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  ).Oryza sativa L( رقم برنج 10بررسي پتانسيل خودآسيبي پوسته 
  زني و رشد گياهچه برنج ايراني بر جوانه

  
 1پطرودي  و سيدحميدرضا هاشمي2ثانوي محمد مدرس سيدعلي*، 1سعيد قهاري

  دانشيار گروه زراعت، دانشگاه تربيت مدرس2 دانشگاه تربيت مدرس،، راعتارشد گروه ز كارشناسي دانشجوي1
 28/2/88:  ؛ تاريخ پذيرش15/2/87: تاريخ دريافت

 
  1چكيده
 10بـر رشـد آن،   )  درصـد 15 و 10، 5شاهد، ( برنج غلظت عصاره پوسته   4 اثراتمنظور بررسي    به

 دودر    و  تكـرار  3بـا    كامـل تـصادفي     بلـوك طرح  وريل در قالب    آزمايش فاكت يك   در رقم برنج ايراني  
عـصاره پوسـته   كـه   نـشان داد آزمايشگاهي  نتايج. ندگرفت قرار مطالعه آزمايشگاه و گلخانه مورد  شرايط
.  داشـتند   همان رقـم   رشدروي   گي و برخي ديگر اثر بازدارند     گيكنند ثير تحريك أي از ارقام برنج ت    برخ

نـدگي را بـر درصـد       كن  تحريـك   بيـشترين  بهنـام چـالوس   رقم   نشان داد كه     ميانگين سه غلظت عصاره   
زني در رقم    سرعت جوانه كنندگي بر    ميزان تحريك . شتدا كل وزن خشك    و چه زني، طول ريشه   جوانه

نعمـت   رقـم    ،اي تحقيقات گلخانه در   .)≥01/0P (دار گرديد  معني چه در رقم تابش    هساقنعمت و طول    
چـه در رقـم      طول ريشه . نشان داد چه   چه و وزن خشك ريشه     بر طول ساقه  ا  ركنندگي   تحريك بيشترين
 اختالف چه در رقم زرك    زني و وزن خشك كل در رقم گرده و وزن خشك ساقه            جوانهسرعت   ،تابش
دهنده وجود   نتايج آزمون نشان   .)≥01/0P (نشان دادند هاي مختلف عصاره      در بين غلظت  داري را    معني

 ارقـام   .باشـد   در ارقـام مختلـف بـرنج مـي         )كننـدگي  بازدارندگي و تحريـك    (كاثرات مختلف آللوپاتي  
افـزايش  .  خود نـشان دادنـد     كنندگي را بر رشد گياهچه      بيشترين تحريك   برخالف ارقام بومي   اصالحي

 بر گياهچه   كنندگي ارقام اصالحي بر صفات مورد بررسي       غلظت عصاره سبب بيشتر شدن تأثير تحريك      
                                                 

  modaresa@modares.ac.ir:  مسئول مكاتبه*
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دار رشـد ريـشه گياهچـه از      عصاره پوسته ارقام بومي برنج سبب كاهش معني   افزايش غلظت  .دشخود  
  ).≥01/0P(گرديد نظر طول و وزن خشك 

  

  ، خودآسيبي، آللوپاتيرشدهاي  ويژگي  برنج،: كليديهاي واژه
  

  مقدمه
 ، عوامـل  هـرز، آفـات    هـاي    ي بر گياهان زراعي، علـف     آسيب و دگر  آسيبي از دو طريق خود    1آللوپاتي

اين پديده ارتباط تنگـاتنگي بـا   . باشد ميثيرگذار  أت زراعي    بر توليد گياهان   ثرؤمعوامل   و ساير    از بيماري
ايـن  . داردهـا   بيمـاري  و   ، تغييرات غذايي و تنش آفـات      نورهاي محيطي نظير تنش رطوبت،       تنش ديگر

 .)2005گار،  رسـت  (دنشـو  مـي  )آللوكميكال(يك  ها در اغلب موارد باعث افزايش توليد مواد آللوپات         شتن
هـاي ثانويـه     متابوليـت  سـبب توليـد      كهرا  هر روندي    ،1996 در سال    المللي آللوپاتي   بين هدومين كنگر 

هاي كشاورزي  ها شود و روي رشد و نمو سيستم     ها و قارچ    ها، ويروس  وسيله گياهان، ميكروارگانيسم   به
  ).1996، همكاران و تورس (آللوپاتي ناميد، گذاردبفي ن مياثير مثبت أو بيولوژيكي ت

ند امـا اكنـون شـواهد گـواهي         دشـ  هاي برنج در توالي گياهان زراعي سودمندتر تلقي مي         مانده باقي
 . زراعي ممانعت به عمل آورند     انتوانند از رشد گياه    هاي گياهي بعضي مواقع مي     مانده د كه باقي  نده مي

 ،هـاي ديگـر     جمعيت نه تنهـا گونـه      تواند رشد يا اندازه    مي هاي توليد شده توسط يك گياه      فيتوتوكسين
 در محصول برنج در تـايوان  ي درصد25 براي مثال يك كاهش      .سازد محدود  نيز  گونه را    خود آن بلكه  
گـزارش شـده   مانده در خاك   برنج باقيايهاي توليد شده در طول تجزيه بقاي   ترشح فيتوتوكسين  در اثر 
  .)1981چو و همكاران،  (است
p- تجزيه بقاياي بـرنج     در    كه  هستند مهمترين موادي  4، فروليك اسيد  3اسيد، سيرينژيك   2 كوماريك

