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زنی، مورفولوژیک و  هاي جوانه بر ویژگی) Sinapis arvensis(اثر دگرآسیبی خردل وحشی 

  )Hordeum vulgare(بیوشیمیایی جو 

  *، 2خوشرو ، حمید حسنیان 1 یدعلیز، احسان 1 یزادهعلیاسر 

  مبسوط چکیده

از بسیاري  جامانده بهولی مواد  ،باشد یم یکشت تکاستفاده از تناوب در مدیریت زراعی یک روش براي کاهش اثرات مضر : مقدمه

در میان گیاهان مختلف، گیاهان خانواده  .گیاهان ممکن است اثرات دگرآسیبی براي گیاه بعدي داشته و میزان عملکرد را کاهش دهد

 30علف هرز  عنوان به یوحشخردل . دهند یماثرات دگرآسیبی قوي را از خود نشان  ،داشتن گلوکوزینوالت یلبه دل بوئیان شب

در . گردد زنی گیاهان دیگر می باشد که مانع از جوانه یکسري اثرات آللوپاتیک میداراي  ،کشور جهان 52در  یزراعمحصول 

گلوکوزینوالت ترشح شده از خردل وحشی موادي مانند تیوسیانات یونیک وجود دارد که مانع از رشد ریشه و اندام هوایی در 

 تجزیه بافت گیاهان خانواده براسیکاسه از شده آزاد بنزوئید و ایزوپرونیدها مانند فرار ترکیبات همچنین. گردد یمبسیاري از گیاهان 

 يها غلظتدر بسیاري از مطالعات مشخص شده است که مواد دگرآسیبی در . شود بسیاري از گیاهان رشد کاهش باعث است ممکن

رشد گیاهان را هم  کنندگی یکتحرحتی نقش  توانند یمپایین  يها غلظتولی در  ،باشند یمقادر به مهار رشد بسیاري از گیاهان  باال

بذر و  یزن جوانههوایی و ریشه خردل وحشی روي خصوصیات  يها انداممطالعه حاضر به بررسی اثر عصاره آبی . داشته باشند به دنبال

  .پردازد میرشد گیاهچه جو 

جو، آزمایشی فاکتوریل  چهرشدي گیاهزنی و  جوانهبررسی اثر دگرآسیبی خردل وحشی بر خصوصیات  منظور به: ها و روش مواد

تیمارهاي . اجرا شد 1393شناسی دانشکده کشاورزي دانشگاه ایالم در سال  تکرار در آزمایشگاه گیاه 3بر پایه طرح کامالً تصادفی با 

ش که در دو آزمای حاصل از اندام هوایی و زمینی خردل وحشی بود) درصد 70و  50، 30، 10صفر، (غلظت عصاره آبی  5آزمایش شامل 

صفات سرعت و درصد  بذر یزن جوانهدر بخش . اي گیاه جو رقم آبیدر مورد مطالعه قرار گرفت و گیاهچه یزن جوانهجداگانه در مرحله 

در بررسی اثر عصاره آبی خردل بر گیاهچه جو نیز صفات . عصاره آبی خردل مورد ارزیابی قرار گرفت یرتأثگیاه جو تحت  یزن جوانه

  . شد یريگ اندازهقندهاي محلول  تغییرات ساقه، میزان کلروفیل برگ، تغییرات پرولین و وزن و اندازه ریشه و

در ) در روز بذر 5/19و  درصد 100 به ترتیب با(گیاه جو  یزن جوانهنشان داد که باالترین درصد و سرعت  نتایج آزمایش: ها یافته

درصد  70خردل وحشی با غلظت  یرزمینیزعصاره اندام اثر در ) بذر در روز 5/9درصد و  40 به ترتیب با( ها آنتیمار شاهد و کمترین 

میزان . بیشترین کاهش در طول و وزن بخش هوایی و زمینی گیاه جو در باالترین غلظت عصاره مشاهده شد. مشاهده گردید

درصد  70در گرم بافت تر گیاه در تیمار غلظت  گرم یلیم 66/1بر گرم بافت تر گیاه در تیمار شاهد به  گرم یلیم 39/2از  aکلروفیل 

. درصد عصاره مشاهده شد 70در تیمار ) تر وزنمیکرمول بر گرم  8/66(بیشترین میزان پرولین اندام هوایی گیاه جو . کاهش یافت

کنترل کننده مهم در  امانهسیک  عنوان به تواند یمآمده از این مطالعه نشان داد که خاصیت دگرآسیبی خردل وحشی  به دستنتایج 

