم از پودر خشک در  5: هاتشخیص ساپونین-4

دقیقـه   15مـاري بـه مـدت    ریخته و پـس از گرمـادهی در بـن    مقطر

 3لیتر از نمونه فیلتر شده با میلی 2سپس . گیردفیلتراسیون صورت می

لیتر آب مقطر مخلوط شده و با گـرم کـردن و تکـان دادن کـف     میلی

براي تائید . باشدایجاد شده روي سطح نشان دهنده وجود ساپونین می

وغن خوراکی به نمونه اضافه نموده و خاصـیت  لیتر رمیلی 1این نکته 

  ).20(شود ها بدین صورت اثبات میامولسیون کنندگی ساپونین

گرم از پودر خشـک شـده   1: هاها واستروئیدتشخیص ترپنوئید -5

لیتر کلروفرم مخلوط شـده،  میلی 5/0لیتر انیدریک اسید و میلی 5/0با 

ایجـاد رنـگ   . شودمیسپس قطره قطره اسیدسولفوریک به آن اضافه 

بنفش متمایل به قرمز نشان از وجـود تـرپن و رنـگ سـبزآبی نشـان      

 ).20(دهنده استروئید در نمونه خواهد بود 

از نـرم  هاي آمـاري  در این آزمایش به منظور تجزیه و تحلیل داده

درصـد بـا    5و  1، مقایسـه میـانگین در سـطح    1/9نسخه SAS افزار 

  .استفاده شد Excelرسم نمودارها از  و براي LSDاستفاده از آزمون 

 

  نتایج و بحث 

  ارتفاع یوالف

ــد  ــایج بدســت آم ــر اســاس نت ــف) 1جــدول (ه ب ــاع عل هــرز ارتف

وحشی تحت تأثیر اثرات متقابل نوع حـالل، نـوع انـدام و نـوع      یوالف

واقـع  ) >01/0(درصـد   1غلظت عصاره فرفیون نـاجوربرگ در سـطح   

شـود عصـاره الکلـی بـرگ     می مشاهده) 1شکل (همانطور که در . شد

درصد نسبت به تیمار الکلی بـرگ شـاهد    100با غلظت ) گرم 63/13(

تـوان  بعبارتی می. بیشترین تأثیر را بر ارتفاع داشته است) گرم 33/29(

هـرز  علـف گفت با افزایش غلظت عصاره الکلی بـرگ فرفیـون رشـد    

هش هاي مختلف عصاره کاالبته در غلظت. کاهش یافت وحشییوالف

معنی داري در ارتفاع بوته یوالف نسبت به شاهد مشاهده شد، که این 

هـرز  هاي ثانویـه علـف   تواند به دلیل وجود مواد دگرآسیب متابولیتمی

این مواد بر روي گیاه زراعی در اکوسیستم اثر . باشد ناجوربرگفرفیون 

زنی، مـرگ و میـر گیاهچـه،     منفی دارند و باعث کاهش و تأخیر جوانه

شود و گیاهان دگرآسیب ممکن است جامعه ش رشد و عملکرد میکاه

گیاهی را مورد القاء تغییر ژنتیک قرار دهند و پوشـش جامعـه را تغییـر    

  ).9و  16(دهند 

 

 
  وحشیهرز فرفیون ناجوربرگ بر ارتفاع یوالفمتقابل سه فاکتوره نوع حالل در نوع اندام و  غلظت عصاره علف اثر - 1 شکل

Figure 1- Interaction effect of solvent type, Organ type and extract Concentration of Euphorbia heterophylla on Wild Oat 

height  
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صـورت اثـر بـر      اثرات مواد آللوکمیکال بر متابولیسم گیاهـان بـه  

هاي القاء  تقسیم میتوز، طویل شدن و فراساختار سلولی، اثر بر هورمون

د، اثر بر نفوذپذیري غشاء سلول و اثر برجـذب مـواد معـدنی    کننده رش

باعـث ضـخامت، کوتـاهی و     هـا  آللوکمیکـال همچنین ). 29(باشند می

کاهش رشد ریشه و اندام هوایی ممکن . شوندها می کاهش وزن ریشه

این ترکیبات بـا ممانعـت از   . است به دلیل کاهش تقسیم سلولی باشد

شـدن   مستقیم در تنفس و یا فسفریله جذب عناصر غذایی و یا دخالت 

  ).10(شوند اکسیداتیو باعث کاهش رشد می

  

