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هرز ( تحت تنش عصاره آللوپاتیک علف.Brassica napus Lزنی کلزا )پرایمینگ بر جوانه نقش

 (.Sinapis arvensis Lخردل وحشی )
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 چکیده 

زنی دو رقم کلزا تحت شرایط عصاره آللوپاتیکک علکه هکرز خکردلاثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه به منظور بررسی

ولوژی اداره کل آموزش فنی و نوحشی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بیوتک

(، 3KNO) %1اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل هیدروپرایمینگ، نیتکرات پتاسکیم  1331ای استان کرمانشاه در سال حرفه

و  401فاکتور دوم، دو رقم کلزا ) هکایو   و ( و شاهد )بدون پرایمینگ(4CaSO) %1(، سولفات کلسیم KCL) %1 پتاسیم کلرید

بهتر از شاهد )بدون پرایمینکگ( در عصکاره آللوپاتیکک رشکد کردنکد. بکه  پرایمینگ شدهود. نتایج نشان داد که بذرهای اکاپی( ب

و وزن خشک گیاهچه نیز در رقم هایو   زنیجوانه طوری که بیشترین طول گیاهچه در تیمار هیدروپرایمینگ بدست آمد. درصد

مینگ باعک  بهبکود زمایش بود. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هیدروپرایبرترین فاکتور آ در تیمار هیدروپرایمینگ 401

زنی و استقرار افکزایش در مقابل این تنش در مرحله جوانهو مقاومت کلزا را زنی کلزا در شرایط تنش آللوپاتیک مولفه های جوانه

 داد. 

 کلزا، هیدروپرایمینگ زنی،آللوپاتیک، درصد جوانه: کلیدی کلمات

 

 

 مقدمه  -1

 Glycine maxای برخوردار بوده و پس از سویا )های روغنی از جایگاه ویژهن دانههای زراعی خاص در میاکلزا به دلیل ویژگی

L.ای، هجوم تحت شرایط مزرعه. ]1[ شوده به خاطر روغن خوراکی آن کشت می( دومین گیاه روغنی یکساله جهان است ک

ی خصوصیات این کاهش به وسیله وامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی می باشد که بخشی ازترین عهای هرز یکی از مهمعله

های زراعی یا به طور مستقیم از تواند نقش مهمی را در اکوسیستمآللوپاتی می .]10[ گرددهای هرز ایجاد میآللوپاتیک عله

ترین مزیت مهم .]7[ زیستی و غیر زیستی بازی کندطریق تداخل با گیاهان و یا به طور مستقیم از طریق اثر بر فرآیندهای 

تکنیک پرایمینگ افزایش سرعت و درصد جوانه زنی، یکنواختی سبز شدن بذر و شکستن خواب بذر به ویژه تحت تنش های 

 در تحقیقی که مشخص  .]4[ محیطی از جمله مواد آللوپاتیک، خشکی، شوری و سرما در گیاهان زراعی و غیر زراعی می باشد
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-ردید. آزمایشات نشان داد که غلظتها گزنی آنم باع  تسریع جوانهشد که پیش تیمار بذرهای گندم و ذرت با نیترات پتاسی

نشان دادند که ها نتایج برخی از پژوهش .]11[زنی را ایجاد کردند تاسیم بیشترین درصد و سرعت جوانههای پایین نیترات پ

زنی بذر کلزا داشت مدت جوانهزنی و چه، وزن خشک گیاهچه، درصد جوانهچه و ساقهشهداری بر طول ریپرایمینگ اثر معنی

های هرز خردل وحشی بر شاخصأثیر پرایمینگ کردن بذر کلزا تحت شرایط آللوپاتیک علههدف از انجام این آزمایش ت .]3[

 زنی کلزا بود.جوانه

 

 ها مواد و روش -2

هرز خردل وحشی لهزنی دو رقم کلزا، تحت شرایط آللوپاتیک عهای جوانهشاخصنظور بررسی اثر پرایمینگ بر به م

ش فنی و حرفهآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی اداره کل آموز

 پتاسیم(، کلرید 3KNO) %1یترات پتاسیم اجرا گردید. فاکتورها شامل هیدروپرایمینگ، ن 1331ای استان کرمانشاه در سال 

