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چکیده
یا و علفکشهـا در آن طبیعـی سـم از میتوان که میباشـد Ricinus گیاهی سـمی communisعلمی نام بـا کرچـک
و 5 ،2/5 ،0 غلظتهاي با میوه کرچک و برگ آبی عصاره اثر ابتد ا حاضر، بررسی نمود. در سـطوح اسـتفاده ضد عفونی
د ر 100 اثر غلظت سپس گرفت. قرار آزمایش بلبلی مورد لوبیاي چشـم و گندم گیاهچه رشـد جوانه زنی و 10 در صد بر
طرح آماري فاکتوریل با آزمایش گرد ید. مطالعه 2 گونه قارچ و باکتري گونه 4 روي بر کرچک و میوه عصـاره برگ صـد
نتایج گرفت. سطح 0/05 صورت با آزمون دانکن در میانگینها مقایسه سه تکرار و بلوكهاي کامل تصادفی در قالب در
بلبلی لوبیا چشم و گندم زنی جوانه د اري معنی طور به صد، د ر 2/5 غلظت با کرچک میوه و برگ عصاره د اد که نشان
باالي لپه و زیر محور طول و همچنین گندم چه ساقه و چه ریشه طول کرچک و میوه برگ عصاره است. کاهش داده را
میوه آن از بیشـتر موارد همه در برگ کرچک عصاره اثر اما داد ، را کاهش آنها وزن خشـک و بلبلی چشـم لپه لوبیاي
است، گیاه دو لپه بهعنوان چشم بلبلی لوبیاي از بیشتر لپه تک گیاه بعنوان گیاهچه گند م بر برگ و اثر عصاره میباشد
عصاره نشان می دهد که نتایج کرد. استفاد ه علف کش برگ بهعنوان عصاره از مناسـبی غلظتهاي از بتوان شـاید لذا
آزمایش قارچ گونه از 2 ندارد و آزمایش 4 گونه باکتري مورد از رشد جلوگیري د ر اثر معنی داري کرچک میوه و برگ

ممانعت مینماید. طور معنی داري به Saccharomyces cerevisiae گونه رشد از کرچک میوه عصاره شده
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مقدمه
به و ــون فرفی خانواده از Ricinus communisــی علم ــام ن ــا ب ــک کرچ
ــول کپس نوع میوه آن از و ــت پنجه اي اس برگهاي با ــورت درختچهاي ص
حاوي گیاه این میشود. بذر سمیشناخته گیاهان گیاه جزو این ــد. می باش
(8). امروزه ــین1 نامیده میشود ریس که ــت سمی اس صد پروتئینی در 3-5
،10) میگیرد ــمیصورت س پروتئین این مورد در گوناگونی ــاي پژوهشه
خود ــی رویش ــمتهاي قس در ــمی س مواد داراي کرچک بعالوه .(12 ،11
برگ آبی عصاره اثرات ــگران برخی پژوهش .(9 ، 5 ،4) ــت اس برگ جمله از
نسبت آن د ر عنوان مهمترین فالونوئید موجود به کوئرستین2 کرچک را به

.(9) دادهاند
یا سایر و گیاهی مواد طبیعی از استفاده هرز علفهاي ــتی زیس کنترل
هرز علف گونه جمعیت یک یا کاهش ــد رش جلوگیري از براي طبیعی مواد
یا و کش ها علف میتوان در تهیه گیاهی طبیعی از این مواد لذا .(1) میباشد
دانشمندان از تعدادي اخیر سالهاي در نمود. استفاده کننده ضدعفونی مواد
شدن یک (افزود ه آللوپاتی از مستقیم بهره برداري به اقدام هرز علم علفهاي
دیگر گیاه روي گیاه یک و تاثیر شیمیائی محیط به شیمیائی چند ترکیب یا
پژوهش این در نمودهاند(2). هرز علفهاي مدیریت در روشی بعنوان است)
رشد و زنی جوانه بر کرچک میوه برگ و آبی عصاره مختلف غلظتهاي اثر
لوبیاي گیاهچه و لپه تک گیاه عنوان به Triticum aestivum گندم گیاهچه
عصاره اثر همچنین و ــه لپ دو گیاه عنوان به Vigna radiate ــی بلبل ــم چش
ــتفاده اس قارچ و باکتري تعداد ي ازدیاد بر کرچک میوه و ــرگ ب ــظ آبی غلی

