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دراسة مقارنة لتأثير المستخلص الكحولي الوراق نبات اليوكالبتوس ومبيد الدايكوات على مؤشرات نمو 

 Elodea (Egeria densa (Planch.) Casp.)وتثبيط النبات المائي 

 خضير عباس عزيز 

 جامعة الكوفة -كلية الزراعة 

 الخالصة

حنلل  وررا  اليلكنالوللو رمويند الندات لا  فن  م ندو  هدفت هذه الدراسة الى مقارنة تأثير كل من  الستنلص ا ال  

( غم/منل من  متنلص ا نونا  02(. رقند ارحنحت الالنا ن ال اللركين  )Egeria densa) Elodeaنسنل رتبونيا الاونا  السنا   

انا  اذ ب غنت قنيم النلال الطنرل رالونال رلنل  ال ي Elodeaاليلكالوللو ال حلل  قد اعطى اع ى تبويا لسؤشرا  نسنل نونا  

سنم( ل نل من  السؤشنرا  اعنىه ع نى اللنلال  مقارننة منا م ام نة التنيطر  اللن   4.44غنم    2.45غنم    4.4م  هذا اللركين  )

 سم( ع ى الللال . 14.11غم    4.21غم    10.1اعطت اع ى القيم )

تبويطينناً راحننحاً ع ننى مننل/للر( قنند اعطننى تننأثيراً م التنناً  4كسننا ارحننحت الدراسننة ال موينند النندات لا  عانند اللركينن  ) 

سم( ل ل م  النلال الطنرل رالونال رلنل  ال يانا   1.22غم    2.25غم    1.22مؤشرا  الاسل السذكلر  اذ ب غت القيم فيه )

 سم( ع ى الللال . 14.11غم    4.55غم    11.11ع ى الللال  مقارنة ما م ام ة التيطر  الل  اظهر  اع ى القيم )

مبل ل ستلص ا رالسويد   ارححت الالا ن ال السويد كال اكبر تأثيراً م  الستنلص ا اذ اعطنى رعاد مقارنة اللركي  او 

 سم( ل صفا  التابق ذكرها. 2.5غم    2.29غم    2.0م د  ل صفا  السدررسة ب غ )

 

Abstract 

 Results showed that the concentration (2) gm/L of Eucalyptus alcoholic extract was gave 

the highest inhibition of plant parameters, the values of fresh and dry weight of plant and length 

of samples was (3.4 gm, 0.39 gm, 4.33 cm) compared with control treatment that gave the 

highest values (12.1 gm, 3.01 gm, 14.11 cm) respectively.  

 Herbicide Diquat concentration (4 ml/L.) gave inhibition effect on the indicator of growth 

, the value was (1.00 gm, 0.09 gm, 1.00 cm) to each fresh and dry weight and length of samples 

compared with control treatment (11.11 gm, 4.66 gm, 13.11 cm) respectively. 

 The comparison between optimum concentration to each of extract and herbicide showed 

that the herbicide had more affected than extract and it gave (0.8 gm, 0.05 gm, 0.6 cm) to 

previous parameters. 

 

 

 المقدمة

( رهنل من  الاواتنا  Hydrocharitaceae) لنى عا  نةا Elodea (Egeria densa (Planch.) Casp.)ت نل  نونا  

اقندام(   قند  5م ) 1.0   ا م الصضنر  قند تصنل لللنه النى  Submersedذرا  الف قة اللاحد  رت د م  الاواتا  السا ية الغالتة 

  ل نل عقند (   )حلال  ارب ة اررا Whorlت لل هذا الاوا  جذرراً ار ت يش حراً   اوررا  الصضراء ت لل م لفة حل  التا  

م نم. حافنا  اللرقنة ت نلل ناعسنة   تحلنلل  9سنم رشن  ها لنلل  ب نرد مقنداره  4.09-4.9لل  اللرقة اللاحد  تلنرار  بني  

اهر  هذا الاوا  ع ى ثىث بلى  بيضاء رثىث اررا  كأسية خضراء   تو غ ال هر  م  سطح الساء م  سنلتق للتنل تصنر  