كومـان و همكـاران،      (ماننـد  مـي  مـاه در خـاك بـاقي         4 بيش از    تركيباتاين   اتثيرأت. اند هشناسايي شد 
 در . در منطقه آركانزاس آمريكا به توانايي آللوپاتيكي برنج پي بردند    )1991(ديلدي و همكاران    . )1988
آن را تأييـد    نيـز   ) 1999 الفسدوتر و همكـاران،      ؛1995حسن و همكاران،    ( ديگر   محققانبعد  هاي    سال

                                                 
1- Allelopathy 
2- P-Coumaric Acid  
3- Syringic Acid 
4- Ferulic Acid 
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 ؛1991 ،ديلـدي و همكـاران    (باشـند     ارقام مختلف برنج داراي پتانسيل آللوپاتيكي متفـاوتي مـي         . كردند
  ).1996 ناوارز، الفسدوتر و

 3 را بـا     برنجگياه  حال تجزيه   در   گرم كاه و كلش      100 و   75،  50،  25،  0بقاياي   )1976 (و لين  چو
ـ  دو هفته به بررسي روند رشد گياهچه برنج پرداختند تـا           به مدت     و ندكردمخلوط   كيلو خاك  ثيرات أ ت

 و )كـشت آپلنـد  ( در دو شـرايط هـوازي   آنهـا    آزمـايش . را ارزيـابي كننـد     بقاياي كاه برنج     گيدبازدارن
 در  چـه  ريشهچه و     كنندگي بر طول ساقه    ترلكن نشان داد كه   نتايج. انجام شد  )كشت غرقابي ( هوازيغير

شرايط ( شد مخلوط    گرم كاه و كلش    200 با    كيلو خاك  3ر آزمايش ديگر    د .بيشتر است  هوازي   شرايط
  پس از تجزيه كامل كاه و كلش اقدام به كشت برنج           .گرفتگلخانه قرار    در هفته   3به مدت    و   )غرقابي

 دشـ  دار يمعنبرنج در سطح احتمال يك درصد       چه   هچه و ساق   طول ريشه كاهش  . دگرديدر اين ظروف    
هـاي غرقـاب     گلدانو  ند  كاه و كلش برنج را با خاك مخلوط كرد        در درون گلدان    ). 1976چو و لين،    (

 100 تـا  75 بازدارندگيميزان . نددادگراد قرار   درجه سانتي35 تا 15هايي بين  در درجه حرارتشده را   
مـشاهده   گـراد   درجه سـانتي   25 تا   20ازدارندگي در درجه حرارت     ب ميزان   باالترين.  شد گزارش درصد

 ضـعف اسـتقرار و      از قبيـل  مشكالت كشت تك محصولي ممتد گياهـان        ). 1981چو و همكاران،    (شد  
هدف اين تحقيق ارزيابي پتانسيل آللوپاتيك پوسـته        . باشند وجود اين پديده     ممكن است ناشي از   رشد  

 به عملكرد بيشتر و افزايش توان مديريت آفات،     دستيابيتوان براي   ين  ااستفاده از   ارقام مختلف برنج و     
  .باشد ميها  ها، علف هرز و مصرف نهاده بيماري

  
  ها مواد و روش

 ، طارم هاشمي، تابش   بهنام چالوس ،  نداق،  شف،  فجر،   گرده ،خزرهاي   به نام ايراني  برنج  رقم   10 دانه
بـه  ) ائـ الپ و امل(  جدا كردن پوسته   براير  وي از بذ   قسمت .شدندبرداشت  كامل   پس از رسيدگي    نعمت و

تـا زمـان    برنج دانهپوسته و . بندي شد بسته دار  اتيكتهاي در بسته و قسمتي نيز تشگشاليكوبي منتقل   
  .نگهداري شدندگراد  درجه سانتي 5 در دماي استفاده در آزمايش

 گـرم   30 .انجـام شـد    )2000( آن و چانـگ      پيشنهاد شـده توسـط    روش   بقاطمگيري   عصارهروش  
ـ  . دسي رسي  سي 200به حجم   با استفاده از آب مقطر      سبوس   ) همـزن ( شـيكر دسـتگاه    كمـك    هسپس ب

تـا    شـد  هداداز كتان شل بافت چهار اليه عبور        مذكور   هعصار بعد  و  شد زده همبه  مدت يك ساعت     به
 دور در 3000 (فيوژ بـا سـرعت كـم   يدر درون سـانتر  دسـت آمـده      هبمحلول  . دشوبقاياي فيبري خارج    
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 4  در دماي و رنگتيرهدار  هاي درب شيشه دردست آمده  هبماده  . داده شد قرار   ساعت   4مدت   به) دقيقه
را اين آزمايش در   درصد15 غلظت) پايهمحلول (اين محلول  .قرار گرفت در يخچال   گراد درجه سانتي 

  .ندشدحلول ساخته اين مبه با افزودن آب مقطر درصد  10  و5دو غلظت . داد مي تشكيل
v(به نسبت حجمي ت كلريوهيپمحلول  با   شلتوك برنج  :بخش آزمايشگاه  -الف

v(:101 به مـدت   و
عفوني شـده   ضـد  هاي دانهدار   ديش درب  در هر پتري  . )2002چانگ و همكاران،     (دش دقيقه استريل    10

به مدت  ها   ديش پتري .گشت اضافه   اه ديش سي به پتري    سي 10 ،غلظتاز هر   . گرفتقرار  شلتوك برنج   
صـورت    بـه  آزمـايش  .ندداده شـد  قـرار   گراد   سانتي درجه   30 ميانگين    در دماي   و در ژرميناتور  روز   12