1% (KCL سولفات کلسیم ،)1% (4CaSO)و اکاپی( بود.  401فاکتور دوم، دو رقم کلزا ) هایو   و ( و شاهد )بدون پرایمینگ

های پرایمینگ، بذرهای پرایمینگ شده با آب مقطر شست و شو شده و در دمای محیط خشک شدند. برای پس از پایان دوره

درون  1 22عدد بذر به صورت تصادفی برای هر ترکیب تیماری برداشته شد و اجرای تیمارها در دمای  21م پرایمینگ انجا

در پایان روز دهم، بذرهای  زنی بذر محسوب ومیلی متر به عنوان شروع جوانه 2 چه به طولانکوباتور صورت گرفت. ظهور ریشه

 0001/0گیری شد. برای اندازه گیری وزن خشک از ترازوی های رشدی اندازهصزده در هر تیمار شمارش شد و از شاخجوانه

های گیاهی عله هرز خردل وحشی پس از جمع آوری خشکانده برای آماده سازی محلول آللوپاتیک، نمونه .]1[گرم استفاده شد

ور شده، سپس ساعت غوطه 44ه مدت میلی لیتر آب مقطر ب 200ی گیاهی در گرم ماده 10ی عصاره، و آسیاب شد. برای تهیه

ها از نرم افزار و همچنین برای رسم شکل SASها از نرم افزار آماری صاف و سانتریفیوژ گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده

Excel ها نیز به روش استفاده شد. مقایسه میانگینLSD  درصد انجام شد. 1در سطح احتمال 
 

 نتایج و بحث  -3

 زنی درصد جوانه

هکر  (.1داری وجود دارد )جکدول معنیزنی اختالف از نظر درصد جوانه ، رقم و اثر متقابل آنهاپرایمینگ نتایج نشان داد بین

(. 1داشکتند )شککل داری با تیمار شاهد )بدون پرایمینکگ( یمار هیدرو پرایمینگ اختالف معنیو اکاپی در ت 401دو رقم هایو  

زنکی بکا تری نسبت به شکاهد درصکد جوانکهی نیترات پتاسیم، کلرید پتاسیم و سولفات کلسیم ها در تیمارهاهم چنین این رقم

داشتند و مشخص شد که پرایمینگ کردن بذرهای کلزا در تنش آللوپاتیک خردل وحشی نسبت به بدون پرایمینگ مکوثر بکوده 

 باعک  بکذر پرایمینگ .]2[یابد یمینگ افزایش میاسخ به پرازنی در په کلزا نشان دادند که سرعت جوانهگیا برایمحققان است. 

تر، بنیکه گکردد. اسکتقرار سکریعزنی و کاهش حساسیت بذر به عوامل محیطکی میزنی و یکنواختی جوانهسرعت جوانه در بهبود

 .]3[ باشدهای پرایمینگ بذر میتر، گلدهی زودتر و عملکرد با تر از پیامدبا تر، توسعه سریع
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 هرز خردل وحشیزنی کلزا تحت تنش آللوپاتیک علفانههای جورقم و پرایمینگ بر شاخص تجزیه واریانس تأثیر -1ول جد

  میانگین مربعات   

 وزن خشک گیاهچه طول گیاهچه زنیدرصد جوانه درجه آزادی منابع تغییرات

 13/33 ns11/14 ns77/27 1 رقم 

 02/123 13/11 71/11 4 پرایمینگ

 12/103  42/7   41/3 4 رقم پرایمینگ 

 24/1 42/3 40/11 23 اشتباه آزمایشی

 30/1 41/7 11/3 - (CVضریب تغییرات )

ns ،  و درصد 1و  1دار در سطح احتمال خطای آماری دار و معنیبه ترتیب: غیر معنی 

 

  
 زا تحت تنش آللوپاتیک خردل وحشینی کلزبل رقم و پرایمینگ بر درصد جوانهاثر متقا -1شکل 

 

 طول گیاهچه

 اثر متقابل رقم و پرایمینکگ دار نشد، امامعنی رقم گیاهچه از نظر آماری تحت تأثیرنتایج تجزیه واریانس نشان داد که طول 

سکت آمکد، دو رقم کلزا در تیمکار هیکدروپرایمینگ بد بیشترین طول گیاهچه (.1)جدول دار بودمعنیدرصد  1در سطح احتمال 