از: عبارتند باکتریهاي آزمایش شده گردید.
Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, Bacillus cereus

Staphylococcus aureus

 Saccharomyces cerevisiae از: ــد عبارتن ــده ش آزمایش قارچهاي و
.Penicillium digitatum

روشها و مواد
اثر 7 و ــد تهیه ش صد در 5 غلظت هاي 2/5 و مقطر از آب ــتفاده اس با
کرچک میوه برگ و عصاره صد در و 10 5 ،2/5 ،0 از تیمارهاي لیتر میلی
درجه 25 دماي بلبلی در چشم لوبیاي و گندم رشد گیاهچه و زنی جوانه بر
پتري درون ظروف عدد بذر 25 7 روز با مدت به ــگاه و آزمایش ــانتیگراد س
70 دماي با آون در دادن قرار با گیاهچهها ــک خش وزن و ــی گردید بررس
صد در 100 غلظت از ــت آمد. ساعت بدس 48 مدت به و ــانتیگراد س درجه
و میوه کرچک و برگ عصاره مقطر) آب لیتر میلی 100 در (100گرم پودر
در اطراف دیسکهاي قارچ و باکتري رشد3 قطر منطقه بازدارندگی روش از
اثر ــی بررس براي آگار محیط مولرهیتون ــطح س به عصاره گیاه در ــته آغش
منطقه اندازه گیري قطر با ــد. ش ــتفاده اس قارچ و ــد باکتري رش بر ممانعتی
ــتاندارد به اس جد اول طبق بر تبد یل آن و متر میلی ــب حس بر ــد رش عدم
میتوان لیتر، میلی در میکروگرم حسب بر (MIC)4 ممانعت حداقل غلظت
گیاه بیان عصاره به را نسبت قارچ و ــیت باکتري حساس یا مقاومت و میزان

.(6 نمود (3،
در تصاد فی و قالب بلوكهاي کامل آماري فاکتوریل در طرح آزمایش با
سطح دانکن در دامنه چند آزمون با میانگینها مقایسه شد. تکرار انجام سه
با استفاده ترتیب نمودار به رسم و د اده ها تجزیه آماري صورت گرفت. 0/05

شد. انجام Excel و MSTATC افزارهاي نرم از

Pajouhesh & Sazandegi No:78 pp: 30-33

Aquatic extract effects of castor bean leaf and fruit on germination and seedling growth and propagation of 

bacteria and fungi 

By: S. Mohsenzadeh, Faculty of Science, Shiraz University

Mohabatkar H., Faculty of Science, Shiraz University

Gholizadeh M., Faculty of Science, Shiraz University

Castor bean (Ricinus communis) is a toxic plant and its natural toxin can be used in herbicides and or surface antiseptics. 

In this study, first aquatic extracts effect of castor bean leaf and fruit with 0, 2.5, 5, and 10 percent concentrations 

on germination and seedling growth of wheat and mung bean was examined. Then effect of 100% concentration of 

aquatic extract on four bacteria and two fungi was studied. Experiment statistical design was factorial in randomized 

complete block format with three replicates and means comparisons by Duncan’s method at p<0.05. Results show that 

extracts of castor bean leaf and fruit with 2.5 percent of concentration have reduced wheat and mung bean germination 

significantly. Extract of castor bean leaf and fruit reduced radicle and coleoptile length of wheat and also hypocotyls 

and epicotyl of mung bean length and theirs dry weight but always the effect of leaf juice was more than fruit juice. 

The effect of leaf extract on wheat seedling as monocotyledon plant was more than mung bean as dicotyledon plant. 

So, maybe optimum concentrations of leaf extract can be used in herbicides. Results show that extract of castor bean 

leaf and fruit has no significant inhibitory effect on the growth of four bacteria species which was examined. From two 

species of examined fungi, castor bean fruit can inhibit the growth of Saccharomyces cerevisiae significantly.