 ،شاهد( عصاره پوسته برنج      غلظت 4در   و    تكرار 3كامل تصادفي با     هاي  بلوك طرح   فاكتوريل در قالب  
  .دشاجرا  ) درصد15  و10 ،5
 فاقد  متر  سانتي 15×12ي با ابعاد    هاي در گلدان ) شن( گرم سنگ سيليكات   500مقدار   : بخش گلخانه  :ب

 دانـه  50در هر گلدان     .داده شد گراد قرار     درجه سانتي  28در گلخانه با دماي ميانگين       ريخته و    زهكش
 محلـول  .گـشت بـه آب گلـدان اضـافه    در زمان كاشت بـذر     سي از عصاره       سي 10. كشت گرديد برنج  

در  .گـشت اضـافه  سي درون هر گلدان     سي 20ميزان    روز پس از كاشت به     14بار و    كي  و آرن  هوگلند
 روز 21پـس از گذشـت   . شدداشته  بوته نگه 10و در هر گلدان  گرفت وجين انجام  باريكروز هفتم   

در آزمـون دانكـن   اسـتفاده از   بـا  ها  ميانگين ه مقايس  و تجزيه واريانس . ندقرار گرفت سي  ربرمورد  ها   بوته
 ميـزان   جهـت تعيـين    فرمـول زيـر   . شـد  انجـام    SAS افـزار  نـرم بـه كمـك     و    درصـد  5احتمال  سطح  
اسـتفاده  مورد   پوسته برنج    عصاره هاي مختلف   غلظت كنندگي و يا تحريك   )بازدارندگي( كنندگي كنترل

  :)2001چانگ و همكاران،  (قرار گرفت
)1            (                                              100×−= ]control/)extractscontrol[(IP% 

  :كه در آن
%IP:درصد بازدارندگي  ،control:شاهد صفت مورد بررسي  ،extract:گياه تست در صفت مورد بررسي   
  ري صفاتگي روش اندازه: ج
  : شدمحاسبه زير معادله از طريق )كلئوپتيلخروج (ه شده جوانه زددانه تعداد  :زني  درصد جوانه-1
  زني درصد جوانه =زده در روز دوازدهم هاي جوانه دانهتعداد / ديش پتريدرون  موجود در هاي نهداتعداد ×100    )2(

=∑ فرمول پايپر : زني  سرعت جوانه  -2 N
NTRC )    ،ايـن  گيـري     براي اندازه ) 2001مظاهري و حسيني

  .استفاده شدصفت 
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  .باشند زده در هر روز مي انهتعداد دانه جو :T،  تعداد روز از شروع آزمايش:N كه در آن
  .دش متر محاسبه  برحسب ميليديش هاي موجود در پتري چه  طول تمام ريشه:چه  طول ريشه-3
  .دشمتر محاسبه  ديش برحسب ميلي هاي موجود در هر پتري چه قه طول تمام سا:چه ه طول ساق-4
 درجـه   65دمـاي   با   ونآدرون   در  ساعت 4به مدت   شده  جدا   يها چه  ريشه :چه ريشه  وزن خشك  -5

  .رديدگمحاسبه برحسب گرم ها  آن و وزن ندقرار داده شدگراد  سانتي
 درجـه   65دمـاي    بـا    ون آ  درون در  ساعت 4به مدت   شده   جدا   يها چه ساقه :چه  وزن خشك ساقه   -6

  .گرديدمحاسبه برحسب گرم ها  آنو وزن  ندشدگراد قرار داده  سانتي
شـد   قرار داده    گراد  درجه سانتي  65دماي   با   در آون ساعت   4ت  به مد ها    كل بوته  : وزن خشك كل   -7
  .محاسبه گرديدبرحسب گرم ها  وزن آنو 
  .دشچه تقسيم  قه طول سارچه ب  طول ريشه:چه چه به ساقه نسبت طول ريشه -8
  .چه تقسيم شد وزن خشك ساقه رچه ب  وزن خشك ريشه:چه چه به ساقه  نسبت وزن خشك ريشه-9
  

  نتايج
گيري شده شامل وزن خـشك كـل         ها بر صفات اندازه    م، غلظت عصاره و اثرات متقابل آن      قاثرات ر 

چـه، درصـد و سـرعت     چه و ساقه   چه، طول ريشه    چه و ساقه    ، وزن خشك ريشه   )در شرايط آزمايشگاه  (
چـه در هـر دو شـرايط آزمايـشگاه و گلخانـه               چه به سـاقه     زني، نسبت وزن خشك و طول ريشه        جوانه
 بـرنج در     بـر وزن خـشك كـل گياهچـه         ر غلظت عصاره   اثرات تيما  ،چنين هم). ≥01/0P(دار بود     معني

  .)2 و 1 هاي ل جدو() ≥05/0P(دار شد  شرايط گلخانه نيز معني
زني و گياهچـه ارقـام مختلـف     با مقايسه اثرات اصلي تيمار غلظت عصاره بر صفات مختلف جوانه       

 15ظت از صفر به     ل با افزايش غ   ،كليطور   به ديدآزمايشگاه و گلخانه مشخص گر    برنج در هر دو حالت      
چـه و     چـه، وزن خـشك ريـشه        چـه و سـاقه      زني، طـول ريـشه      زني، سرعت جوانه     درصد جوانه  درصد،
  ).≥05/0P(يابد  چه كاهش مي چه به ساقه چه، وزن خشك كل و نسبت وزن خشك و طول ريشه ساقه
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  .ه پوسته برنج بر رشد برنج در شرايط آزمايشگاههاي مختلف عصار  ميانگين تأثير غلظت مقايسه-3دول ج
تيمار 

