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 زني سوياهاي جوانهبررسي اثر آللوپاتيكي كلزا بر شاخص

  عباس زارعيان و حسام اشعرينسامان شيدايي، ، اشكان عباسيان، بيتا اسكويي
 b_oskouei@yahoo.comمؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال  

  
  چكيده:

ميايي به نام گلوكوزينوالتي است، كه تنها در شرايط در ميان گياهان زراعي كلزا به عنوان يك گياه شاخص، حاوي تركيبات آللوشي
گذارد. هدف از اين تحقيق مطالعه اثرات بازدارنده عصاره پوسانده كلزا زني و رشد سايرگياهان اثر ميخاصي آزاد شده و بر جوانه

صورت طرح بلوك هاي بهآزمايش  (رقم اكاپي) طي زمان هاي مختلف روي شاخص هاي جوانه زني سويا( رقم ويليامز) مي باشد.
كيلوگرم از خاك  10گياه كامل با  30بذور كلزا در گلدان كشت شدند، پس از مرحله گلدهي  تكرار انجام شد. 4كامل  تصادفي با 

و  %75،%50،%0،25غلظت(  5عمل آمد و گيري بهگلدان مخلوط شده و پس از يك ، دو و سه هفته از اين مخلوط( پوسانده) عصاره
عدد بذر بود اضافه شد.نتايج نشان داد  50ليتر از هر غلظت به محيط كشت سويا كه شامل ميلي 20از عصاره تهيه شد.سپس )  100%

كه عصاره پوسانده هفته اول اثر بازدارنده بيشتري نسبت به هفته هاي ديگر بر درصد جوانه نرمال ، متوسط زمان الزم براي جوانه زني 
عصاره بر شاخص هاي جوانه زني اثر  %100شاخص بنيه وزني گياهچه داشته است. همچنين غلظت  ، شاخص بنيه طولي گياهچه و

  بازدارنده بيشتري داشت.
  

  زنيمتوسط زمان الزم براي جوانهشاخص بنيه طولي گياهچه، شاخص بنيه وزني گياهچه،  كلمات كليدي: درصد جوانه نرمال،
  

  مقدمه
توسط موليش مطرح شد . اين واژه از دو كلمه يوناني آللون به معناي متقابل و پاتوس به  1937ل واژه آللوپاتي براي اولين بار در سا

معناي آسيب گرفته شده است. به تركيبات شيميايي آزاد شده توسط موجودات زنده كه بر روي سالمت و زيست موجودات ديگر اثر 
هاي غذايي و دارويي از آن به عنوان تمييز كننده است كه عالوه بر استفاده كلزا يكي از انواع گياهاني .گذارند مواد آللوشيميايي گويند

ها ياد مي شود زيرا از طريق كاهش ميزان حشرات و پاتوژن هاي خاك و نيز مهار رشد علف هاي هرز خاك و نيز شكننده بيماري
). تحقيقات نشان مي5شود(بيولوژيك ياد مي محيط مناسبي را جهت كشت گياهان فراهم مي كند كه بدين علت از آن به عنوان كود

زني بذر ) سبب مهار يا به تاخير انداختن جوانه0-10دهد كه اضافه كردن اندام هاي گياه كلزا بصورت مالچ در سطح باالي خاك (
گزارش شده ). 1(استشود كه علت اين بازدارندگي توليد تيوسيوناتها از گلوكوزينوالت در حضور آنزيم ميروزيناز هاي هرز ميعلف

است كه در گياه كامل و سالم كلزا مقدار ايزوتيوسيانات آزاد بسيار كم است ، زيرا گلوكوزينوالتها در واكوئل و آنزيم مروزيناز به 
. )4(ديواره متصل است . اين تركيبات تنها از طريق تجزيه سلولي و يا از طريق افزودن مواد سبزگياهي به داخل خاك آزاد مي شوند