  .زراعی باشد يها نظامو مراحل اولیه رشدي گیاه جو در بوم  یزن جوانه

و  یزن جوانهعصاره خردل وحشی اثر سمی بر  مدت کوتاهکه در  دهد مینتایج حاصل از آزمایش نشان  یطورکل به: گیري یجهنت

اثرات مضر . گذارد میمنفی  یرتأثشده گیاه جو  یريگ اندازهبر تمامی صفات  یباًتقربطوریکه عصاره آبی خردل  دارد،رشد جو 

بطوریکه بیشترین آسیب در گیاه جو در باالترین غلظت  است، یرمتغغلظت عصاره،  یرتأثدگرآسیبی گیاه خردل وحشی، تحت 

شناسایی ترکیبات دگرآسیب خردل وحشی و اثر آن در ارقام مختلف گیاه جو  منظور به هرحال به. گردیدمشاهده %) 70(عصاره آبی 

  .باشد یم بیشترينیاز به تحقیقات 

  ، قندهاي محلول، کلروفیلیزن جوانه، درصد پروتئینپرولین، : کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .و رشد گیاه جو را کاهش داد یزن جوانهاره آبی گیاه خردل وحشی، درصد عص -1

  .عصاره آبی گیاه خردل وحشی باعث افزایش میزان پرولین و قندهاي محلول در گیاه جو شده و میزان کلروفیل در این گیاه را کاهش داد -2
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 ...زنی جوانه هاي ویژگی بر) Sinapis arvensis( وحشی خردل دگرآسیبی اثر: علیزاده و همکاران

  مقدمه

 یاهانگهاي مختلف رشد  هرز به روش يها علف

و همواره مشکالت  دهند یمقرار  یرتأثرا تحت  یزراع

محصول  یفیتکاهش زیادي چون کاهش عملکرد، ک

در  را به دنبال دارند یدتول هاي ینههز یشافزاو  یديتول

باعث  ها کش علفگذشته کاربرد مداوم  دههچند  یط

کنترل،  يباال هاي ینههز، یزراع یاهانگ یفیتکاهش ک

انسان  یسالمت یدتهدو  محیطی یستزبروز مشکالت 

بنابراین ؛ )2006و همکاران،  1عزیزي( شده است

 يها علفمرسوم کنترل  يها روشکه در  ییها چالش

ایگزین براي ج ییها روشاستفاده از  ،هرز وجود دارد

 هاي ینههز .را ناگزیر ساخته است هرز يها علفکنترل 

 ، ما را ناگزیر به استفاده ازشیمیایی يها روشیکی اکولوژ

مانند استفاده از دگرآسیبی در  دیگري يها روش

و همکاران،  2جبران(کرده است  هاي هرز علفمدیریت 

2015(.  