  غلظت(
  )عصاره

وزن 
خشك 

كل 
  )گرم(

وزن 
  خشك
چه  ساقه

  )گرم(

وزن 
  خشك
چه  ريشه

  )گرم(

  طول
چه  ساقه

  )متر ميلي(

  طول
چه  ريشه

  )متر ميلي(

سرعت 
  زني جوانه

درصد 
  زني جوانه

نسبت 
طول 
چه  ريشه
  چه به ساقه

نسبت وزن 
خشك 

چه به  ريشه
  چه هساق

 a024/0  a0047/0  a0022/0  a35/46  a67/56  a85/48  a87/78 a74/1 a450/1  )شاهد (0

  b024/0  b0042/0  b0018/0 b85/40 b13/45  b38/43  b10/74 b38/1  b687/0   درصد5
 c023/0  c0035/0  c0014/0  c07/39 c91/43 c92/39  c80/70 c21/1  bc507/0 درصد10

  d022/0 d0031/0  d0012/0  d25/36 d33/39 c62/39  d57/69  c16/1  c410/0  درصد15
 براسـاس   هـا   هد و مقايـس   نداري ندار    از نظر آماري تفاوت معني     اند   با حروف مشابه نشان داده شده      هاي هر ستون كه     ميانگين

  ).≥05/0P(آزمون دانكن انجام گرديد 
  

 .نج در شرايط گلخانه پوسته برنج بر رشد برهاي مختلف عصاره  ميانگين تأثير غلظت مقايسه-4جدول 

تيمار 
  غلظت(

  )عصاره

وزن 
خشك 

  )گرم(كل 

وزن 
  خشك
چه  ساقه

  )گرم(

وزن 
  خشك
چه  ريشه

  )گرم(

  طول
چه  ساقه

  )متر ميلي(

  طول
چه  ريشه

  )متر ميلي(

سرعت 
  زني جوانه

درصد 
  زني جوانه

طول  نسبت
چه  ريشه
  چه به ساقه

نسبت 
خشك  وزن

چه  ريشه
  چه به ساقه

 a02/1 a9/727  a515/0  a04/71  a65/110  a37/33  a66/70 a96/1  a0023/0   شاهد0

  a0003/1  a9/226  b344/0  b99/65 b06/96  b04/32  b73/67  a92/1  b0013/0  درصد5
  ab9927/0  a6/225  c203/0  c32/61 c23/92  bc27/31  b77/66  b69/1  c0011/0  درصد 10
 b9673/0  b4/194 d193/0  c53/60 d10/84 c30/30  b60/66  c56/1 d0009/0  درصد 15

 براسـاس   هـا   هد و مقايـس   نداري ندار    از نظر آماري تفاوت معني     اند   با حروف مشابه نشان داده شده      هاي هر ستون كه     ميانگين
  ).≥05/0P(آزمون دانكن انجام گرديد 

  



 1388) 2(اره ، شم)16(هاي توليد گياهي   مجله پژوهش
 

 120

 صفات مورد بررسـي در     رقم برنج بر     10هاي مختلف عصاره      غلظتكنندگي     درصد بازدارندگي يا تحريك    -5جدول  
  .شرايط آزمايشگاه

  رقم
درصد 
غلظت 
  عصاره

  درصد
  زني جوانه

  سرعت
  زني جوانه

طول 
  چه ريشه

طول 
  چه ساقه

وزن 
خشك 

  چه ريشه

وزن 
خشك 

  چه ساقه

  وزن
خشك 
  كل

طول  نسبت
چه   ريشه
  چه به ساقه

نسبت وزن 
  خشك
چه  ريشه
  چه به ساقه

5  45/26  53/5-  48/58-  19/60-  99/64-  33/51-  08/65-  31/91-  84/136-  
  خزر  -89/56  -54/72  -30/83  -33/91  -33/48  -36/11  -14/2  -78/17  73/4  10
15  63/4-  32/21-  15/1-  26/16-  66/51-  66/58-  30/90-  39/65-  87/94-  
5  09/31-  53/73-  67/22-  66/30-  99/129-  55/65-  52/88-  69/112-  06/123-  
  گرده  -55/15  -44/129  -19/82  -88/68  -33/18  61/9  60/18  -10/42  -57/16  10
15  16/4  19/39-  89/25  099/6  66/6-  44/14-  41/89-  13/91-  10/27-  
5  00/1  32/32-  42/14-  69/27-  99/129-  33/108-  92/105-  59/89-  57/102-  
  فجر  -67/94  -71/76  -11/93  -13/49  -44/54  -56/8  36/13  -009/30  33/1  10
15  67/1  65/20-  44/15  65/32-  99/39-  16/64-  23/106-  38/56-  67/52-  
5  44/8-  12/46-  70/1-  83/26  66/36-  32/12-  47/70-  85/252-  13/298-  
  ندا  -68/197  -62/45  -96/68  -32/51  -11/101  -62/29  24/39  -68/46  -79/8  10
15  48/1-  53/47-  12/23  07/14-  33/63-  99/39-  20/93-  64/77-  03/158-  
5  61/31-  60/45-  08/52  55/1-  66/96-  33/185-  65/106-  90/40-  87/27-  
  شفق  -07/29  -66/48  -15/112  -33/159  -66/86  -83/3  17/46  -55/37  -25/20  10
15  45/53-  80/59-  13/39  07/1  66/91-  33/151-  48/127-  91/64-  48/32-  
5  76/63-  57/55-  03/47-  74/44-  67/516-  33/133-  98/126-  80/112-  33/431-  
بهنام   -00/53  -03/127  -98/123  -00/1000  -00/550  -36/92  -68/117  -61/64  -57/124  10

