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  چكيده

امل كصورت طرح ب يقيتحق لوبيا يزنات جوانهيگردو بر خصوصپوست سبز ميوه  يعصاره آب كيآللوپات تاثير يبه منظور بررس
 مختلف عصاره آبي پوست سبز ميوه گردو شامل يهاغلظتاثر  ين آزمايشدر ا انجام شد. شهركرد دانشگاهدر رار كچهار ت با يتصادف

عصاره آبي ش غلظت يافزا. بررسي شدزني لوبيا روي خصوصيات جوانه و يك تيمار بعنوان شاهد، درصد 100و  50، 25، 5/12
 يزنجوانه، درصد چهساقهچه و ، وزن خشك ريشهچهساقهچه و طول ريشهباعث كاهش  يداريبطور معن پوست سبز ميوه گردو

بيشترين  افزايش يافت.نيز با افزايش غلظت  زنيزني و ميانگين زمان جوانهدرصد جوانه 50زمان رسيدن به  .شدزني وسرعت جوانه
  درصد بود. 50و  100مربوط به تيمار عصاره با غلظت گردو پوست سبز ميوه  يعصاره آباثر بازدارندگي 

  لوبيا ،گردو پوست سبز يعصاره آب، يزنجوانه ،يآللوپات هاي كليدي:واژه
  مقدمه

اي ديگر از طريق توليد تركيبات آللوشيميايي و آللوپاتي به اثر بازدارندگي يا محرك مستقيم يا غير مستقيم يك گونه از گياه بر گونه   
بر باشد. بنايم يكاهان آللوپاتيگ ينترمعروف از يكي 1اهيس يگردو). 4شود (آزاد شدن آنها به محيط رشد ريزوسفر گفته مي

ت مرگ يو در نها يدگي، پالسيل زردياز قب يبا درخت گردو مختل شده بود، عالئم يكيل نزديه رشدشان به دلك ياهانيگزارشات، گ
نون) يوئكفتان 4ا و -يسكدرويه -5( ييايميبه نام ژوگالن با فرمول ش ييايميب شكيتر ين عالئم، نوعيا يرا نشان دادند. عامل اصل

ترين منبع غذايي بوده و لوبيا از تيره بعد از غالت، حبوبات مهم درخت گردو وجود دارد. يهادر تمام اندام يعيه به طور طبكباشد يم
  ).4ترين محصوالت كشاورزي است كه مبدا آن آمريكا است (ترين حبوبات و از قديمينخود يكي از مهم

  هامواد و روش
تكرار در آزمايشگاه زراعت  4به صورت طرح كامالً تصادفي با هاي مختلف عصاره پوست سبز گردو غلظت ثرا آزمايشدر اين 

 48گراد به مدت درجه سانتي 70آوري در آون در دماي . پوست سبز گردو پس از جمعمورد بررسي قرار گرفتدانشگاه شهركرد 
گرم پودر  100( 1:10استفاده از پودر حاصله محلولي با نسبت  گرديد. با) خشك شد و سپس توسط آسياب برقي پودر 5ساعت(

). عصاره 2شد (ساعت در دستگاه مخلوط كننده مخلوط  2-1) تهيه شد و سپس 2( ليتر آب مقطر) 1خشك شده برگ گردو در 
دقيقه انجام   45قيقه به مدت دور در د 3000حاصله از پارچه تنظيف كتاني دو اليه عبور داده و تصفيه نهايي با سانتريفيوژ با دور 

درصد استفاده شد. از عصاره تهيه شده  100گرفت. در پايان دو اليه مجزا در محلول ايجاد شد كه از محلول فوقاني به عنوان عصاره 
گراد يدرجه سانت 5هاي تهيه شده تا زمان مصرف در دماي گرديد. محلولدرصد تهيه  100، 50، 25، 5/12غلظت  4با كمك آب مقطر 

  ).5و 2يك تيمار نيز به عنوان شاهد (آب مقطر) در نظر گرفته شد ( .شدندنگهداري 

                                                            
١ .L J. nigra. 
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در شدند و بين دو كاغذ صافي  دقيقه ضد عفوني 10به مدت  درصد 10م يسد ديلركپويهبا  هاي مورد نظربذر ،ها بعد از تهيه محلول
قرار  گراددرجه سانتي 25و سپس در انكوباتور با دماي تيمار) كشت  از هر محلول (با توجه به سطح ليترميلي 10ظروف پتري حاوي 

وزن ، زني درصد جوانه 50زني، زمان رسيدن به زني، سرعت جوانهچه، درصد جوانهو ريشه چهساقهطول  در نهايت). 5داده شدند (
ر محاسبه يز با استفاده از روابط زين يزن درصد جوانه 50دن به يزني و زمان رس. سرعت جوانهشد انجام چهو ريشهچه ساقهخشك 
 شدند.