امروزه اطالعات اندكي پيرامون آللوپاتي كلزا بر گياهان زراعي موجود است. شناخت و بررسي رابطه دگرآسيبي كلزا كه امروزه به 
عنوان كشت غالب در بسياري از مناطق كشور تلقي مي شود، با ساير گياهان زراعي امري اجتناب ناپذير است، زيرا گياهان حساس 

يه نشان داده شوند. تجرزني، رشد و در نهايت افت بازده ظاهر ميبقاياي كلزا،  عموما با نوعي تاخير در جوانهبه تركيبات آزاد شده از 
  زني و كاهش رشد همراه است.خير در جوانهتأاست كه كشت سويا بالفاصله پس از برداشت كلزا با نوعي 

  باشد.زني سويا ميهاي جوانهشاخص هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان بازدارندگي پوسانده كلزا بر
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  هامواد و روش
. پس از اينكه گياهان بذر كلزا رقم اكاپي كشت شد 5دان كيلوگرم خاك لوم پركرده، در هر گل 4گلدان را با  100تهيه عصاره گياهي: 

بوته كامل(اندام  30گلدهي رسيدند پس از آنكه گياهان به مرحله  .گياهچه كامل باقي ماند 2برگي رسيدند در هر گلدان  3به مرحله 
بار، با فاصله يك  3ها در آن رشد يافتند مخلوط شدند و از مخلوط حاصل كيلوگرم از خاكي كه گلدان 10هوايي و زيرزميني) با 

استخراج دقيقه عصاره پوسانده  15به مدت  3000برداري صورت پذيرفت و پس از تهيه گل اشباع توسط سانتريفوژ با دور هفته نمونه
از عصاره حاصل  % 100و  %75، % 50،  %25(آب مقطر)، 0هايسپس غلظت .شد. اين مرحله سه بار به فاصله يك هفته انجام گرفت

قرائت  جهت تفكيك اثر خاص عصاره از اثرات اسمزي، پتانسيل اسمزي غلظت هاي مختلف عصاره توسط دستگاه اسمومتر تهيه شد.
  تهيه شد. PEG6000و برابر آن محلول  شدند

بذر سويا استريل شده به روش ساندويچي در چهار تكرار كشت شدند به طوري كه  50تيمار بذر سويا با عصاره گياهي: بدين منظور 
ها به از غلظت هاي مختلف عصاره تهيه شده به هر ساندويچ اضافه شد. سپس نمونه cc 20جهت تامين رطوبت مورد نياز مقدار 

هاي پس از يك هفته تعداد جوانه درصد قرار داده شدند. 80گراد و رطوبت درجه سانتي 25ژرميناتور با دماي مدت يك هفته داخل 
  ) ، شاخص بنيه طولي گياهچه و شاخص بنيه وزني گياهچه محاسبه شد. به طوري كه MTGزني(نرمال، متوسط زمان الزم جهت جوانه

زني)(متوسط زمان الزم براي جوانه  
n  تعداد بذرهاي جوانه زده در طي :d  روز و dتعداد روزها : n  Σ :باشد.  كل تعداد بذرهاي جوانه زده مي 

( شاخص بنيه طولي گياهچه)      
آن گياهچه از هر تيمار و تكرار انتخاب شده و طول  10برابر است با طول گياهچه كه جهت اندازه گيري آن تعداد   LPكه در آن 

 برابر است با تعداد جوانه نرمال مي باشد.  norاندازه گيري شد و 

( شاخص بنيه وزني گياهچه)  
   .تعداد گياهچه نرمال مي باشد norوزن كل گياهچه و  WDPكه 

 %75،  %50، %25ر)، ( آب مقط0غلظت  5تكرار به انجام رسيد. تيمارها عبارت بودند از  4آزمايش به صورت طرح كامال تصادفي در 
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SASهاي به دست آمده توسط نرم افزار درصد غلظت عصاره پوسانده كلزا و خاك. داده 100و 

  مقايسه تيمارها بر اساس آزمون دانكن در سطح آماري يك درصد انجام شد.
  