 گونه اثر هرشامل  دگرآسیبیبر طبق تعریف  

است که  یرمستقیمغمستقیم یا  صورت بهیا مفید  بار یانز

ي گیاهی دیگر از طریق تولید روتوسط یک گیاه 

و همکاران،  3رایس( گیرد یم صورتی یترکیبات شیمیا

 مانند اثر دگرآسیبی تعدادي از گیاهان زراعی. )2007

گیاهان زراعی  بر، یوالف، سورگوم، گندم، چاودار و جو

ها کشت  با آنیا متوالی  زمان هم طور بهکه  يدیگر

از  مواد دگرآسیب .به اثبات رسیده است، شوند می

وند که ش یمتفاوتی آزاد م يها روشگیاه به  يها اندام

 بقایاي گیاهی تجزیه آبشویی و ،ها روشاین ترین  مهم

و همکاران،  5تی ؛ لی2014و همکاران،  4آنت( باشد یم

 یکآللوپات یباتترک .)2014و همکاران،  6یوانگ؛ 2014

مهم  یندهايفرآ تداخل در یقطررا از  یاهانگرشد و نمو 

، یسلول یوارهدساختار  ییرتغ مثل یزیولوژیکف

و  یسلول یمتقساز  یريجلوگ، ءو عمل غشا یرينفوذپذ

و  یاهگ یهورمونتعادل و برهم زدن  ها ینپروتئسنتز 

یوانگ و همکاران، ( سازند یممختل  طرق مختلف دیگر،

                                                             
1 Azizi 
2 Jabran 
3 Rice 
4 Annett 
5 Le-Thi 
6 Young 

ي هرز در مزارع باقی ها علفاي وقتی بقای .)2014

و  گیاهان زراعی شده یزن جوانهمانع از  تواند یم، ماند یم

 تأثیریا در طول فصل رشد بر رشد گیاه زراعی 

بنابراین بایستی در مطالعات ؛ محسوسی داشته باشد

اثرات آللوپاتیک گیاهان را شناسایی نمود که  ،مختلف

فاده از است در این رابطه، هاي معمول یکی از روش

  .)2015جبران و همکاران، ( باشد یمهاي زیستی  روش

گیاهی  (.Sinapis arvensis L) یوحشخردل 

 250تا  30ایستا به ارتفاع ، علفی، زمستانه ساله کی

داراي  این گیاه از خانواده شب بو و .متر است سانتی

 عنوان به یاهگ ینا تاکنونو  باشد میالگوي رشد نامحدود 

 یمعرفکشور جهان  52در  یزراعمحصول  30علف هرز 

عنوان  منابعدر عالوه بر این . )1997، 7دول( شده است

عصاره بقایاي گیاه خردل وحشی داراي  شده است که

 زنی جوانهد که مانع از باش ک مییکسري اثرات آللوپاتی

 .)2014 ،و همکاران 8رضوانی( دگرد گیاهان دیگر می

متعلق به خانواده خردل  یاهیگ يها گونهاز  یاريبس

 یزن جوانهاز  کههستند  يفرّار يقومواد بازدارنده  يدارا

در  که یباتترک ینا، کنند یم یريجلوگ گیاهان و رشد

فن  β و یزوتیوسیاناتا یلآل(خردل  يها روغن اصطالح

جنس  يها بافتدر  ،شوند یم یدهنام) یزوسیاناتا یلات

 یزن جوانهبالقوه  يها بازدارندهوجود داشته و  خردل

رضوانی و ). 2005و همکاران،  9سونما( باشند یم

پاتی خردل وحشی اثر آللو در مطالعه )2014(همکاران 

 یزوتیوسیاناتا یلآل بر چهار رقم گندم عنوان کردند که

 23/10( یسولفیدتر یلمت يد، )درصد 1/28( یداس

-4، )درصد 31/8( یداس یکدکانوئ، هگزا )درصد

 يد، )درصد 14/8( ینوالتگلوکوز یلبنز یدروکسیه

 47/5( دکانو هپتا ) درصد 66/5( یدتتراسولف یلمت

 ییهوااسانس را در اندام  یباتترکحجم  یشترینب) درصد

 یزوا یلآل یبات؛ ترکدادند یلتشک خردل وحشی

 یدتتراسولف یلمت يد، )درصد 28/14( یداس تیوسیانات

، )درصد 23/6( یداس یکدکانوئ، هگزا )درصد 91/7(

 یدسولف يتر یلمت يدو ) درصد 12/4( یداس یکلور

اسانس را در  یباتترکحجم  یشترینب) درصد 85/1(

                                                             
7 Doll 
8 Rezvani 
9 Mason 
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 یوحشخردل . ددادن یلتشک) یشهر( یرزمینیزاندام 

 در برگ پهن هرز يها علف ترین یاصل از یکی عنوان به

 به کشور سطح در جو و گندم یرنظ یزهپائ يها کشت

 يبرا یزراع یاهگ با بر رقابت عالوه که رود یم شمار

 یباتترکترشح  یقطر از است ممکن ،یطیمح عوامل

؛ شود یزراع یاهگ دو ینا عملکرد کاهش باعث یبدگرآس

آن  به بررسی اثراما بیشتر مطالعات دگرآسیبی در کشور 

پرداخته و چندان در مراحل اولیه  یزن جوانهبر میزان 

بر خصوصیات موفولوژیک گیاه  بیدگرآسرشد و اثر مواد 

با توجه به مطالب ذکر شده هدف از . توجه نشده است

این مطالعه بررسی اثرات دگرآسیبی گیاه خردل وحشی، 

و مراحل اولیه  زنی جوانهدر مرحله  جو بر گیاه زراعی

اثرات  در این راستا، در مطالعه حاضر .باشد میرشد 

هاي هوایی و زمینی گیاه  دگرآسیبی عصاره آبی اندام

و مورفولوژیکی  زنی جوانهخردل وحشی بر خصوصیات 

  .مورد مطالعه قرار گرفته استگیاه جو 

  