 وزن تر برگ و ساقه

مشـاهده شـد کـه اثـر      )1جـدول  ( تجزیه واریانس براساس نتایج

غلظت عصاره فرفیون نـاجوربرگ در  بر متقابل نوع حالل در نوع اندام 

ـ     ) >01/0( درصـد  1سطح احتمال  رگ اثـر معنـی داري بـر وزن تـر ب

 16/0(چنــین عصــاره آبــی ســاقه هم. وحشــی داشــته اســتیــوالف

درصد عصاره بیشترین تأثیر و عصـاره آبـی    100در غلظت ) متر سانتی

کمتـرین تـأثیر را   ) غلظت صفر( در تیمار شاهد) مترسانتی 67/1( برگ

در وزن تـر  ). 2و جـدول   2شـکل  (بر روي وزن تر برگ داشته اسـت  

 50در غلظـت  ) متـر سـانتی  48/0(برگ عصاره الکلی ) 3شکل ( ساقه

) متـر سـانتی  78/2(درصد عصاره بیشترین تأثیر و عصاره آبـی سـاقه   

جدول (بر اساس جدول مقایسه میانگین . باشدکمترین تأثیر را دارا می

توان بیان کرد که با افزایش میـزان غلظـت عصـاره از غلظـت     می) 2

مارهاي آبی بـرگ و  درصد در بین تی 100تا غلظت ) تیمار شاهد(صفر 

توان علت کاهش برگ می. الکلی ساقه اختالف معنی داري وجود دارد

یوالف را، ترکیبات دگرآسیب موجـود در عصـاره فرفیـون نـاجوربرگ     

ي ها و توسـعه دانست زیرا آنها سبب کاهش تقسیم سلولی، رشد سلول

  ). 7( کنندها را محدود میهاي مختلف از جمله برگبخش

 

 
  وحشیهرز فرفیون ناجوربرگ بر وزن تر برگ یوالفمتقابل سه فاکتوره نوع حالل در نوع اندام و غلظت عصاره علف اثر - 2 شکل

Figure 2- Interaction effect of solvent type, Organ type and extract Concentration of Euphorbia heterophylla on Wild Oat leaf 
wet weight 

 

 
  وحشیهرز فرفیون ناجوربرگ بر وزن تر ساقه یوالفمتقابل سه فاکتوره نوع حالل در نوع اندام و غلظت عصاره علف راث - 3 شکل

Figure 3- Interaction effect of solvent type, Organ type and extract Concentration of Euphorbia heterophylla on Wild Oat 
stem wet weight 
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 و ساقهوزن خشک برگ 

بـر اسـاس جـدول تجزیـه واریـانس وزن خشـک بـرگ و سـاقه         

وحشی تحت تأثیر اثرات متقابـل نـوع حـالل در نـوع     هرز یوالف علف

)  >01/0( درصـد   1اندام در غلظت عصاره فرفیون در سطح احتمـال  

نشـان داد  ) 5و  4شکل (ها نتایج مقایسه میانگین. معنی دار شده است

بر روي وزن خشک برگ و ساقه مربـوط  بیشترین تأثیرغلظت عصاره 

 50با غلظت ) گرم48/0(و ) گرم09/0(به عصاره الکلی برگ به ترتیب 

 72/0(و ) گـرم  35/0(درصد و کمترین آن مربوط به عصاره آبی ساقه 

 )1(در بررسی که آبورومان و همکاران . در تیمار شاهد بوده است) گرم

زنی،  را بر جوانه .hierosolymitana Eاي فرفیون اثر آللوپاتیک گونه

کل کلروفیل و پروتئین گندم انجام دادند مشاهده  رشد گیاهچه، مقدار

 .hierosolymitana Eهاي بـاالتر، شـیرابه آبـی    کردند که درغلظت
چـه بـذور   چـه و سـاقه  کاهش داده، و طول ریشـه  زنی راسرعت جوانه

