
  1392) 1)، شماره (20هاي تولید گیاهی ( مجله پژوهش

193 

  
 هاي تولید گیاهی مجله پژوهش
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 (گزارش کوتاه علمی)

   و زنی، صفات رشد  فیزیولوژیکیاثر عصاره آبی دود گیاهی بر روي جوانه
  ايدر شرایط گلخانه (.Allium cepa L)عملکرد پیاز 

 
  2هزاد مهرشادب و1سعید موسوي، سید1محمدرضا عبداللهی*

   ارشد ارشناسدانشجوي ک2 سینا همدان، علی دانشگاه بو، استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات1
  سینا همدان علی دانشگاه بو، اصالح نباتاتگروه زراعت و 

  08/11/91تاریخ پذیرش: ؛ 22/3/91تاریخ دریافت: 
1چکیده

  

 ل از سوختن مواد گیاهی گونه دارویی بابونهعصاره آبی دود حاص هاي مختلفاثر غلظت پژوهشدر این   
)Tanacetum parthenium( پیاز خوراکی زنی، رشد و عملکردهبر روي صفات جوان )Allium cepa L.( 

پیاز در  هايربذ. تکرار انجام گردید 3هاي کامل تصادفی با بررسی گردید. آزمایش در قالب طرح بلوك
 3مدت  و شاهد آب مقطر به حجم به حجم) 1و  1:10، 1:100، 1:500(هاي مختلف عصاره آبی دود  غلظت

صفات مورد مطالعه  بیشترداري طور معنی هاي مختلف عصاره آبی دود گیاهی بهغلظت ساعت خیسانده شدند.
داري ور معنیط ، بهعصاره آبی دود 1:100لظت غشده با  پیاز تیمار بذرهاي در این آزمایش را بهبود بخشیدند.

روز از  120پیاز تیمار شده با آب مقطر نشان دادند. بعد از بذرهايزنی باالتري نسبت به رعت جوانهدرصد و س
داري تحت طور معنی اي، وزن تر و خشک ریشه و ساقه در گیاهان پیاز بهپیاز در شرایط گلخانه بذرهايکشت 

طور  اي عصاره آبی دود بههعصاره آبی دود افزایش یافت. تمام غلظت 1:100و  1:500هاي تأثیر غلظت
، گیاهان پیاز تیمار شده با عالوه هبداري تعداد برگ را در گیاهان پیاز نسبت به شاهد افزایش دادند.  معنی

  تولید کردند.وزن تر و خشک بیشتر نسبت به شاهد  با تر  پیازهایی بزرگ ،هاي آبی دودعصاره
  

  حاصل از گیاه، صفات رشد فیزیولوژیکی دود زنی،هسرعت جوان زنی بذر،پیاز، جوانه کلیدي: هاي واژه

                                                
  m.abdollahi@basu.ac.ir مسئول مکاتبه:*



  و همکاران محمدرضا عبداللهی

194 

  مقدمه
زنی براي بذر بسیاري از محرك جوانه عاملعنوان یک  دود حاصل از سوختن مواد گیاهی، به  
ترکیب اصلی دود حاصل از  ).2000ون استادن و همکاران، هاي گیاهی شناخته شده است (گونه

و استخراج  شناخته  1بوتنولید عنوان بهگردد  می بذرهايی زنکه باعث افزایش جوانه سوختن مواد گیاهی
ی پاسخ مثبت اهیگ که به دود هاي گیاهیگونهبرخی  .)2004 ون استادن و همکاران،( شده است

 سبز لوبیاي ،)1995دریوز و همکاران، ( کاهو ،)1995توماس و ون استادن، کرفس ( اند عبارتند از: داده
 فرنگی گوجه ،)2005مریت و همکاران، ( فرنگی تره و جعفري هویج، ،)1996تیلور و ون استادن، (

طبق گزارش . )2011عبداللهی و همکاران، خار مریم ( و ،)2008کولکارنی و همکاران، ( تجاري
ترین  )، یکی از مهم.Alium cepa L، بعد از گوجه فرنگی، پیاز خوراکی (2سازمان کشاورزي و غذا

عنوان یک صفت کیفی مهم در پیاز در نظر گرفته  است. اندازه پیاز بههاي زیر کشت در جهان سبزي
زیادي براي بهبود عملکرد و افزایش اندازه پیاز  هاي پژوهش و )1998دویسر و ون دن برگ، ( شود می

که دود گیاهی اثر  این بر خالف). 2007 و همکاران، کوماردر گیاه پیاز خوراکی انجام گرفته است (
هاي زراعی و باغی نشان داده است ولی  گونهتعداد زیادي از  زنی و بنیه گیاهچه جوانه مثبتی بر روي