  -70/51  -44/80  -81/134  -33/933  -00/500  -74/155  -20/122  -15/76  -19/107  15  چالوس
5  73/2-  73/35-  72/73-  00/48-  42/118-  88/78-  19/100-  53/145-  13/154-  
طارم   -75/97  -02/158  -41/64  -14/58  -26/55  -17/10  -97/56  -70/42  69/0  10

  هاشمي
15  39/2- 67/118-  84/99-  84/43-  36/97-  29/36-  41/61-  11/148-  72/276-  
5  96/21  93/1-  05/39  82/56-  92/76-  26/6-  81/90-  28/16-  59/1041-  
  تابش  -91/438  -37/9  -98/99  -33/38  -13/205  -48/123  11/33  -99/6  99/18  10
15  72/1-  01/50-  65/6  80/161-  56/102-  66/41-  31/124-  28/21-  68/196-  
5  11/16  28/62-  84/8  55/44-  66/11-  66/116-  70/94-  38/36-  48/13-  
  نعمت  -54/27  -42/133  -31/103  -33/143  -33/28  -87/36  -14/60  -96/73  86/5  10
15  33/18-  29/145-  86/142-  9/126-  66/51-  33/128-  20/87-  90/109-  92/56-  
5  63/3-  54/18-  13/5  03/29-  99/59-  91/42-  61/119-  98/88-  38/141-  
  زرك  -85/2  -81/91  -46/161  -49/127  -99/3  -53/45  -09/13  -05/11  04/11  10
15  25/20  84/21-  28/17  38/7-  66/102-  57/69-  87/98-  43/98-  68/148-  

  .رندگيبازدا: +، تحريك كنندگي: -
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صفات مورد بررسي در  رقم برنج بر 10هاي مختلف عصاره  غلظتكنندگي   درصد بازدارندگي يا تحريك-6جدول 
  .شرايط گلخانه

  رقم
درصد 
غلظت 
  عصاره

  درصد
  زني جوانه

  سرعت
  زني جوانه

طول 
  چه ريشه

طول 
  چه ساقه

وزن 
خشك 

  چه ريشه

وزن 
خشك 

  چه ساقه

  وزن
خشك 
  كل

نسبت 
طول ريشه 

چه به 
  چه هساق

نسبت 
  خشك وزن

چه  ريشه
  چه به ساقه

5  77/7  90/23-  72/4-  49/42-  28/55-  27/151  65/64-  12/89-  72/95-  
  خزر  -68/102  -53/50  -42/125  24/168  -08/42  84/2  12/59  -47/13  -52/2  10
15  83/21-  70/39-  61/59  10/20  35/60-  7/96  41/61-  88/70-  14/54-  
5  83/22-  86/135-  18/42  96/45  22/54-  34/149  09/106-  33/82-  03/78-  
  گرده  -29/23  -07/42  -21/172  34/149  -93/15  28/91  34/106  -78/77  89/5  10
15  18/25-  41/140-  32/115  54/105  65/19-  68/139  51/111-  65/36-  79/25-  
5  49/12  97/43-  93/57  32/69  35/70-  00/133  70/67-  27/110-  50/90-  
  فجر  -06/166  -16/103  -50/83  60/152  -29/109  45/43  82/34  -79/53  -33/0  10
15  83/7  67/27-  46/3-  60/54  60/30-  15/141  98/105-  09/175-  19/41-  
5  21/15-  39/5-  35/106  84/30  60/46-  91/98  23/79-  72/150-  76/40-  
  ندا  -00/35  -96/73  -51/79  41/114  -02/34  -31/19  94/102  -41/15  -30/28  10
15  29/5-  83/24-  14/92  61/16-  19/4-  81/110  05/107-  72/87-  19/41-  
5  35/16-  21/111-  37/52  40/60  60/54-  38/109  21/141-  56/102-  91/52-  
  شفق  -28/54  -14/247  -80/84  11/117  -93/51  03/73  30/24  -54/95  -90/25  10
15  22/29-  78/142-  17/11  88/65  63/47-  88/83  99/134-  41/234-  28/37-  
5  74/151-  67/54-  28/12-  47/246-  17/38-  28/30  10/125-  69/15-  66/27-  
بهنام   -27/53  -73/14  -29/106  54/48  -56/62  -15/410  -42/41  -04/54  -41/64  10

  چالوس
15  41/174-  41/118-  67/23-  36/547-  32/72-  37/56  43/90-  84/6-  62/66-  
5  40/43-  85/72-  16/6  12/39-  88/61-  09/66  45/145-  80/159-  71/44-  
طارم   -64/1  -57/115  -37/118  07/108  48/0  -01/75  -45/6  -03/94  -45/41  10

  هاشمي
15  44/34- 98/87-  41/56-  22/96-  12/2  30/65  3/109-  13/135-  02/0-  
5  99/52-  30/82-  26/77-  56/38-  62/130-  33/129  67/75-  63/165-  62/172-  
  تابش  -2/208  -31/48  -09/66  33/113  -95/185  -41/82  -81/29  -02/60  -46/57  10
15  23/11-  76/86-  09/95-  25/77-  28/169-  79/117  59/100-  66/115-  5/197-  
5  58/39-  81/77-  089/3  96/257-  97/628-  14/0-  83/79-  87/58-  01/370-  
  نعمت  -70/282  -32/61  -22/68  84/53  -27/333  -52/311  -83/15  -18/71  -72/59  10
15  08/96-  91/17-  06/83-  93/466-  57/537-  10/67  05/78-  87/73-  50/511-  
5  69/22-  61/118-  43/169  44/0-  10/54-  92/197  96/64-  42/52-  11/66-  
  زرك  -26/122  -69/109  -72/79  98/206  -70/89  27/21  16/117  -89/139  -11/23  10
15  78/16-  47/51-  22/179  18/8-  98/116-  03/212  74/91-  51/42-  45/170-  