GR = x1/y1 + (x2-x1) / y2 + … + (xn – xn-1) / yn 

T50 = ti + [((N+1) / 2 - ni) / (nj – ni)] × (tj - ti) 
، برابر Nام،  nام و مدت زمان (ساعت) از ابتداي كشت تا شمارش  nزده در شمارش به ترتيب تعداد بذور جوانه، ny و nxه در آنها، ك

 50زني كه جوانه jt و it زده در ساعات جوانه به ترتيب برابر است با بذور jn و in، زده در پايان آزمايشاست با تعداد كل بذور جوانه
ين هاي حاصل از ات تجزيه و تحليل دادهيباشد. در نهامي زده نهايي در اين فاصله زماني انجام شده استدرصد از كل بذور جوانه

صورت گرفت.  SASدرصد و با استفاده از نرم افزار  5در سطح احتمال  LSDها نيز با آزمون پژوهش و محاسبه مقايسه ميانگين
  .انجام شد Excelترسيم نمودارها نيز با استفاده از نرم افزار 

  نتايج وبحث
. همچنين دار بودمعنيلوبيا چه ساقهزني و رشد جوانه عصاره پوست سبز ميوه گردو بر كه اثر داد نشان هاداده انسيوار هيتجز جينتا

با افزايش غلظت چه و ساقهچه طول ريشه درصد داراي بيشترين اثر بازدارندگي بودند. 50و 100غلظت عصاره تيمار نتايج نشان داد 
چه چه و ساقهشاهد و كمترين طول ريشهتيمار چه مربوط به چه و ساقهداري كاهش يافت. يعني بيشترين طول ريشهبه طور معني

كه نتايج به دست آمده از اين آزمايش مشابه نتايج كوكاكاليكسان و ترزي  .)1(شكل  درصد بود 100عصاره با غلظت تيمار مربوط به 
رعت معني دار بود و با افزايش غلظت عصاره س ٪1زني در سطح احتمال ني و درصد جوانهزهمچنين سرعت جوانه ).3بود (
زني مربوط به تيمار شاهد و كمترين سرعت درصد جوانه و زنيبيشترين سرعت جوانه .زني كاهش يافتزني و درصد جوانهجوانه
) نيز اثر بازدارندگي مواد آللوپاتيك را 1دوك ( .)2(شكل  بود درصد 100عصاره با غلظت تيمار زني مربوط زني و درصد جوانهجوانه

زني با افزايش غلظت درصد جوانه 50زمان رسيدن به  هاني همچون چغندرقند و كاهو گزارش كرده است.زني بذر گيابر جوانه
عصاره و بيشترين  درصد 12 /5غلظت با  تيمار زني مربوط به تيمار شاهد ودرصد جوانه 50افزايش يافت. كمترين زمان رسيدن به 

زني با افزايش غلظت كاهش ميانگين زمان جوانه درصد عصاره بود. 50 و 100زني مربوط به غلظت درصد جوانه 50زمان رسيدن به 
  .)4فزايش غلظت كاهش يافت (شكل اتحت تاثير غلظت عصاره قرار گرفت و با  نيز چهساقهچه و وزن خشك ريشه .)3(شكل يافت 

  
  چهطول ريشه -و بچه ساقه طول -هاي مختلف عصاره آبي پوست سبز ميوه گردو بر روي الفاثرات متقابل غلظت -1شكل 
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  زنيسرعت جوانه -زني و بدرصد جوانه -هاي مختلف عصاره آبي پوست سبز ميوه گردو بر روي الفاثرات متقابل غلظت -2شكل 

  
  زنيجوانه ٪50ن به زمان رسيد - و بزني ميانگين زمان جوانه -هاي مختلف عصاره آبي پوست سبز ميوه گردو بر روي الفاثرات متقابل غلظت -3شكل 

  
  چهساقهوزن خشك  -چه و بوزن خشك ريشه -هاي مختلف عصاره آبي پوست سبز ميوه گردو بر روي الفاثرات متقابل غلظت  -4شكل
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Abstract 
In order to investigate the allelopathic effect aqueous extract of walnut fruit green husk on germination 
characteristics of bean of research in a completely randomized design with four replications was conducted 
at Shahrekord University. In this experiment the effect of different concentrations of aqueous extract of 
walnut fruit green husk contains 12.5, 25, 50 and 100% as a control treatment on bean germination 
characteristics were investigated. Increasing the concentration of the aqueous extract of walnut fruit green 
husk significantly reduces the length of root and seedling dry weight, root and seed germination percentage, 
germination rate was. Time to reach 50% germination and mean germination time increased with increasing 
concentration. Maximum inhibitory effect of aqueous extract of extract of walnut fruit green husk of 
treatment walnut extract concentration of 100 and 50%, respectively. 
Keywords: Allelopathy, Walnut, Germination, Red bean, seedling growth 
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