و عملکرد گیاه پیاز خوراکی  زنی، رشد فیزیولوژیکی جوانهدر مورد اثر دود گیاهی بر روي صفات 
 هاي مختلف عصاره  بررسی اثر غلظت پژوهشجامعی صورت نگرفته است. هدف از این  هاي پژوهش
زنی، رشد فیزیولوژیکی و عملکرد پیاز  جوانهحاصل از سوختن مواد گیاهی بر روي صفات  آبی دود

  باشد. میخوراکی 
  

  هامواد و روش
 گردیـد.  استفاده )1994(باکستر و همکاران،  گران پژوهشروش  از آبی دود گیاهی، محلولهیه منظور ت به  

، )Tanacetum partheniumگونه گیاهی بابونه ( دهنیمه خشک ش کیلوگرم از مواد گیاهی 5حدود ین منظور ا هب
آب مقطر  لیتر میلی 500 داراياز میان یک ظرف  ،دست آمده بهود و د شدهدر داخل یک محفظه فلزي سوزانده 

دود حاصل با استفاده از یک کاغذ صـافی   - توسط مکش حاصل از یک جاروبرقی گذرانده شد. محلول آب
بـا   )نثی (بدون حضور اسیدهاي ضعیف، ترکیبات فنلـی و اسـیدهاي قـوي   عصاره آبی دود خ تصفیه گردید.

                                                
1  . Butenolide 
2. FAO 
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عنوان  به دست آمده بهعصاره آبی دود تهیه گردید.  )2007(فلماتی و همکاران،  گران پژوهشروش از  استفاده
در نظر ) 1:500و  1:100، 1:10، 1( هاي مختلف مورد استفاده در این آزمایش محلول مادري براي تهیه غلظت

در  ايگلخانه آزمایش پیاز یک بذرهايمنظور بررسی اثر عصاره آبی دود گیاهی حاصل بر روي  به. فته شدگر
 انجـام گردیـد.   1390سینا همدان در بهار و تابستان سال  لیع گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه بو

در این آزمایش مورد اسـتفاده قـرار   عنوان ماده گیاهی  یک رقم بومی پیاز به نام سفید کمره خمین به بذرهاي
تکـرار بـراي هـر تیمـار      3، طرح بلوك کامالً تصادفی با پژوهشطرح آزمایشی استفاده شده در این گرفت. 

) بـه همـراه   1:500و  1:100، 1:10، 1. چهار غلظت مختلف عصاره آبی دود گیاهی تهیه شده (آزمایشی بود
هـاي  ساعت در غلظت 3مدت  به بذرهایش استفاده گردیدند. در این آزما بذرهاشاهد آب مقطر جهت تیمار 

 5/1بـذر پیـاز در عمـق     20اي تعداد براي انجام آزمایش گلخانه .تیمار شدندمختلف عصاره آبی دود گیاهی 
مخلوط خاك بـاغی و کـود دامـی     دارايسانتیمتر  25×30هاي پالستیکی به ابعاد سانتیمتري خاك در گلدان

زنی محاسبه گردید. براي محاسبه زنی و سرعت جوانهدرصد جوانه بذرهاپس از کاشت ده روز کشت شدند. 
   .)1962 مگوییر،از معادله زیر استفاده گردید ( بذرهازنی سرعت جوانه

  

n1/d1+n2/d2+n3/d3+…+nn/dn سرعت جوانه زنی =  
  

باشـد. الزم بـه    مـی dn  .،و.. d1 ،d2جوانه زده در روزهاي  بذرهايتعداد  nn، و ... n1 ،n2که در آن   
صـفات  ، آنهاروز پس از کشت  120باشد.  میجوانه زده  بذرهاياولین روز شمارش   d1ذکر است که 
طول اندام هوایی، طول ریشه، وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن تـر پیـاز و تعـداد     رشدي مانند

بـا   پـژوهش از ایـن   دست آمده بههاي   تجزیه واریانس دادهگیري و شمارش شدند.  برگ با دقت اندازه
  انجام گردید و براي مقایسه میانگین تیمارها از روش دانکن استفاده گردید. SPSS16افزار  نرم
  

  نتایج و بحث
، رشـد  زنیجوانههاي مختلف عصاره آبی دود گیاهی، براي صفات آنالیز واریانس غلظت 1جدول   

بـین   درصـد  5داري در سـطح  اخـتالف معنـی   د. نتـایج دهـ نشـان مـی  فیزیولوژیکی و عملکرد پیاز را 
زنی نشـان  زنی و سرعت جوانههاي مختلف عصاره آبی دود گیاهی براي دو صفت درصد جوانه غلظت
هاي مختلف عصاره آبی دود گیاهی براي دو صفت طول ریشه و طـول انـدام هـوایی در    غلظت .دادند