  .بازدارندگي: +، تحريك كنندگي: -
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  زني درصد جوانه: الف
بيشترين ميزان  و   و شفق  م بهنام چالوس  ارقاترتيب در     به كنندگي ميزان تحريك  باالترين   :آزمايشگاه -1

 جـدول  (دشـ مشاهده   بهنام چالوس    سته رقم پوعصاره   درصد 15 و   10 هاي كنندگي در غلظت   تحريك
 ارقام نعمـت، تـابش و خـزر    ي درنز جوانهتحريك سبب  ، درصد15 به 5افزايش غلظت عصاره از     ). 5
درصـد  داري را در سـطح احتمـال يـك درصـد در مـورد                كـاهش معنـي   گرده   و ارقام زرك، فجر  . دش

 درصد رقم خزر و سپس در غلظت  5غلظت  بازدارندگي در   باالترين ميزان    . نشان دادند  زني برنج  جوانه
  ).5 جدول (دش مشاهده  درصد رقم تابش5
  نشان داد   عصاره  درصد 15در غلظت   بهنام چالوس   گي را رقم    كنند تحريكميزان   بيشترين   : گلخانه -2
افـزايش  . سطح احتمال يك درصد نشان داد     در  داري را    بازدارندگي معني  كنترل   نعمترقم  . )6 جدول(

زني و در رقم   درصد در ارقام خزر، شفق و نعمت سبب افزايش درصد جوانه15 به 5 از غلظت عصاره 
ارقـام خـزر، شـفق و نعمـت از ارقـام            . )6 جـدول  (دشـ زنـي    طارم هاشمي سبب كاهش درصد جوانه     

  .آنها مشابه بودعصاره ) =5/5pH (pHو ) رنگ زرد كم( رنگ  بودند واصالحي
  زني  سرعت جوانه:ب
بـا   .شـد كنندگي در رقم نعمت و سپس در رقم طارم هاشمي مشاهده             بيشترين تحريك  :آزمايشگاه -1

زني ارقـام   كنندگي بر سرعت جوانه  درصد، ميزان تحريك 15 به   5از   افزايش غلظت عصاره پوسته برنج    
  ).5جدول ( يافتخزر، ندا، تابش و طارم هاشمي افزايش و در رقم فجر كاهش 

ميـزان  باالترين  . دادندنشان  كنندگي را    تحريكميزان  بيشترين  م شفق   رقم گرده و سپس رق    :  گلخانه -2
 درصد به   5 عصاره از    افزايش غلظت با  . مشاهده گرديد  درصد رقم گرده     15غلظت  در  كنندگي   تحريك

  رقم نعمت كاهش  يافت اما در   افزايش و شفق     ندا مارقا  پوسته  عصاره كنندگي  ميزان تحريك  ، درصد 10
  .)6جدول  (دمشاهده گرديحتمال يك درصد داري در سطح ا معني
  چه طول ريشه: پ
چه را رقم بهنـام چـالوس و سـپس رقـم             كنندگي بر طول ريشه    تحريكميزان  بيشترين  :  آزمايشگاه -1

ايـن دو   . ندبودمشابه  عصاره   pH  و ، رنگ پوسته   رنگ عصاره  رقمدو   هردر  . طارم هاشمي نشان دادند   
 15 و   10ترتيـب در غلظـت       كننـدگي بـه    تحريكميزان  بيشترين  . تندهسدار و از ارقام بومي       ريشكرقم  

ميـزان   درصـد    15 بـه    5با افزايش غلظت عصاره پوسته برنج از        . دشبهنام چالوس مشاهده    درصد رقم   
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 بيـشتر   )يكـسان  رنگ پوسته و رنگ عصاره        و داراي  از ارقام اصالحي  (م شفق و تابش     ارقابازدارندگي  
كننـدگي در رقـم بهنـام چـالوس و         صاره سبب افزايش ميـزان تحريـك      افزايش غلظت ع  همچنين،  . شد

  .)5 جدول (دشافزايش ميزان بازدارندگي در ارقام گرده و فجر در سطح احتمال يك درصد 
درصـد  بـاالترين    ارقام زرك و نـدا    كنندگي و    بيشترين درصد تحريك  ارقام تابش و نعمت      : گلخانه -2

 15 بـه  5افزايش غلظت عصاره از .  بودمشابهم نعمت و ندا    ارق ا  عصاره pH. را نشان دادند  بازدارندگي  
چه در ارقـام خـزر، گـرده و           ميزان بازدارندگي عصاره پوسته بر صفت طول ريشه         سبب افزايش  درصد

  .)6 جدول (دشفجر، ندا، شفق و نعمت ارقام كنندگي در  ميزان تحريكافزايش زرك و 
  چه طول ساقه: ت
 درصد عصاره پوسته 15چه در غلظت  كنندگي بر طول ساقه تحريكيزان مبيشترين  :آزمايشگاه -1

سبب افزايش درصد  درصد 15 به 5 از افزايش غلظت عصاره. دشبهنام چالوس مشاهده  و ارقام تابش
  .)5 جدول (شدچه در ارقام خزر، بهنام چالوس و تابش  ريشهرشد تحريك 