عالوه . ار شدزده گندم به طور قابل توجهی توسط این شیرابه مهجوانه

بر این آللوپاتی باعث کاهش قابل تـوجهی در وزن خشـک و کـاهش    

توان بر اساس این پس می .میزان کل کلروفیل و پروتئین در گیاه شد

هاي کاهش وزن خشک را کاهش کلرفیل سـاقه  تحقیق یکی از علت

  .و برگ دانست

اثــرات آللوپــاتی احتمــالی ســه     )14( جــابین و همکــاران 

ــف ــر عل و   Asphodelus tenuifolius (Cavase) ،E.hirtaزه

(Haussk) Fumaria indica زنی و رشـد ارقـام   را بر شاخص جوانه

سمیت پودرها و اثر مهاري . دادند مورد بررسی قرار) Zea mays(ذرت 

هـاي  زنی و رشد محصول ذرت نشان داده که گونـه آنها بر روي جوانه

 .دارنـد، کـه اثـر پـودر    هرز اثرات متفـاوت بـر روي ذرت   مختلف علف
hirta E  زنی، سرعت جوانـه درصد جوانه 11/53باعث حداقل کاهش

برخـی  . تر و خشک اندام هوائی و ریشـه ذرت شـده اسـت    زنی، وزن

اي در خاك که منابع این موضوع را به احتمال وجود ترکیبات بازدارنده

   .شوند نسبت دادندباعث کاهش یا توقف رشد گیاه می

  

  سطح برگ

ه اثر متقابل نوع اندام در غلظت کتایج تجزیه واریانس نشان داد ن

وحشـی در سـطح   بـر سـطح بـرگ یـوالف     ناجوربرگعصاره فرفیون 

نتایج مقایسه میـانگین  . معنی دار بوده است) >05/0( درصد 5احتمال 

نشان داد بیشترین تأثیر بـر روي سـطح بـرگ مربـوط بـه      ) 2 جدول(

درصد و کمتـرین   100با غلظت ) مربعمتر سانتی 70/43(عصاره برگ 

درصد  75در تیمار ) متر مربعسانتی 15/59(آن مربوط به عصاره ساقه 

بر اساس تحقیقـات راشـد محصـل و همکـاران     ). 6شکل ( بوده است

هاي هرز تاج اثر عصاره برگ و بنه زعفران بر رشد گیاهچه علف) 26(

عفـران، ارتفـاع،   خروس و سلمه تره نشان داد که عصاره برگ و بنه ز

-سطح برگ، وزن برگ، وزن ساقه و وزن تک بوته هر دو گونه علـف 

هرز مشخص شد کـه در  هرز را کاهش داد و در مقایسه دو گونه علف

مورد علف هرز تاج خروس، تاثیر بازدارندگی عصاره بـرگ و در مـورد   

  .سلمه تره، تاثیر بازدارندگی عصاره بنه بیشتر بوده است

 

 
 وحشیناجوربرگ بر وزن خشک برگ یوالف هرز فرفیونمتقابل سه فاکتوره نوع حالل در نوع اندام و غلظت عصاره علف اثر - 4 شکل

Figure 4- Interaction effect of solvent type, Organ type and extract Concentration of Euphorbia heterophylla on Wild Oat leaf 
dry weight 
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وحشیناجوربرگ بر وزن خشک ساقه یوالف هرز فرفیونتقابل سه فاکتوره نوع حالل در نوع اندام و غلظت عصاره علفم اثر - 5شکل   

Figure 5- Interaction effect of solvent type, Organ type and extract Concentration of Euphorbia heterophylla on Wild Oat 
stem dry weight 

 

 
وحشیهرز فرفیون ناجوربرگ بر سطح برگ یوالفقابل نوع اندام در غلظت عصاره علفمت اثر - 6شکل   

Figure 6- Interaction effect of solvent type, Organ type and extract Concentration of Euphorbia heterophylla on Wild Oat leaf 
area 

 
  هرز فرفیون ناجور برگفهاي آبی و الکلی علنتایج فیتوشیمیایی عصاره -3جدول

Table 2. Result of Phytochemical methanol and aqueous extracts of Euphorbia heterophylla 
 فنل