  نتايج و بحث
نشان داده شده  1اي مختلف عصاره پوسانده گياه كامل و خاك كلزا در جدول ههاي نرمال بذر سويا تحت تيمار غلظتدرصد جوانه

طوري كه عصاره پوسانده هفته يابد بههاي نرمال سويا كاهش ميشود با افزايش غلظت عصاره درصد جوانهاست. چنانچه مالحظه مي
، 50هاي هاي نرمال در غلظتنين درصد جوانهكاهش دهد و همچ %10توانسته درصد جوانه نرمال سويا را حدود  %25اول با غلظت 

هاي طبيعي درصد نسبت به شاهد (آب مقطر ) كاهش نشان دادند. نتايج درصد جوانه 17و  13، 12ترتيب حدود درصد به100و  75
هاي باالتر عصاره اي گياه كامل و خاك نيز نشان دهنده اثرات بازدارنده بيشتر غلظتبذور سويا تحت آبياري عصاره پوسانده دو هفته

 جوانه طبيعي را نسبت به شاهد كاهش دهد. %16) توانسته حدود %100طوري كه عصاره خالص(به هاي طبيعي است.بر درصد جوانه
در اين  هاي طبيعي سويا روند نزولي داشته است.اي گياهي و خاك كلزا نيز درصد جوانهبا افزايش غلظت عصاره پوسانده سه هفته

تواند بر اتي مبتني بر وجود تركيبات گلوكوزينوالتي در ريشه و اندام هوايي گياه كلزا وجود دارد كه اين تركيبات ميخصوص گزارش
  ).2(ثر باشدزني گياهان ديگر مؤجوانه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣

  هفته درصد جوانه هاي نرمال بذر سويا در آب خالص و غلظت هاي مختلف عصاره پوسانده خاك و گياه كامل كلزا در مدت سه -1جدول  
  هفته سوم هفته دوم هفته اول غلظت عصاره( درصد)

 a89 a89 a89  (آب خالص) 0

25  b80)11/10-( ab82)86/7-( 5/87 )68/1-(  
50  b78)35/12-( b79)23/11-( 87 )24/2-(  
75  b77)48/13-( b78)35/12-( 86 )37/3-(  
100  b74)85/16-( b75)73/15-( 85 )49/4-(  

دهنـده درصـد   آزمون چند دامنه اي دانكـن مـي باشـد. مقـادير داخـل پرانتـز نشـان        %5شاندهنده عدم وجود اختالف معني دار در سطح احتمال حروف مشابه ن
 بازدارندگي يا تحريك كننده در مقايسه با تيمار شاهد مي باشد.

 
  

درصـد   37و هفته سوم  66درصد، هفته دوم  76عصاره هفته اول حدود  %100زني بذر سويا در غلظت متوسط زمان الزم براي جوانه
در هر سه زمان منجر به افزايش زمان الزم براي  25و  50،75همچنين غلظت هاي   ،)2نسبت به شاهد افزايش نشان داده است(جدول 

در آبيـاري بـا   زني روند افزايشي داشته است كه اين افـزايش  ا افزايش غلظت عصاره متوسط زمان براي جوانهبزني شده است وجوانه
بيـان   )4(و همكـاران  . پيترسـون سوم روند افزايشي بسيار كنـد بـود   طوري كه در هفتهعصاره هفته اول بيشتر از دو هفته ديگر بود. به

زنـي بـازي   مهمترين نقش را در مهار جوانـه  شود،داشتند كه تركيباتي نظير ايزوتيوسياناتها كه در اثر هيدروليز گلوكوزينوالت توليد مي
باشد. در پـژوهش  كند ولي بذر زنده بوده و قادر به ادامه حيات ميزني را كند ميهاي پايين اين تركيبات قدرت جوانهكند و غلظتمي

كنـد بلكـه سـبب تـاخير در     رسد كه عصاره حاصل از بقاياي گياه كامل و خاك قدرت حيات را از بذر سلب نمينظر ميحاضر نيز به
 شود.زني ميجوانه