بيـشترين درصـد     رقـم بهنـام چـالوس         و دگيكننـ  درصـد تحريـك   رقم نعمـت بيـشترين       :گلخانه -2
درصـد  افزايش غلظت عصاره، درصد بازدارندگي در ارقام خزر و گرده و  با   .را نشان دادند  بازدارندگي  

  .)6 جدول( يافت افزايش  بهنام چالوس، طارم هاشمي و نعمتدر ارقامكنندگي  تحريك
  چه وزن خشك ريشه: ث
و )  درصـد  10 و   5 هـاي   غلظـت (ي را رقم بهنام چـالوس       كنندگ بيشترين ميزان تحريك   : آزمايشگاه -1

 ، درصـد  15 بـه    5 بـرنج از     افزايش غلظـت عـصاره پوسـته      با  . )5 جدول ( رقم تابش نشان دادند    سپس
كننـدگي   ميزان تحريـك  داري در    كنندگي رقم نعمت و كاهش معني       در ميزان تحريك   داري افزايش معني 

  .)5 جدول ( خود را بيشتر كردندچه ريشهن كليه ارقام وز. دمشاهده شم خزر و فجر ارقا
 از ارقام   اين دو رقم  . كنندگي را ارقام نعمت و تابش نشان دادند         بيشترين درصد تحريك   :گلخانه - 2

 درصد رقم نعمـت     15 و   5 هاي  كنندگي در غلظت   باالترين ميزان تحريك  . اصالحي و ديررس بودند   
كننـدگي در ارقـام زرك و        رصد، ميـزان تحريـك     د 15 به   5افزايش غلظت عصاره از     با  . دشمشاهده  

رقم طـارم هاشـمي در      . دمشاهده ش داري    كاهش معني  ، در رقم شفق   يافت اما بهنام چالوس افزايش    
نـشان  چه خـود     بر وزن ريشه  را  كنندگي بااليي     كنترل اثر خود    عصاره  درصد 15 و   10هر دو غلظت    

  .)6 جدول (داد
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  چه وزن خشك ساقه: ج
  درصـد  15 و   10هاي    كنندگي را رقم بهنام چالوس و در غلظت        تحريكميزان  يشترين  ب:  آزمايشگاه -1

دار  كنندگي در رقم تابش و كـاهش معنـي         افزايش غلظت عصاره سبب افزايش ميزان تحريك      . نشان داد 
 هـوايي   هـاي   بازدارندگي را بر انـدام    ميزان  ارقام اصالحي بيشترين    . ارقام ندا و طارم هاشمي گرديد     در  
  .)5 جدول ( نشان دادندگياه

اين دو رقم از ارقام . نشان دادندبازدارندگي را ميزان رقم زرك و سپس رقم گرده بيشترين  : گلخانه-2
برخوردار دوره رشدي زودرس از و بود  )زرد مايل به سفيد(مشابه آنها رنگ عصاره   بودند وبومي
و رقم گرده در   بازدارندگيميزاندار  يب كاهش معنبس درصد 15 به 5از عصاره افزايش غلظت  .دبودن

رقم بهنام چالوس و زرك . دش زرك ارقام بهنام چالوس وبازدارندگي عصاره پوسته در ميزان افزايش 
  ).6 جدول (از ارقام بومي هستند

   وزن خشك كل:د
قـم از   دو ر ايـن    .بازدارندگي را نشان دادنـد    ميزان  بيشترين   ارقام بهنام چالوس و زرك       :آزمايشگاه -1

كننـدگي ارقـام     تحريك ميزان،   درصد 15 به   5 از    پوسته برنج  فزايش غلظت عصاره  ا. هستندارقام بومي   
  ).5 جدول ( دادداري افزايش طور معني را به خزر، ندا، شفق و تابش

اين دو   .دمشاهده ش م گرده و طارم هاشمي      ارقدر ا  ترتيب  به كنندگي تحريكميزان   بيشترين   : گلخانه -2
زرد هـا   آن  رنگ پوسـته .باشند   مي )زودرس(مدت    كوتاه دوره رشدي با    و دار ريشك،  ارقام بومي  از   رقم

ميزان ،  درصد15 به 5 افزايش غلظت عصاره از  با.باشد مي آنها مشابه عصاره  pHو  است  مايل به قرمز    
  و م چالوس در ارقام بهنا   يافت اما  افزايش   فجر، ندا و زرك   م  ارقادر  وزن خشك كل    كنندگي بر    تحريك

  .)6 جدول (در اين صفت مشاهده گرديدداري  معنيطارم هاشمي كاهش 
  چه چه به ساقه  نسبت طول ريشه:و
م ارقـ اايـن   . مـشاهده شـد    طارم هاشمي و نـدا    در ارقام   كنندگي   تحريكميزان  بيشترين   : آزمايشگاه -1

 به  5ايش غلظت عصاره از     افزبا  . ندباش  ميدار   و ريشك يكساني بوده    رنگ پوسته     و داراي رنگ عصاره  
كـاهش   در ارقام خزر و فجـر      يافت اما افزايش  شفق   و   زرككنندگي در ارقام     ميزان تحريك ،   درصد 15

  ).5 جدول (ي مشاهده گرديددار معني
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 بـه   5افزايش غلظـت عـصاره از       . دشمشاهده  فق  شرقم  كنندگي در    تحريكميزان   بيشترين   : گلخانه -2
ايـن دو   . گرديـد گرده و بهنام چـالوس   م  ارقاكنندگي در    يزان تحريك  م دار  سبب كاهش معني    درصد 15
با افزايش غلظت عصاره . دباش ميمشابه آنها  pH رنگ عصاره، رنگ پوسته و  بوده و از ارقام بوميرقم
چه در   دارتري نسبت به طول ساقه      در ارقام بومي كاهش معني     چه به ويژه   ، طول ريشه   درصد 15 به   5از  