  ها روشمواد و 

بررسی اثرات دگرآسیبی گیاه خردل وحشی  منظور به

 ، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی جویزن جوانهخصوصیات  بر

کامالً  بر اساس طرحفاکتوریل ی آزمایش رقم آبیدر

و زراعت  شناسی یاهگتکرار در آزمایشگاه  3تصادفی با 

اجرا  1393دانشکده کشاورزي دانشگاه ایالم در سال 

، 30، 10، صفرغلظت  5تیمارهاي آزمایش شامل . شد

درصد عصاره آبی حاصل از اندام هوایی و  70و  50

که در دو آزمایش جداگانه در  زمینی خردل وحشی بود

اي گیاه جو رقم آبیدر مورد  و گیاهچه زنی جوانهمرحله 

 .العه قرار گرفتمط

بوته (خردل وحشی  يها بوته يآور جمعپس از 

و جداسازي ) گردید يآور جمعکامل و با ریشه  صورت به

 50 يدما با آون در ها بخشریشه از اندام هوایی، تمام 

 و گردید خشک ساعت 72 به مدت گراد یسانت درجه

 زمینی و هوایی اندام پودر گرم 100. شدند پودر سپس

 اضافه مقطر آب لیتر یلیم 1000 به جداگانه طور به یاهگ

 24 مدت به یکرش دستگاه از یريگ عصاره منظور به و شد

 استفاده گراد یسانت درجه 25 درجه حرارت در ساعت

 استفاده دو شماره واتمن یصاف از نمودن صاف يبرا .شد

 یحجم -یوزن درصد 10 یآب یظغل عصاره تا گردید

 يبرا یهپا محلول عنوان به عصاره ینا از .شود حاصل

 ها یشآزمامراحل . شد استفاده ها غلظت یرساساختن 

  .زیر بود صورت به

  

  زنی جوانهآزمایش در مرحله 

 مدت به درصد یک یمسد یپوکلریتهبا  جو يبذرها

 مقطر آب با سه مرتبه سپس و یضدعفون یقهدق 5

 قرار يپتر در بذر عدد 25 تعداد آنگاه. یدگرد ییآبشو

 محلول از لیتر یلیم هفتمقدار  يپتر هر به و شد داده

 صفر(شاهد  یمارت اعمال يبرا. شد اضافه موردنظر یمارت

 ظروف پتري سپس. گردید استفاده مقطر آب از )درصد

 قرار گراد درجه سانتی 25ژرمیناتور با دماي  داخل در

روزانه تا  صورت به زده جوانه هايبذر شمارش. شد داده

با  زنی جوانهدرصد و سرعت . روز دوازدهم انجام گرفت

و  1سرایی( محاسبه شد 2و  1 يها رابطه استفاده از

 .)2012همکاران، 

��                      :1رابطه  = ��/� × 100  

، تعداد بذر ni، زنی جوانهدرصد  Pg رابطه،که در این 

  .باشد کل بذرها میتعداد  Nو  ام iتا روز  زده جوانه

��                            :2 رابطه = ∑
��

��

�
���  

، تعداد niو  زنی جوانه، سرعت Rs رابطهکه در این 

 ام N، تعداد روز تا شمارش diو  ام iتا روز  زده جوانهبذر 

  .باشد می

  

  اي آزمایش در مرحله گیاهچه

هوایی و  يها اندامبررسی اثر عصاره آبی  منظور به

فیزیولوژیکی زیرزمینی گیاه خردل وحشی بر خصوصیات 

بذر جو عدد  10تعداد  ،جو هاي گیاهچهو بیوشیمیایی 

 20 ارتفاع: ها گلدانابعاد ( پالستیکی يها گلداندر 

کاشته  خاكدرون  )متر یسانت 15و قطـر  متر یسانت

هاي  لیتر از محلول میلی 20با  بار یکشده و هر دو روز 

روز پس از کاشت  21 حدوداً. تهیه شده آبیاري شدند

طول و وزن ریشه و اندام : خصوصیات مورفولوژیک شامل

هوایی و همچنین نسبت ریشه به اندام هوایی 

 يها اندام خشک نوز یريگ اندازهبراي  .گیري شد اندازه

به  وشو شستگیاه پس از جداسازي و  زمینییرزهوایی و 

                                                             
1 Saraei 
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 ...زنی جوانه هاي ویژگی بر) Sinapis arvensis( وحشی خردل دگرآسیبی اثر: علیزاده و همکاران