Phenol 

 فالونوئید

Flavonoids 

 ساپونین

Saponins 

 ترپنوئید

Terpenoids 

 استروئید

Steroids 

 عصاره گیاهی

Extract plant 

+ – + + – 
 آبی ساقه

Stem aqueous extract 

+ – + + – 
 آبی برگ

Leaf aqueous extract 

– – – – – 
 الکلی ساقه

Stem methanolic extract 

– – + – + 
 الکلی برگ

Leaf methanolic extract 

حضور+  عدم حضور - /   

+: present / -: absent 
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 فرفیون ناجور برگهرز هاي آبی و الکلی علفعصارهمیزان ترکیبات فنلی و فالونوئیدي - 3 جدول

Table 3- Amount of phenolic and flavonoid compositions of methanol and aqueous extracts of Euphorbia heterophylla 

 عصاره گیاهی

Plant extract  

 میانگین

 ترکیبات فالونوئیدي

(mg. GAE*/g dry sample) 

 ترکیبات فنلی

(mg. GAE/g dry sample) 

 آبی ساقه

Stem aqueous extract  
0.123±0.015 250.46±3.81 

 آبی برگ

Leaf aqueous extract 
0.012±0.002 40.65±0.78 

 الکلی ساقه

Stem methanolic extract  
0.118±0.013 195.07±2.40 

 الکلی برگ

Leaf methanolic extract 
0.006±0.001 48.34±1.27 

مونهگرم اسیدگالیک در گرم وزن خشک نمیلی*  

mg. GAE*/g dry sample 

  

 گلخانه در شرایط وحشیتجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده گیاه یوالف -1جدول 

Tables 1- Results of  ANOVA Testing measured traits of wild oat plant in greenhouse conditions 
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 نوع حالل

Solution type 
 573.25٭٭ 1.35٭٭ 24.46٭٭ 0.12٭٭ 5.08٭٭ 146.76٭٭ 1

 نوع اندام

Organs type 
1 11.21ns 471.07٭٭ 0.20٭٭ 1.86٭٭ 0.005٭٭ 0.81٭٭ 

 غلظت عصاره

Extract concentration 
 140.12٭٭ 0.06٭٭ 0.39٭٭ 0.01٭ 0.25٭٭ 67.95٭٭ 4

 نوع اندام× نوع حالل

Organs type  × Solution type 
 80.64ns 0.14٭٭ 1.07٭٭ 0.0007ns 0.96٭٭ 29.00٭٭ 1

 غلظت عصاره× نوع حالل

Solution type× Extract 

concentration 

 16.35ns 0.08٭٭ 0.34٭ 0.004٭٭ 0.15٭٭ 48.95٭٭ 4

 غلظت عصاره× نوع اندام

Organs type× 
Extract concentration 

 67.66٭ 0.03٭٭ 0.11ns 0.003٭٭ 0.05٭ 46.04٭٭ 4

غلظت × نوع اندام× نوع حالل

 عصاره

Solution type× Organs type× 

Extract concentration 

 29.03ns 0.03٭٭ 0.55٭٭ 0.006٭٭ 0.18٭٭ 6.04٭٭ 4

 خطا

Error 
40 9.06 0.01 0.0006 0.07 0.001 25.28 

 ضریب تغییرات

CV 
 13.25 13.40 13.25 18.28 15.15 9.10 

درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار، معنیترتیب غیر معنیبه  ** ،*، ns 

اندبوته به دست آمده 5اعداد جدول فوق از میانگین   

It is non-significant, meaningful at the probability level of 5 and 1 percent  
The figers in this table, are the mean of five plants 
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وحشی در شرایط گلخانهمقایسه میانگین اثرات متقابل گیاه یوالف -2جدول   

Table 2- Comparison of interactions of wild oat plant in greenhouse conditions 

 تیمار

treatment 

 ارتفاع

Plant 
height 
(mm) 

وزن تر 

 برگ

Leaf  
wet 

weight 
(gr) 

وزن خشک 

 برگ

leaf dry 
weight(gr) 

 

 وزن تر ساقه

Stem wet 
weight(gr) 

 وزن خشک

 ساقه

Stem dry 
weight(gr) 