 
  هاي مختلف عصاره پوسانده گياه كامل و خاك كلزا در مدت سه هفتهمتوسط زمان الزم براي جوانه زني(روز) سويا در آب خالص و غلظت-2جدول  

  هفته سوم هفته دوم هفته اول غلظت عصاره( درصد)
  e17/2 d125/2 c12/2  (آب خالص) 0

25  d47/2)82/13(+ c55/2)28/20(+ bc19/2 )30/3(+ 
50  c87/2)25/32(+ bc75/2)71/29(+ b40/2 )20/13(+ 
75  b35/3)37/54(+ b07/3)81/44(+ a80/2 )07/32(+ 
100  a82/3)03/76(+ a52/3)03/66(+ a90/2 )79/36(+ 

دهنـده درصـد   ير داخـل پرانتـز نشـان   آزمون چند دامنه اي دانكـن مـي باشـد. مقـاد     %5حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معني دار در سطح احتمال 
 بازدارندگي يا تحريك كننده در مقايسه با تيمار شاهد مي باشد.

 
  

هاي مختلف عصاره گياه كامل كلزا كه نمايانگر تغييرات گياهچـه  مقايسه شاخص بنيه طولي گياهچه بذر سويا در آب خالص و غلظت
ايي ايي، دو هفتهشود در كاربرد عصاره يك هفتهه است. چنانچه مالحظه مينشان داده شد  3باشد در جدول نرمال و طول گياهچه مي

 3) بوده است ولـي چنانچـه   %100ايي بيشترين كاهش شاخص بنيه طولي گياهچه نسبت به شاهد متعلق به  عصاره خالص(و سه هفته
گياهچه با افزايش غلظـت عصـاره كـم مـي    هفته از اختالط بقاياي گياه كامل كلزا و خاك آن بگذرد شدت كاهش شاخص بنيه طولي 

 شود.
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  شاخص بنيه طولي گياهچه بذر سويا در آب خالص و غلظت هاي مختلف عصاره پوسانده خاك و گياه كامل  در مدت سه هفته  -3جدول   
 هفته سوم هفته دوم هفته اول غلظت عصاره( درصد)

 a98/1644 a08/1657 a98/1652  (آب خالص) 0
25  b08/1479)08/10-( b8/1497)61/9-( b25/1582 )27/4-(  
50  b18/1415)96/13-( c8/1420)25/14-( b85/1571 )90/4-(  
75  c23/1198)15/27-( d88/1199)59/27-( b3/1595 )48/3-(  
100  d25/995)49/39-( e00/1028)96/37-( b63/1553 )01/6-(  

دهنـده درصـد   آزمون چند دامنه اي دانكـن مـي باشـد. مقـادير داخـل پرانتـز نشـان        %5ر در سطح احتمال حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معني دا
  بازدارندگي يا تحريك كننده در مقايسه با تيمار شاهد مي باشد

 
شاخص بنيه وزني گياهچه كه نشان دهنده درصد جوانه نرمال و وزن خشك گياهچه مي باشد نيز با افـزايش غلظـت عصـاره كـاهش     

درصـد نسـبت    38/1درصد و هفته سوم  6، هفته دوم حدود  %5درصد عصاره پوسانده هفته اول حدود  25افت به طوري كه كاربرد ي
درصـد شـاخص    6درصد و هفته سوم  38همچنين كاربرد عصاره خالص پوسانده هفته اول و دوم توانسته  به شاهد كاهش نشان داد.

) كه نشان دهنده كم شدن اثرات بازدارنده عصاره گياه كامل كلزا و خاك با 4ش دهد( جدول بنيه وزني گياهچه را نسبت به شاهد كاه
 افزايش زمان پوساندن مي باشد.