گراد آون  درجه سانتی 70ساعت در دماي  24مدت 

پرولین و  یرهايمتغ. شده و سپس توزین شدندخشک 

 از هردو بخش هوایی و زیرزمینی قندهاي محلول نیز

بر  برگ گیاه نیز میزان کلروفیل. گیري شدند اندازه

براي . )1967 ،1آرنون( تعیین شد اساس روش آرنون

 و همکاران 2استخراج و تعیین پرولین از روش بیتس

گیري قندهاي محلول از روش  و براي اندازه )1973(

  .استفاده شد )1990( و همکاران 3دوبیوس

 آماري افزار نرم با استفاده از ها داده يآمار یهتجز

SAS  بر اساس آزمون  ها یانگینم یسهمقاو  1/9نسخه

LSD  رسم . درصد صورت گرفت 5و در سطح احتمال

 .انجام گرفت EXCEL افزار نرمها با استفاده از  شکل

  

  و بحث یجنتا

از آنجایی که اثرات متقابل در این آزمایش در تمامی 

نتایج ساده آزمایش  بود،دار ن یصفات مورد ارزیابی، معن

  .بیان گردید ها بخشدر تمامی 

 

  یزن جوانهدرصد 

 یزن جوانهدرصد  يرواعمال شده بر  یمارهايتاثر 

درصد  10 یزانمفاکتور تا  ینا .)1 شکل( بود دار یمعن

نداشت و داري  معنی کاهشو ریشه  ییهوااندام عصاره 

در  یکاهش يدرصد روند 10تر از باال يها غلظتدر 

اندام  یآب عصارهمقدار غلظت  یشافزافت و با گر یشپ

کاهش داري  بطور معنی یزن جوانهدرصد و ریشه  ییهوا

آن مربوط به شاهد با  یزانم یشترینبکه  يطور به .یافت

 70 یمارتآن مربوط به  ینکمترو  یزن جوانهدرصد  100

  ).1شکل ( بود یزن جوانهدرصد  45با  عصاره، درصد

با بررسی اثر گیاه زیره ) 2006(عزیزي و همکاران 

چند نوع علف هرز بیان کردند که  یزن جوانهسبز بر 

 ینجنعصاره گیاه زیره سبز پس از تماس با بذر به درون 

 یزن جوانهاز  یالزآمآلفا  یمآنزبر  یرتأثنفوذ کرده و با 

همچنین گزارش شده است که عصاره . کند یم یريجلوگ

هرز  يها علفبذر  یزن جوانهاستخراج شده از کلزا درصد 

چوپان را کاهش داده  یسهکو  یپشمک، علف خروس تاج

                                                             
1 Arnon 
2 Bates 
3 Dubois 

زنی  عصاره، درصد کاهش در جوانه یزانم یشافزاو با 

؛ رایس و همکاران، 2002، 4مورا و کیگارد( یافت یشافزا

حاصل از  هاي یوسیاناتت یزوا رسد یمبه نظر ). 2007

 یروزینازم یمآنز یرتأثتحت  ها یکوزینوالتگل یدرولیزه

 یناولو  کنند یم یفاا یزن جوانهنقش را در مهار  ینتر مهم

و همچنین  یکولیزگل یرمس هاي یمآنز یباتترک یناهدف 

قدرت  یباتترک ینا يباال يها غلظت. تنفس است

بذر زنده  که یدرحال کند یممهار  یارا کند و  یزن جوانه

باال  يها غلظتدر . باشد یم یاتحمانده و قادر به ادامه 

که بذر قدرت  ينحودر بذر نفوذ کرده به  یباتترک ینا

 یباتترک یناواکنش  یراز ،دهد یمخود را از دست  یاتح

، 5بریس و کازینسی( باشد یمبرگشت  یرقابلغ یمآنزبا 

2000.( 

 