سطح 

 برگ

Leaf 
area 
(cm2) 

نوع ×نوع حالل

 غلظت عصاره×اندام

Solution type× 
Organs type× 

Extract 
concentration 

 

0 

 ساقه

Stem 

 آبی

Aqueous  
 

24.94 abcd 0.85a 
0.35a 2.68a 0.72a 79.68ab 

25 
gr/ha 

22.53 bcdef 0.21b 0.25bc 2.78a 0.23de 83.23a 

50 
gr/ha 

25.95 abcd 0.45b 0.23bcde 2.03bc 0.30c 74.18a 

70 
gr/ha 

27.50ab 0.25bc 0.26bc 2.33ab 0.56b 63.66a 

100 
gr/ha 

26.04abc 0.16cd 0.15ghi 2.30ab 0.70a 60.86ab 

0 

 برگ

Leave 

24.92abcde cd67/1 0.21b 2.49ab 0.56b 89.55a 

25 
gr/ha 

23.77 abcdef 0.65ef 0.20defg 1.61cde 0.25cd 86.93ab 

50 
gr/ha 

24.25 abcdef 0.58bc 0.24bcd 1.73cd 0.23de 66.93ab 

70 
gr/ha 

22.22cdef 0.67fgh 0.21cdef 1.38de 0.22de 76.40ab 

100 
gr/ha 

20.53cdefg 0.5 ghij 0.19efg 1.81cd 0.18ef 73.16bc 

0 

 ساقه

Stem 

 الکلی

Alcohol 

24.56abcde 1.01ghij 0.17fgh 0.72fg 0.10gh 78.06ab 
25 

gr/ha 
21.14cdef 0.34 ij 0.10jk 0.80fg 0.14fg 51.81ab 

50 
gr/ha 

19.97efg 0.47fgh 0.17fgh 1.21ef 0.10gh 61.93abc 

70 
gr/ha 

20.07defg 0.33fghi 0.16ghi 0.78fg 0.09gh 70.14ab 

100 
gr/ha 

18.63fgh 0.45ghhij 0.14hij 0.89fg 0.07h 67.33abc 

0 

 برگ

Leave 

29.33a 
1.29efg 0.16ghi 0.72fg 0.08gh 82.73abc 

25 
gr/ha 

23.75 abcdef 0.62de 019fgh 1.50de 0.12fgh 69.24abc 

50 
gr/ha 

25.02abcde 0.30j 0.09k 0.48g 0.06h 73.29abc 

70 
gr/ha 

15.23gh 0.35hij 0.12ijk 0.62g 0.09gh 74.38cd 

100 
gr/ha 

13.68h 0.28ij 0.12ijk 0.63g 0.06h 72.68d 

 باشدمیدرصد  5در سطح  LSDآزمون اساس بر تیمارها بین دارمعنی اختالف عدم بیانگر ستون هر در مشترك وفحر

* Values followed by the same letter within the same columns do not differ significantly at p =5% according to LSD  
 

حقیـق آزمایشـات   در ایـن ت : شناسایی مواد آلی موجـود در نمونـه  

فنل، ترپنوئید و ساپونین را در عصاره آبی سـاقه،  (+)  فیتوشیمی وجود

سـاپونین،  (+) فنل، ساپونین و ترپنوئید را در عصاره آبـی بـرگ، و   (+) 

و نتـایج  . تأییـد نمـود  ) 3جـدول  (استروئید را در عصاره الکلـی بـرگ   

بـاالي  هاي سنجش ترکیبات فنلی و فالونوئیدي وجود مقادیر آزمایش

  .تأئید نمود) 4جدول (هاي مختلف این ترکیبات را در عصاره

گیاهان با دارا بودن ترکیبات فنلـی و بسـیاري ترکیبــات دیگــر     

از زمـانی کـه میـزان فعالیت . باشندمی داراي پتانسیل آنتی اکسیدانی

هاي طبیعی توسـط طیف وسـیعی از  آنتی اکسیدانی ترکیبات و عصاره

ی شده اند، ایـن مسـأله کـه کدام یک از ایــن آنتــی   ها شناسایروش

هـاي طبیعـی داراي بـازده بیشـتري هسـتند، مطـرح شـده     اکسـیدان

در تمـامی گیاهــان، فعالیــت آنتــی اکســیدانی بــا میــزان        . است

ــی و فالونوئیــدي رابطــه مســتقیم دارد  ــاع . ترکیبــات فنل عصــاره نعن

ـــاالی  ـــدي ب ـــی و فالونوئی ـــات فنل ـــی ترکیب ـــت آنت ی دارد و فعالی
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) 15(جمشـیدي و همکـاران   ). 31(دهـد  اکسیدانی خوبی را نشان مـی 