  
  شاخص بنيه وزني گياهچه بذر سويا در آب خالص و غلظت هاي مختلف عصاره پوسانده خاك و گياه كامل در مدت سه هفته  -4جدول 

 هفته سوم دومهفته هفته اول غلظت عصاره( درصد)
 a575/17 a66/17 a432/17  (آب خالص) 0

25  b 642/16)30/5-( b55/16)28/6-( ab190/17 )38/1-(  
50  c 98/14)79/14-( c 35/15)08/13-( bc 875/16 )195/3-(  
75  d 135/13)26/25-( d 11/13)76/25-( bc765/16 )82/3-(  
100  e 84/10)32/38-( e 84/10)61/38-( c 467/16 )53/5-(  

دهنـده درصـد   آزمون چند دامنه اي دانكـن مـي باشـد. مقـادير داخـل پرانتـز نشـان        %5حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معني دار در سطح احتمال 
 بازدارندگي يا تحريك كننده در مقايسه با تيمار شاهد مي باشد

  
 – 3/0اي (هفتـه  3)، حداكثر پتانسيل اسـمزي در عصـاره خـالص    5جدول هاي مختلف عصاره (پس از قرائت پتانسيل اسمزي غلظت

و  -2/1،-6/0،-3/0، 0زني چهار رقم سويا را تحـت تـنش خشـكي بـا تيمارهـاي      جوانه )3(مگاپاسكال) ديده شد. نلسون و همكاران
 ،شـود مگاپاسكال شروع مي -4/2سمزي از مگاپاسكال مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه آغاز اثرات بازدارنده ا -4/2

زني سـويا داشـته اسـت مربـوط بـه      هاي جوانهاي كه عصاره استخراجي بر شاخصتوان چنين نتيجه گرفت كه اثرات بازدارندهلذا مي
  تركيبات آللوپاتيكي است كه در بقاياي كلزا وجود دارد.

  گيري:  نتيجه
زني و رشد ساير گياهان ميرقابت در گياهان جهت ابقاي نسل خود از طريق مهار جوانه اثر آللوپاتي در واقع به معناي افزايش قدرت

باشد. شناخت اين اثرات در گياهان امروزه سرآغاز بسياري از تحقيقات بنيادي است زيرا استفاده از تركيبات آلـي و طبيعـي در زدودن   
ين ارمغان در جهت حفظ و سالمت طبيعت است. نتـايج ايـن تحقيـق    زا) بزرگترهاي هرز و عوامل بيماريلفعل ناخواسته(نظير معوا

تواند بر رشد ساير گياهان اثر گذارد اين موضوع بايد در تنـاوب  دهد كه بقاياي گياه كلزا داراي مواد آللوشيميايي است كه مينشان مي
  ويژه سويا مد نظر قرار گيرد.كشت گياهان زراعي به
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Abstract 

Study the canola(Brassica napus L.) allelopathic effects on soybean germination index  
 

Bita Oskouei, Ashkan Abbasian, Saman Sheidaei, Hesam Asharain and Abbas Zareian 
  

Study the canola(Brassica napus L.) allelopathic effects on soybean germination index Among crop plants , 
canola contain allelochemical compounds as glucosinolate that under special condition is released to 
environment and efects to seed germination and plant growth . The aim of this research was to study the 
inhibitory effects of decompositions extracts of canola ( Okapi cultivar) in during different times on 
soybean(Williams cultivar) germination index.Trial was carried out in R.C.B design, with four replications . 
Seeds of canola were planted on pots , after flowering 30 whole plants were mixed to 10 Kg of pot soil and 
after one, two and three weeks from these mixtures(decompositions) were extracted and obtained 5 
concentrations( 0,25%,50%,75% and 100%) of that. Then 20 ml of each concentration was added to soybean 
medium that includes 50 soybean seeds. Results showed that extract of first week decomposition had 
inhibitory effect more than other weeks on normal seedling percentage, mean time germination, seedling 
length vigor index and seedling weight vigor index. Also 100% concentration of extracts have more 
inhibitory effect than other concentrations on germination index of soybean.                                           
Key words: normal seedling percentage, mean time germination, seedling length vigor index and seedling weight vigor index                                      
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