(. ت د هذا الاوا  من  الاواتنا  اللن  ظهنر  حندتباً فن  ال نرا  حينا اا ا  انل نار هنذا Langeland, 2001م  محلر اللرقة )

الاوا  ف  اورنة اوخير  متوواً احراراً ماها اعاقة جرتال السناء فن  اونهنر رقانلا  النرل رتغيينر ل نم السناء باوحنافة اعاقلنه 

لاونا  فن  ال دتند من   ر  ال نالم رماهنا اللوتنا  السلحند  (. تال نر هنذا ا0220لحركة صيد اوسساك بالستطحا  السا ية )له   

 (.Center et al., 2003ر ر  امرت ا الىتياية مبل اورجالي  رالورااتل )

تس   م افحة هذا الاوا  باسلصدام عد  لنر  ماهنا اواالنة السي اني ينة راوعنداء الحيلتنة ركنذلي عن  لرتنق اسنل سا   

 Diquat (Jayce et al., 2001.)السويدا  رماها مويد 
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حيننا تنن رج اشننوار اليلكننالوللو لغننرد ال تاننة ار  Myrtaceaeالننى عا  ننة  .Eucalyptus sppترجننا نوننا  اليلكننالوللو 

(   راسنلصدم هنذا Chakravarty, 1976كسصدا  ل رتا  رتتل سل اتت اررا  هذا الاونا  لىغنراد الصنيدونية رالدرا ينة )

ال ا غننا  الرغي ننة  Al-Mousawi (1974)لصاصننة بالستلص صننا  الاواتيننة حيننا رجنند الاوننا  فنن  ال دتنند منن  الدراسننا  ا

Chenopodium album  رالرغنلC. mural  رنونا Erigeron bonariensis  الاامينة تحنت اشنوار اليلكنالوللو ت نلل

شنوار ال ااررتانا. كنذلي رجند ق ي ة ال بافة رذا  نسل ح يف راراال جافة ق ي ة بالسقارنة ما نفس انلاج او غا  الاامية تحنت ا

Babu  رKandasamy (1551 ال متننلص ا اوررا  الطرتننة رالوافننة ل يلكننالوللو ا   الننى تبوننيا بننا را  البيننل رالتنن د )

( تننأثير ارب ننة تراكينن  منن  الستننلص ا السننا   لسص فننا  اررا  0222راخننررل ) Padhyخننى  فلننر  نسلهننا اورلننى. راخلوننر 

% فلجنند ال جسيننا تراكينن  الستننلص ا ا   الننى تبوننيا الاتننوة السملتننة لىنوننا  رنسننل 02   19   12   9اليلكننالوللو رهنن  

 .Eleusine coracanaالوا را  لوا را  

ر  Hartly) [dihydrodipyrido(1,2-a:2',1'-c) pyrazinediium dibromide-6,7]ت ننند مويننند الننندات لا   

Kidd   1504السرافقنة ل سحاصنيل الغذا ينة السهسنة  او غنا لس افحنة ل ب ن ل راسنا ( م  السويدا  غير الوهااتنة اللن  تتنل س

لإلنتال رالسحاصيل الل  تتل سل ع فا ل حيلانا  كسا تتنل سل السويند ل قضناء ع نى او غنا  السضنر  فن  الراحن  ال راعينة   

ر  Gillett (1970)كننر  ذ (. رWilliam   1554السلاقننا الصننااعية   اناسننة الننرل   مىعننم كننر  القنندم ررتنناد اللفننا  )

Tucker (1502  ال نصف عسر مويد الدات لا  هل اقل م )ساعة ف  عسنل  السناء رقند ت نلل ملجنل اً رمرتوطناً برراسنم  40

( انه عاد م ام ة الوحير  اوصطااعية 1551) Howardتلم رهذا تؤ ل الى ق ة تلفره احيا يا. ررجد  152السورى السا   لسد  

% م  السويند قند امندل ع نى 15% م  السويد سلل توقى ف  الساء رال 1ا  الدغل بسويد الدات لا  فال نتوة ب د ال غ اها الاو

 تلم.  00رراسم السورى السا   رقد تست هذه الدراسة لسد  

 هدفت هذه الدراسة الى ما ت  : 