ي متانولی چند گیاه بـومی مازندران را از نظر میزان فالونوئیـد  عصاره

در این مطالعه آنها نشان دادند کــه  . و فنلی مورد بررسـی قـرار دادند

رکیبـات پلـی فنلـی    ارتبـاط مناسـبی بین فعالیت آنتـی اکسـیدانی و ت  

عصــاره آبـــی و  ) 30(ســتاکوویک و همکــاران . گیـاه وجـود دارد

هاي مختلف گیاه سیزاب کوهستان را از نظر محتوي قسمت متــانولی

فنلی و فالونوئیدي بررسی قرار دادند و در ایـن پــژوهش بــه ایــن     

ر نتیجه رسیدند که محتوي فنلـی و فالونوئیـدي عصـاره آبــی بیشـت  

الزم به ذکر است که ترکیبات فنلی به صورت  .ازعصاره متانولی است

بــه عنــوان یـک    کـه  موثري به عنوان دهنده هیدروژن عمل نموده 

و ) 2(آگوستین و همکاران ). 8و 12(کنند آنتی اکسیدان موثر عمل می

بر اساس تحقیقاتی که روي عصاره آبی بـرگ  ) 21(اکینی و همکاران 

انجام دادنـد، وجـود سـاپونین، اسـتروئید،     ناجوربرگ هرز فرفیون علف

ــد   ــزارش کردن ــد را گ ــد و آلکالوئی ــانن، فالونوئی ــد، ت ــود . ترپنوئی وج

کننـد،  عنوان ترکیبات شیمیایی عمل می به  2و ترپنوئیدها 1آلکالوئیدها

هاي طبیعی ها در اکوسیستم که از رشد گیاهان دیگر و میکروارگانیسم

  ).13(نند کیا زراعی جلوگیري می

  

 گیري کلی نتیجه

بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عصـاره آبـی   

گیري هرز فرفیون ناجور برگ روي صفات اندازهساقه و آبی برگ علف

اثرات بازدارندگی نداشته است، ولی عصاره ) شاهد(شده در سطح صفر 

ت درصد موجب کاهش وزن تر برگ شده اس 100آبی ساقه در غلظت 

وحشی توسط عصاره الکلی بـرگ  زنی علف هرز یوالفو رشد و جوانه

درصـد بیشـترین بازدارنـدگی را داشـته اسـت و       100و  50در سطوح 

موجب کاهش ارتفاع، وزن خشک ساقه، وزن تر بـرگ و وزن خشـک   

بیشـترین تـأثیر بـر روي سـطح بـرگ      . وحشی شده استبرگ یوالف

د و کمترین آن مربـوط بـه   درص 100مربوط به عصاره برگ با غلظت 

هـاي  نتـایج آزمـایش   .درصـد بـوده اسـت    75عصاره ساقه در غلظت 

دهد که عصـاره آبـی   فیتوشیمیایی عصاره آبی و الکلی برگ نشان می

ها داراي ترکیبات فنلی بوده و نیـز خاصـیت   برگ بیشتر از بقیه عصاره

اد نهبا توجه به نتـایج ایـن پـژوهش پیشـ    . آنتی اکسیدانی باالیی دارد

گـردد تحقیقـات بیشـتري پیرامـون شناسـایی و چگـونگی عمـل         می

وحشـی  هرز فرفیون علیه رشد گیاهچه یوالفترکیبات آللوپاتیک علف

انجام شود تا بتوان از آن بعنوان یک منبع گیاهی داراي ترکیبات آنتی 

  .اکسیدانی در صنعت تولید کود و علفکش اورگانیک استفاده نمود
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