Keywords: Castor bean, Wheat, Mung bean, Bacteria, Fungi, Growth inhibition, Bioherbicide 
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بحث   نتایج و
میزان  و بذر زنی درصد جوانه آماري بر از نظر کرچک آبی عصاره  اثر
بوده معنی دار 0/05 سطح در بلبلی چشم لوبیاي و گندم گیاهچه ــد رش
مید هد نشان میوه کرچک عصاره و برگ اثر عصاره بین ــه مقایس ــت. اس
گند م بذر جوانهزنی کاهش باعث ــوه عصاره می از ــتر بیش برگ که عصاره
محور طول و ــدم گن چه ــه ریش طول همچنین و بلبلی ــم چش لوبیاي و
نیز ج -1 ــکل ش در ب). و الف -1 ــکل (ش ــت اس گردیده لوبیا لپه زیر
گندم ــاقه چه س طول بر کرچک میوه عصاره و برگ عصاره بین ــاوت تف
میشود. ــاهده مش همچنان بلبلی ــم چش لوبیاي لپه باالي محور طول و
نسبت کرچک عصاره برگ ــتر بیش اثر از حاکی نیز ــک گیاهچه خش وزن
لوبیاي و گندم ــه گیاهچ ــک کاهش وزن خش بر میوه کرچک عصاره ــه ب
غلظت 10 در تنها کرچک بطوریکه عصاره میوه ــد . میباش بلبلی ــم چش
ــت اس گردیده گند م گیاهچه ــک خش وزن کاهش معنیدار باعث صد در

د). -1 (شکل
بازدارند گی کرچک اثر برگ عصاره که گرفت میتوان نتیجه مجموع در
داشته بلبلی چشم لوبیاي گندم و ــد گیاهچه رش بر جوانه زنی و ــتري بیش
عصاره میوه از تر مناسب استفاده در علفکشها براي عصاره این و لذا است

میرسد. بهنظر کرچک
موضوعات به بایستی ــتی زیس علفکشهاي از ــتفاده منظور اس به چون
ــالمت س و محیط زراعی، گیاهان ــراي آنها ب بود ن خطر ــی ــی مانند ب مهم
در موضوع مشابه این نبود بررسی به توجه با ــود و ش د اده اهمیت ــانها انس

از استفاد ه به مربوط آنهم جهان که در پژوهشهاي مشابه بودن نادر و ایران
آزمایشهاي میباشد، لذا (9 کش (7، ــره حش عنوان به کرچک گیاه عصاره

این زمینه پیشنهاد میگردد. در بیشتري تکمیلی
باکتري، بر روي 4 کرچک میوه برگ و غلیظ آزمایشهاي اثر عصاره
عدم به توجه ــا ب و نداد ــان نش آنها ــد رش بر داري را ممانعتی معنی اثر
ضد اثر که ــت گرف میتوان نتیجه مورد، در این ــا گزارشه ــایر س وجود
اثر عصاره ــاي آزمایشه در اما ند ارد . عمومیت ــک کرچ عصاره ــري باکت
تنها ــده ش آزمایش قارچ مورد دو روي ــر ب کرچک میوه و ــرگ ب ــظ غلی
تاثیر تحت داري معنی طور به Saccharomyces cerevisiae گونه ــد رش
ــد رش عدم منطقه که قطر بهطوري ممانعت گردید. کرچک میوه عصاره
به غلظت جداول استاندارد از استفاده با که بدست آمد 13 میلیمتر آن
تبدیل لیتر ــی در میل میکروگرم 32 از ــتر بیش (MIC) ممانعت ــل حداق
نیز همکاران و بیگی گرفت. قرار ــط متوس ممانعت محدوده در ــد و گردی
نشان ــت همزیس قارچ نوعی ازد یاد بر را کرچک برگ عصاره ممانعتی اثر

دادهاند(4).

پاورقیها
 1- Ricin

 2- Quercetin

 3- Inhibition zone diameter

 4- Minimum inhibitory concentration

بلبلی چشم لوبیاي لپه زیر محور طول چه گندم و ریشه طول جوانهزنی، درصد بر کرچک و میوه آبی برگ عصاره مختلف غلظتهاي اثر -1 شکل
گیاه.  نوع د و هر خشک گیاهچه وزن و بلبلی چشم لوبیاي لپه باالي محور طول و گند م ساقه چه طول

برگ... آبی عصاره اثرات  بررسی
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