 .Elodeaاخلوار تراكي  مصل فة لستلص ا اررا  اليلكالوللو ف  نسل رتبويا نوا   -1

 .Elodeaاخلوار تراكي  مصل فة م  مويد الدات لا  رصلوً الى اللركي  السؤثر حد نوا   -0

 المواد وطرائق العمل

تننم جسننا نوننا    جام ننة ال لفننة  –جرتننت هننذه الدراسننة فنن  مصلوننر الاوننا  فنن  قتننم رقاتننة الاوننا  فنن  ك يننة ال راعننة ا 

Elodea   حيا اخنذ  الاواتنا  بصنلر   19/5/0225محافاة الاوف بلارتخ م  ماطقة ع ل  الفحل اللاق ة ع ى شا ال لفة ف

ع نلا ية رررعنن  ال ت ننلل الاواتنا  غضننة رنق ننت النى السصلوننر باسننلصدام ارعينة بىسننلي ية ررحنن ت فن  السصلوننر فنن  حننلد 

 اجنننننننننننننننننننناج    شصصننننننننننننننننننننت الاواتننننننننننننننننننننا  عنننننننننننننننننننن  لرتننننننننننننننننننننق الصننننننننننننننننننننفا  اللنننننننننننننننننننن  ارر هننننننننننننننننننننا 

(Langeland, 2001.) 

رجنرى تحضنير الستنلح ا ال حنلل   15/5/0225ليلكالوللو من  قضناء ال لفنة ج وت عياا  )اررا ( م  نواتا  ا 

 922( غم م  متحل  اررا  الاونا  ررحنا فن   رر  اجناج  سن ة 122( حيا اخذ )1514) Harborneلها حتم لرتقة 

سناعة عاند  رجنة حنرار  الغرفنة ررشنح  04% ررحنا ع نى رجنا  كهربنا   لسند  02منل كحنل  اثي ن   022مل راحنيف لنه 

 Vacuum pumpمربلل ع ى مضصة تفرتغ  Whatman No.2الستلص ا باسل سا  قسا بصار حاٍر ع ى ررقة ترشيح نلج 

ل نلص ا من  ° م 42ركرر  عس ية اوسنلصىل منرتي    ركن  الراشنح ال  ن  الاناتن من  اوسنلصىل فن  حسنام منا   بدرجنة 

%( رمانه 122) Stock solutionل  اوسناو كامنل القنل  السذتم رتم الحصل  ع نى سنا ل كبينف القنلام   رعند التنا ل السح ن

 (.0220( غم/مل ماء مقطر باللصفيف م  السح ل  اوساو )حس   رمهدل   02   19   12   9حضر  اللراكي  )

حيا كانت  رجة  02/5/0225اجرتت اللوربة ف  مصلور الاوا  ف  قتم رقاتة الاوا  ف  ك ية ال راعة/جام ة ال لفة  

 Completely Randomized Designصنسست اللوربنة باسنل سا  اللصنسيم ال  نلا   ال امنل ° م 0±05سصلونر حنرار  ال

(CRD) (  غم/منل من  ربلاقنا ثنىث م نررا  ل نل تركين  الستنلص ا ال حنلل  02   19   12   9حيا تم احنافة اللراكين )

( 1- تتيتنيسا .م pH  =1.9   EC  =1.24الاهنر ) لاوا  اليلكالوللو احافة الى م ام ة التيطر  اللن  كاننت تحنلل ع نى مناء

منن   Elodeaللننر. ب نند ذلنني تننم احننافة نواتننا   1سننم ربتنن ة منندارها  14سننم رلللهننا  1الننى ارعيننة اجاجيننة اسننطلانية قطرهننا 

غنم  12سنم رانهنا الطنرل  1الحلد ال جاج  ما مراعا  توانتها من  حينا الطنل  رالنلال رال ن ل حينا كنال لنل  ال يانة 

 ورعية تحت مصدر كهربا   ل ضلء.رتركت ا

تست م ام ة ارعية اجاجية اخرى بافس ملاصفا  اورعية التابقة تحلل ع ى ماء منأخلذ من  الاهنر بلراكين  مصل فنة  