ریشـه، وزن   و خشـک  که براي صفات وزن تر الیدر ح ،ي نشان ندادنددارمعنیتفاوت  درصد 5سطح 
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نشان دادند. این اختالف  درصد 5داري در سطح وزن تر پیاز اختالف معنی و اندام هواییو خشک  تر
نشـان  ها مقایسه میانگین دار گردید.معنی درصد 1در سطح و تعداد برگ  براي صفت وزن خشک پیاز

زنی و شترین تأثیر را بر روي هر دو صفت درصد جوانهعصاره آبی دود گیاهی بی 1:100غلظت داد که 
هـاي مختلـف عصـاره آبـی دود     مقایسه میانگین اثر غلظـت  ).2دارد (جدول  بذرهازنی سرعت جوانه

گیاهی براي صفات وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک انـدام هـوایی،   
  نشان داده شده است. 2و تعداد برگ در جدول وزن تر و خشک پیاز 

عصاره آبی دود گیاهی، بیشترین اثر را بر روي افزایش وزن تر ریشه نسبت به شاهد  1:500غلظت   
بود.  1و  1:10هاي ریشه مربوط به غلظتتر  . کمترین اثر عصاره آبی دود گیاهی بر روي وزننشان داد

دود گیـاهی بیشـترین اثـر را بـر     عصاره آبی  1:100)، غلظت 2 جدولدر ارتباط با وزن خشک ریشه (
بهبود ناچیز وزن خشک ریشه  برخالف 1و  1:10دو غلظت . روي افزایش وزن خشک ریشه نشان داد

عصـاره آبـی دود گیـاهی     1:500با شاهد نشـان ندادنـد. غلظـت     درصد 5داري در سطح تفاوت معنی
کـه کمتـرین وزن تـر     )،  در حالی2 جدولبیشترین تأثیر را بر روي وزن تر اندام هوایی پیاز نشان داد (

عصاره  1:100و  1:500بود. دو غلظت  عصاره آبی دود گیاهی 1غلظت شاهد و اندام هوایی متعلق به 
آبی دود گیاهی بیشترین اثر را در بهبود صفات وزن خشک اندام هوایی، وزن تـر پیـاز و وزن خشـک    

و  1:500دو غلظت  ط با صفت تعداد برگ پیاز،در ارتبا). 2 جدولپیاز در مقایسه با شاهد نشان دادند (
 ).2جدول ( بیشترین تأثیر را نشان دادند 1:100

روي صـفات   را عصاره آبـی دود حاصـل از سـوختن گیـاه بابونـه اثـرات مثبتـی        پژوهشدر این   
 )1996ک و عملکرد پیاز خوراکی نشان داد. محققـین (جـاگر و همکـاران،    زنی، رشد فیزیولوژی جوانه
از  که سـلولز  تواند از سوختن سلولز نیز ایجاد شود و با توجه به این ردند که ماده محرك دود میبیان ک

توانـد مـاده محـرك     از تمام گیاهان مـی  دست آمده بهباشد در نتیجه دود اصلی تمام گیاهان می اعضاي
است منجر بـه   کنمسوزند مکه خوب نمی دلیل این را داشته باشد ولی بعضی مواد گیاهی به زنی جوانه

لظتی از دود بشوند که یا خیلی پایین است و کارایی ندارد و یـا خیلـی بـاال اسـت و اثـر      غایجاد یک 
توانـایی تیمـار دودي در افـزایش درصـد      ).1996زنـی دارد (جـاگر و همکـاران،    بازدارنده بـر جوانـه  

 گران پژوهششته نیز توسط زنی در گذزنی یا افزایش سرعت جوانهزنی و کوتاه کردن زمان جوانه جوانه
دهد کـه ترکیـب تحریـک کننـده     شواهد نشان می). 2007و همکاران،  (داوز گزارش شده است دیگر
هـاي چرخـه سـلولی شـود و در نتیجـه ظهـور       تر فعالیتتواند باعث القاي سریع زنی در دود میجوانه
  ).2007تادن، جین و ون اس ( زنی شتاب ببخشدهاي در حال جوانهچه را در بذرریشه
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تر زنی سریعجوانه تواند می زاد گیاهی، هاي دروناز طریق اثرات متقابل با هورمون همچنین دود گیاهی
بر ترکیب تحریک کننده  دهد که عالوهشواهد نشان می. )2000 ون استادن و همکاران، ( کندرا القا 
- )5H( -تري متیل فوران -5، 4، 3دیگري به نام بوتنوالید بازدارنده  زنی موجود در دود، ترکیبجوانه

-طور معنیزنی دارد و بهزنی و پس از جوانهدر دود وجود دارد که اثر بازدارندگی بر مراحل جوانه 11

به نظر . )2010(الیت و همکاران،  دهدزنی را کاهش میداري اثر مثبت ترکیب تحریک کننده جوانه
که  شود تا اینشود، تأثیر بوتنوالید محرك بیشتر میر چه غلظت عصاره دودي بیشتر میرسد که همی