. یککی از د یکل (2داری نداشتند )شکل ای پرایمینگ با شاهد اختالف معنیهو اکاپی در سایر تیمار 401ولی هر دو رقم هایو  

ها به جنین است. عالوه بر آن، کاهش جذب آب از یا عدم انتقال مواد غذایی از لپهکاهش طول گیاهچه در شرایط تنش، کاهش 

 .]3[ شودر نتیجه اختالل در رشد گیاهچه میها و دها و فعالیت آنزیمشرایط تنش باع  کاهش ترشح هورمونطریق بذر در 
 

 
 هرز خردل وحشیاهچه کلزا تحت تنش آللوپاتیک علفپرایمینگ بر طول گیمتقابل رقم و  اثر -2شکل 
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 وزن خشک گیاهچه 

درصکد اخکتالف 1اثر متقابل رقم و پرایمینگ در سطح احتمکال چه از نظر آماری تحت تأثیر پرایمینگ، و وزن خشک ساقه

بیشترین وزن خشک گیاهچه در تیمکار هیکدروپرایمینگ بدسکت آمکد و رقکم  401(. در رقم هایو  1آماری را نشان داد )جدول

ه کلکزا نیکز در و کمترین وزن خشک گیاهچک در گروه مشترک قرار گرفت 401اکاپی هم در تیمار هیدروپرایمینگ با رقم هایو  

چکه نسکبت بکه شکاهد در تیمارهکای مختلکه پرایمینکگ ساقهافزایش وزن خشک  (.3)شکل  تیمار شاهد )بدون پرایمینگ( بود

 DNAباشد. برای مثال در هنگام جکذب آب هماننکد سکازی های متابولیک در درون جنین میاحتما ً به دلیل تحریک فعالیت

 کندزنی را فراهم میجوانه یابد که این عوامل مقدماتزنی افزایش میهای جوانهرمونو غلظت هو RNAتحریک شده و فعالیت 

]4[. 

 
 وزن خشک گیاهچه کلزا تحت تنش آللوپاتیک علف هرز خردل وحشی پرایمینگ برمتقابل رقم و  اثر  -3شکل 

 

 نتیجه گیری -4

های مورد مطالعکه در شکرایط زنی کلزا و سایر شاخصجوانههای نتایج این پژوهش نشان داد که پرایمینگ باع  بهبود مؤلفه

شود. اعمال تیمارهای پرایمینگ توسط کشاورزان قبل از کاشکت بکذر میوحشی رز خردلهمحیط آللوپاتیک عصاره علهتنش و 

وره زیسکتی بهبکود زنی و رشد و نمو را در ابتدای دتواند جوانههای هرز میبه خصوص در شرایط نامساعد محیطی و حضور عله

توانکد های موجود شکده و در نهایکت میتر گیاه از نهادهشود. این امر سبب استفاده مطلوب و باع  استقرار هر چه بهتر بخشیده

و در بکذر  نکداردساده، ارزان و نیاز به مواد شیمیایی  ،هیدرو پرایمینگسبب افزایش کمی و کیفیت محصول گردد. از آن جا که 

 توان این روش را به کشاورزان پیشنهاد کرد.کند، بنابراین مینمی ایجاد سمیت
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Abstract 

To investigate the effect of priming on the components two canola germination was conducted under the 

allelopathic extract of experimental wild mustard weed condition as factorial in a completely randomized 

design with three replications in 2016. The treatments were consisted of hydro-priming, potassium nitrate 1% 

(KNO3), potassium chloride 1% (KCL), calcium sulfate 1% (CaSO4) and control were (without priming) and 

second factor, two cultivars of Canola (Hayola 401 and Okapi). The results were revealed that priming seeds 

grew better than the control (without priming) in the allelopathic extract, such that maximum length of 

seedlings were obtained in treatment hydro-priming. Percentage germination and dry weight of seedlings at 

Hayola 401in hydro-priming were the best factor of the experiment. As a whole it can be concluded that 

hydro-priming improved the germination components of canola under allelopathic stress conditions and 

enhancement of canola resistance against this stress in the germination and establishment stage. 

Key words: Allelopathic, Canola, Germination percentage, Hydro-priming 

   

  

 

 

 

 

 