( مل/للر باوحافة الى م ام نة التنيطر  اللن  4   4   0   1ال السية ره  ) Syngentaم  مويد الدات لا  رالسأخلذ م  شركة 

 (.0229ع ى ماء الاهر فقا. )ع ت    كانت تحلل 
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ب د م رفة اللركي  اومبل ل ل م  الستلص ا ال حلل  لاوا  اليلكالوللو رمويد الدات لا    تم اجنراء توربنة مقارننة  

بننافس السلاصننفا  اعننىه راحننيفت الننى اورعيننة  Elodeaحيننا اخننذ  نواتننا   1/12/0225لس رفننة اوفضننل بياهسننا بلننارتخ 

طلانية راحيف لها اللركي  اومبل م  السويد راللركي  اومبل م  الستلص ا باوحافة الى م ام ة سيطر  تحلل ال حاجية اوس

 ع ى ماء الاهر.

( تنم اخنذ القنراءا  رذلني عن  لرتنق اخنرا  الاواتنا  ررحن ها 0229اتام ع ى كل توربنة )ع تن     12رب د مررر  

سنم  5ق بهنا ثنم اخنذ رانهنا الطنرل رلللهنا رنق نت النى الونا  بلنرل قطرهنا ع ى ررقة ترشيح ل نلص ا من  السناء ال ا ند ال نال

(. رب نند حتننا  1555سنناعة رلحنني  ثوننا  الننلال )جاسننم    40لسنند  ° م 12ررحنن ت فنن  فننرل كهربننا   ع ننى  رجننة حننرار  

( CRDامنل )م دو  النلال الطنرل رالونال ركنذلي م ند  اولنلا  تنم تح ينل الالنا ن احصنا ياً حتنم اللصنسيم ال  نلا   ال 

 (.0222)الرارل رخ ف هللا    .L.S.Dرقلرنت السللسطا  باسل سا  اخلوار فر  م الل 

 النتائج والمناقشة

 Elodeaتأثير المستخلص الكحولي لنبات اليوكالبتوس على مؤشرات نمو نبات 

ى م ند  رال الاوننا  ( نىحن  ال الستنلص ا ال حننلل  لاونا  اليلكنالوللو قنند اثنر م التناً ع نن1عاند  راسنة الونندر  ) 

فن  م ام نة  Elodeaحينا تحقنق اع نى رال لنرل رجنال رلنل  عيانا  نونا   Elodeaالطرل رالوال رلل  عياا  نوا  

سنم( مقارننة باقنل رال لنرل رجنال رلنل  عيانا  الاونا  حصنل فن  م ام نة  14.11غنم    4.21غم    10.1التيطر  رب غ )

غنم( رقند ت نل  التنوم فن  ذلني النى  4.44   2.45غنم    4.4كنالوللو رب نغ )( غم/مل م  الستلص ا ال حنلل  لاونا  اليل02)

ر  Chlorogenic acidر  Isochlorogenic acidاتا   نتوة السا   الف الة ف  الستنلص ا ب تنا   اللركين  رمن  هنذه السنلا  

P-coimaric acid  رFerulic acid  رجسينا هنذه الحنلامث مبوطنة ونونا  نسنل ب نث اننلاج او غنا  الاامينة تحنت اشنوار

(. رتلفنق الالنا ن اللن  حصن ت منا ال دتند من  الدراسنا  رماهنا  راسنة Al-Naib and Al-Mousawi, 1976اليلكنالوللو )

Kohil et al. (1998)  رNarwal (1999) من  اررا  اليلكنالوللو  رال ذال ذكرا ال الستلص ا السنا   رال تنت لستنلص ا

عانندما علم ننت بطرتقننة الننرا ع ننى نوننا  الافننل اورجننلان  فانهننا ثوطننت م نند  انقتننام خىتننا رمحلننلى ال  لررفيننل رالوننررتي  

 Watson (2000)رال اربلهيدرا  رتق يل عس ية اللافس لصىتنا الاونا  الونالغ رتق ينل انونا  بنذرر الافنل اورجنلان . راسنل سل 