 گردد.در یک غلظت مشخص، تسلط بوتنوالید بازدارنده بیشتر شده و به کاهش شدید رشد منجر می
داري روي افزایش درصد و ، اثرات معنی )1و  1:10هاي باالي دود گیاهی (نیز غلظت پژوهشدر این 

اثر  )2006(ون استادن و همکاران،  گران پژوهشهمچنین پیاز نشان ندادند.  بذرهايزنی ت جوانهسرع
، (Lycopersicon esculentum) زنی محلول آبی دود گیاهی را بر روي گوجه فرنگیپس از جوانه

 در شرایط آزمایشگاهی بررسی (Phaseolus vulgaris)و لوبیا  (Abelmoschus esculentus)بامیه 
برابر طول ریشه بیشتري  10 آبی دود گیاهیهاي گوجه فرنگی تیمار شده با محلول کردند. گیاهچه

برابر بود. همچنین  3که در بامیه و لوبیا این افزایش طول ریشه  نسبت به شاهد آب نشان دادند در حالی
طور  آبی دود به عالوه محلول همشاهده گردید. ب چه هر سه گیاهدار در طول ساقهیک افزایش معنی

و  (کولکارنی گران پژوهش همچنین. هاي گوجه فرنگی و بامیه را افزایش دادندداري وزن گیاهچهمعنی
زنی و رشد گیاهچه را که تیمارهاي دودي جوانه بر این گزارش کردند که عالوه )2008همکاران، 
اي افزایش دهند. در آزمایش توانند عملکرد گوجه فرنگی را تحت شرایط گلخانهدهند، میافزایش می

تا حد  )v/v 1:500دو بار در هفته با محلول آبی دود ( را گیاهان گوجه فرنگی گران پژوهشاین 
دند. با کاربرد این محلول، درصد گیاهان داراي میوه (بین روزهاي ظرفیت زراعی مزرعه آبیاري کر

هاي تیمار شده با  گوجه فرنگی ژوهشپ) باالتر از گیاهان شاهد (تیمار نشده) بود. در این 95-85
  داري افزایش پیدا کرد.طور معنی هاي برداشت بههاي آبی دود، شاخصمحلول

  
  گیري کلینتیجه

در مورد پیاز و مطالعات پیشین در مورد محصوالت زراعی و باغی  پژوهشطور که در این  همان  
مربوط به جوانه زنی، رشد فیزیولوژیک و صفات  بیشترتوانند  می تیمارهاي دودي ،دیگر نشان داده شد

                                                
1. butenolide, 3,4,5- trimethylfuran-2 (5H)- one 
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ازسوختن مواد گیاهی  دست آمده بهکاربرد محلول آبی دود  . بنابراینبخشندعملکرد پیاز را بهبود ب
و سایر محصوالتی که به دود گیاهی پیاز  جهت رشدمصرف کودهاي شیمیایی  در کاهشتواند  می

به این گیاهان زراعی و باغی سایر توان پاسخ میهمچنین در آینده  و مفید باشداند  پاسخ مثبت داده
  را بررسی کرد. تحریک کننده رشد جدید
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(Short Technical report) 
Effect of plant-derived smoke extract on germination, physiological 

growth traits and yield of Onion (Allium cepa L.) plants under 
greenhouse conditions 

 
*M.R. Abdollahi1, S.S. Mousavi1 and B. Mehrshad2  

1Assistant Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Bu-Ali Sina University, Hamedan, 
2M.Sc. Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Bu-Ali Sina University, Hamedan 

 
Abstract1 
 In this study, the effect of different concentrations of smoke extracts derived 
from burning plant material of Tanacetum parthenium on germination parameters, 
growth and yield of onion (Allium cepa L.) was investigated. The experiment was 
arranged as a Randomized Complete Block Design with 3 replications. Onion seeds 
were treated (socked) with different concentrations of aqueous smoke extract 
(1:500, 1:100, 1:10, 1 v/v) and distilled water control for 3 hours. All 
concentrations of smoke extracts significantly improved the traits studied in this 
experiment. Onion seeds treated with smoke-extract dilution of 1:100 exhibited a 
significantly greater germination percentage and germination speed compared to 
control. Fresh and dry weights of root and shoot in onion plants were positively 
influenced by smoke-extract dilutions of 1:500 and 1:100, 120 days after seed 
sowing under greenhouse conditions. The number of leaves was significantly 
increased with all concentrations of smoke-extract 120 days after seed sowing 
under greenhouse conditions. In addition, smoke-extract treated onion plants 
exhibited a significantly higher bulb diameter and bulb fresh and dry weight than 
untreated plants. 
 
Keywords: Onion; Plant-derived smoke; Seed germination; Germination speed; 
Physiological growth traits 
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