  ).6 جدول(  درصد نشان دادسطح احتمال يك
  چه چه به ساقه  نسبت وزن خشك ريشه:ي
كنندگي در رقم نـدا و سـپس در رقـم بهنـام چـالوس مـشاهده                  تحريكميزان  رين  بيشت:  آزمايشگاه -1

بر خـود   كنندگي را    بهنام چالوس بيشترين تحريك    ارقام تابش و      عصاره پوسته   درصد 5غلظت  . گرديد
در ارقـام   را  كننـدگي    ، ميزان تحريـك    درصد 15 به   5پوسته برنج از      صارهافزايش غلظت ع  . نشان دادند 

 مـشاهده شـد   داري   معنيدر ارقام بهنام چالوس، ندا، فجر و تابش كاهش           داد اما نعمت افزايش    و   شفق
  ).5 جدول(
اين دو رقـم    . ندنشان داد  رقم نعمت و سپس رقم تابش        كنندگي را   درصد تحريك  بيشترين:  گلخانه -2

ارقام را در   كنندگي    ميزان تحريك  ، درصد 15 به   5افزايش غلظت عصاره از     . هستندي و ديررس    اصالح
ايش زافـزايش غلظـت عـصاره سـبب افـ         همچنين،   .داد داري كاهش   معنيطور    بهزرك و بهنام چالوس     

  ).6 جدول( دش در ارقام بومي ويژهچه به  چه نسبت به ساقه  بر وزن خشك ريشهيميزان بازدارندگ
 

  بحث
 دشـ در تحقيق حاضر مـشاهده      وجود پتانسيل آللوپاتيك و تفاوت اين توان در ارقام مختلف برنج            

 الفـسدوتر و  ؛1995حسن و همكاران،   ؛1991 و همكاران،  ديلدي( محققان ديگر    هاي با يافته اين امر   كه  
 كـاهش   چـه و   چه، ساقه  كاهش رشد ريشه   .مطابقت داشت ) 1999 الفسدوتر و همكاران،     ؛1996ناوارز،  

 هاي  اين نتايج با يافته   ارقام برنج مشاهده شد كه      در  دليل وجود توان آللوپاتيك      بهوزن خشك گياه برنج     
ميزان خودآسيبي در شرايط آزمايـشگاه نـسبت بـه شـرايط گلخانـه      . شت مطابقت دا  )1976 (چو و لين  
 ؛1981چو و همكـاران،     ( برخي از دانشمندان  . بودنطبق   م )1981( چو و همكاران      يافته ركه ب بيشتر بود   

 آبي ارقام   با افزايش غلظت عصاره   . دانستند ناشي از تأثيرات محيط مي    اين تفاوت را    ) 1976چو و لين،    
گياه در چه  چه و وزن خشك ريشه وزن خشك ساقه، طول ساقه چه، چه  كاهش طول ريشه   ،برنج ايراني 

  .مشاهده شدبرنج 
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   كليگيري نتيجه
 بـرنج،   هاي مربوط به اجزاي مورد بررسـي گياهچـه         داده) 2 و   1 هاي  لجدو(نتايج تجزيه واريانس    

.  در ارقام مختلف برنج و اثرات متقابل آنها بـود          يدار اثرات مواد آللوكميكال    بيانگر وجود اختالف معني   
ـ   ثيرات ارقـام مختلـف بـرنج روي هـر يـك از اجـزاي رشـدي رقـم خـود از بازدارنـدگي تـا                          أدامنه ت
 شـده  نتايج اين آزمايش نشان داد كه ارقام اصـالح    . )6 و   5 هاي  جدول (تغير بود كنندگي رشد، م   تحريك

 15 غلظـت عـصاره   .نـد بودبـر رشـد خـود    ري ت پاييننسبت به ارقام بومي داراي خاصيت بازدارندگي       
  .)4 و 3 هاي جدول (نشان داد بر رشد گياه برنج كنندگي را درصد بيشترين كنترل
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Abstract1 

In order to study the effects of four concentrations (check, 5, 10 and 15%) of hull 
extracts on growth of 10 iranian rice cultivars, two experiments were conducted in 
completely randomized block design with factorial arrangement and three 
replications at two sites, laboratory and greenhouse. Laboratory study showed that 
same rice hull extracts had stimulat effects and the others had inhibitory effects on 
seedling growth of the same cultivar. Behnam Chalos cultivar showed the highest 
stimulation on germination percentage, root length and total dry weight of seedlings. 
The rice hull extract of nemat and tabesh exhibited the most stimulation on shoot 
length and germination rate of the same seedlings, respectively (P≤0.01). The result 
of greenhouse research suggested that rice hull extract of nemat cultivar had the 
greatest stimulatory on shoot length and root dry weight of the same seedling. Root 
length in tabesh cultivar, germination rate and total dry weight in gerdeh cultivar and 
shoot dry weight in zarak cultivar were more stimulated than other cultivars 
(P≤0.01). The results suggest that various allelopathic effects (inhibition and 
stimulation) exist in rice hull extract of different cultivars. Rice hull extract from 
breeding cultivar contrary to native cultivars had the greatest stimulatory on seedling 
growth. Enhanc of aqueous extract concentration increased stimulation effects on 
seedling traits in breeding cultivars. Length and dry weight of seedling root was 
decreased in rice native cultivars under rice hull extract (P≤0.01). 
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