يلكالوللو رمتلص ا اررا  الو لل حينا سنوم متنلص ا اليلكنالوللو تبويطناً اكبنر من  متنلص ا الو نلل متلص ا اررا  ال

 راثر الستلص ا ف  لل  با را  الوذرر السصلور . Elymusر  Achilleaلوذرر 

 Elodea( تأثير تراكي  مصل فة م  الستلص ا ال حلل  لاوا  اليلكالوللو )%( ع ى مؤشرا  نسل نوا  1جدر  )

 لل  ال ياا  )سم( اللال الوال )غم( اللال الطرل )غم( ركي  متلص ا اليلكالوللو )غم/مل(ت

Control )14.11 4.21 10.1 )ماء الاهر 

9 5.4 2.59 0.44 

12 5.1 2.55 1.55 

19 9.5 2.41 5.55 

02 4.4 2.45 4.44 

L.S.D. 0.05 0.995 2.004 1.109 

 ه  م د  لبىث م ررا  * اورقام اللار   ف  الودر  اعىه

 Elodeaتأثير تراكيز مختلفة من مبيد الدايكوات على نمو مؤشرات نبات 

السدررسنة  Elodea( ال مويد الدات لا  قد اثر ب  ل راحح رم الل ع ى مؤشرا  نسنل نونا  0تىح  م  الودر  ) 

غنم    2.25غنم    1.22لر ركنال )منل/ل 4فن  اللركين   Elodeaحيا ظهر اقل رال لنرل ررال جنال رلنل  ل يانا  نونا  

سم( ل ل م  اللال الطرل رالوال رلل   14.11غم    4.55غم    11.11سم( ع ى الللال  ف  حي  كانت اع ى القيم ) 1.22

ير ال اللاثير الس الل ال وير الذل اعطاه مويد الدات لا  ع ى م اتير الاسل الستلصدمة قد ت ل  الى تاثعياا  الاوا  ع ى الللال . 

مويد الدات لا  ع ى عد  م  ف اليا  الاوا  الحيلتة السهسة مبل اللركيم الضل   حيا ال مويد الدات لا  تلفاعل منا السركونا  

حيا ت سل ع ى اكلتا  اول لنررل الساط نق من  هنذا  Photosystem Iالااق ة لىل لررل رالسلجل   ف  الااام الضل   اور  

 لناً اركتيد عنال  الطاقنة توندذ هنذا اوركتنيد ب سنل عند  تفناعى  ل ونذرر الحنر  رمتنوواً حنرراً الااام رتحلله الى اركتوي  م

خ لتنناً كويننراً ربننذلي ت سننل السوينند ع ننى عنندم الننربا بنني  الطاقننة الااتوننة منن  اللركيننم الضننل   رعس يننة اللص يننق الحيننلل الص ننلل 

(Copping and Hewitt, 1998( رتلفنق نلنا ن هنذه الدراسنة منا .)Klingman et al., 1975  رJoyce et al., 2001 )

 ال ذت  ذكررا تأثير مويد الدات لا  ع ى نسل هذا الاوا  اذ ا ى اسلصدامه الى انصفاد ف  الاسل ب  ل راحح.
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 Elodea( تأثير تراكي  مصل فة م  مويد الدات لا  )مل/للر( ع ى مؤشرا  نسل نوا  0جدر  )

 لل  ال ياا  )سم( اللال الوال )غم( اللال الطرل )غم( تركي  مويد الدات لا  )مل/للر(

Control )14.11 4.55 11.11 )ماء الاهر 

1 12.44 2.00 5.55 

0 9.44 2.9 5.44 

4 1.55 2.44 0.11 

4 1.22 2.25 1.22 

L.S.D. 0.05 2.444 2.241 2.441 

 المثةةةةةةةل لمبيةةةةةةةد الةةةةةةةدايكوات ( غم/مةةةةةةةل والتركيةةةةةةةز ا2مقارنةةةةةةةة التركيةةةةةةةز االمثةةةةةةةل لمسةةةةةةةتخلص اليوكةةةةةةةالبتوس )

 مل/لتر( 4)

( تلضح ال مويد الدات لا  قند اثنر م التناً ع نى جسينا مؤشنرا  الاونا  السدررسنة اذ 4   0   1م  مىحاة اوش ا  ) 

سم( رظهر فر  م الل بي   2.5   2.29غم    2.0اظهر اقل الس دو  ل لال الطرل رالوال رم د  لل  ال ياا  حيا ب غ )

غنم  4( غم/مل رالنذل اعطنى )0مل/للر( راللركي  اومبل لستلص ا اليلكالوللو ال حلل  ) 4مبل لسويد الدات لا  )اللركي  او

بياسننا اظهننر  م ام ننة  Elodeaسننم( ل ننل منن  الننلال الطننرل رالوننال رلننل  ال ياننا  السننأخلذ  منن  نوننا   4.55غننم    2.0  

 سم( ع ى الللال . 14غم    4.9م   غ 10التيطر  اع ى رال لرل رجال رلل  ل  ياا  حيا كال )
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المعامالت

مستخلص اليوكالبتوس مبيد الدايكوات المقارنة

L.S.D. 0.05 = 1.118

 
 Elodea( تأثير متلص ا اليلكالوللو ال حلل  رمويد الدات لا  ف  م د  اللال الطرل )غم( لاوا  1ش ل )

 * االرقام الواردة في الجدول اعاله هي معدل لثالث مكررات
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المعامالت

مستخلص اليوكالبتوس مبيد الدايكوات المقارنة

L.S.D. 0.05 = 0.0049

 
 Elodea( تأثير متلص ا اليلكالوللو ال حلل  رمويد الدات لا  ف  م د  اللال الوال)غم( لاوا  0ش ل )
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المعامالت

مستخلص اليوكالبتوس مبيد الدايكوات المقارنة

L.S.D. 0.05 = 1.972

( 4ش ل ) 

 Elodeaوللو ال حلل  رمويد الدات لا  ف  م د  لل  عياا  لاوا  تأثير متلص ا اليلكال

ركنال  Elodeaتتلالن م  هذه الدراسة ال الستلص ا ال حلل  لاوا  اليلكنالوللو قند اثنر ع نى مؤشنرا  نسنل نونا  

  الستنلص ا رالسويند لسويد الدات لا  اللأثير اللاحح ع ى صفا  الاسل السدررسة رعاد السقارنة بي  اللركي ت  اومب ي  ل نل من

 رجد ال السويد اكبر تاثيراً م  الستلص ا.

 

 المصادر

. تصننسيم رتح يننل اللوننار  ال راعيننة.  ار ال لننم ل طواعننة (2222الةةراو، خ خاشةةم محمةةود وخلةةد ا خ عبةةد العزيةةز محمةةد )

 رالا ر. جام ة السلصل. راار  الل  يم ال ال  رالوحا ال  س .
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اسلصدام ال لامل اوحيا ية رال يسيا ية لسقارمة مرد الذبل  الفينلاارم  ع نى الحاطنة السلتنوم  ( 9111جاسم خ ناجي كامل  )

 . رسالة ماجتلير. جام ة الوصر . Fusarium graminisع  الفطر 

تننننأثير لننننر  الس افحننننة ال يسيا يننننة رالفي تا يننننة راوحيا يننننة فنننن  نسننننل نوننننا  ال ننننسوىل (  2222عزيةةةةز خ خضةةةةير عبةةةةاس  )

Ceratophyllum demersum L.  ك ينة  –راللاثيرا  ال يسيا ية ف  ب ث اوحياء السا ية السرافقة. رسالة ماجتلير

 ال راعة. جام ة ال لفة.

 Nicotiniaتننأثير الستلص صننا  السا يننة رال حلليننة لسص فننا  اللوننغ (  2222حمةةز، خ عبةةاس كةةادم وممةةد، خ محمةةد صةةال   )

tabaccum ذبابنة السا لينة ف  ب ث جلانم او اء الحينات  ل Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) .

 .05-01. ل 0  ال د   4مو ة القا سية ل   لم الصرفة. السو د 

 .  42ع م الايل ال هر  الوسي ة راوحرار ال وير  . مو ة ال راعة ال راقية . ال د  الرابا. ل  ( 2222طه خ حسين علي  )
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