  یزن جوانهسرعت 

مختلف  یمارهايتتحت تأثیر  یزن جوانهسرعت 

 ینا یزانماما  ؛را نشان داد داري یمعنآزمایش، اختالف 

هاي هوایی تا  اندام یآبعصاره  یزانم یشافزافاکتور با 

 یزانم یشافزانداشت و با  داري یمعن ییرتغدرصد  30

روند با  یناو  یافتدرصد کاهش  30آن به باالتر از 

در بین درصدهاي . یافتادامه  یآب عصاره غلظت یشافزا

 یزن جوانهسرعت  یشترینبمختلف عصاره اندام هوایی، 

آن  ینکمتربذر در روز و  5/19شاهد با  یمارتمربوط به 

بذر در روز  5/10 یزانم درصد به 70غلظت مربوط به 

  ).2شکل (بود 

درصد منجر به  10 یمارتتا  یرزمینیزعصاره اندام 

زنی نگردید و پس از آن با  کاهش در سرعت جوانه

در . یافتکاهش  یزن جوانهدرصد عصاره، سرعت  یشافزا

 یمارت، یرزمینیزره اندام بین درصدهاي مختلف عصا

درصد با  70 یمارتو  یشترینببذر در روز  5/19شاهد با 

را داشتند  یزن جوانهسرعت  ینکمتربذر در روز  1/9

عمده کاهش سرعت  یلدلرسد که  به نظر می). 2شکل (

عصاره،  بذرهاي رشد یافته در تیمارهاي حاوي یزن جوانه

این شرایط مربوط به اختالل در جذب آب بذرها تحت 

   ). 2014و همکاران،  6آنت(باشد 

  

                                                             
4 Morra and Kirkegaard 
5 Beres and Kazinczi 
6 Annett 
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 1397/ دوم

  
 دهنده نشان ،در هر نوع عصاره ها ستونحروف مشترك 

Figure 1. Effect of different concentrations of mustard extract on germination percentage of barley. 
with similar letters in each type of extract 

 

 
 دهنده نشان ،در هر نوع عصاره ها ستونحروف مشترك 

Figure 2. Effect of different concentrations of mustard extract on germination rate
similar letters in each type of extract do not have a significant difference

دومشماره / سال پنجم/ هاي بذر ایران پژوهش

حروف مشترك  .جو رقم آبیدر یزن جوانههاي مختلف عصاره خردل وحشی بر درصد  تأثیر غلظت

 .باشد یماز نظر آماري 

Effect of different concentrations of mustard extract on germination percentage of barley. 
in each type of extract do not have a significant difference. 

حروف مشترك  .جو رقم آبیدر یزن جوانههاي مختلف عصاره خردل وحشی بر سرعت  تأثیر غلظت

  .باشد یماز نظر آماري 

Effect of different concentrations of mustard extract on germination rate of barley. Columns with 
do not have a significant difference. 

  

تأثیر غلظت -1 شکل

از نظر آماري  داري یمعنعدم 

Effect of different concentrations of mustard extract on germination percentage of barley. Columns 

تأثیر غلظت -2 لشک

از نظر آماري  داري یمعنعدم 

Columns with 
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 ...زنی جوانه هاي ویژگی بر) Sinapis arvensis( وحشی خردل دگرآسیبی اثر: علیزاده و همکاران

  .اي گیاهچه جو در مرحله گیاهچه رشدخردل وحشی بر خصوصیات اندام هوایی و زیرزمینی هاي مختلف عصاره  تأثیر غلظت -1جدول 

Table 1. Effect of different concentrations of shoot and root mustard extract on seedling growth 
characteristics of barley 

  )درصد( آبیغلظت عصاره 

Aqueous extract 
concentration (%) 

  چه طول ساقه

Shoot 
length 

)cm(  

  چه طول ریشه

Radicle 
length 

)cm(  

وزن خشک اندام 

  هوایی

Shoot dry 
weight 

)mg(  

وزن خشک 

  چه ریشه

Root dry 
weight  

)mg(  

ریشه وزن نسبت 

  به اندام هوایی

Root: Shoot 
weight ratio 

  اندام هوایی

Shoot   

0  30a 16a 52.0a 30.3a 0.58a 
10  30a 15a 50.0ab 28.9a 0.57a 
30 26ab 14ab 47.1b 23.0b .0.48ab 
50 22bc 12b 40.2c 16.4c 0.40bc 
70  19c 9c 33.4d 12.1d 0.36c 

  اندام زمینی 

Root   

0  30a 16a 52.0a 30.3a 0.58a 
10  29a 15a 51.4a 27.4a 0.53ab 
30 27a 14ab 46.0b 21.3b 0.46b 
50 20b 11b 38.6c 14.0c 0.36bc 
70  18b 8c 29.9d 10.0d 0.33c 

 .داري با یکدیگر ندارند یک حرف مشترك اختالف معنی هاي داراي حداقل میانگین هر بخشو  در هر ستون*

*In each column and in each section, means with similar letters do not have a significant difference. 

  

، چنانچه است يضرور یزن جوانه يبرا یکافجذب آب 

همراه شود،  یرتأخبا  یاو  جذب آب دچار اختالل شود

کاهش  یزن جوانهو سرعت  یشافزا چه یشهرمدت خروج 

  ).1993، 1اسمول و کوانسکی( یابد یم

  

   چه ساقهطول 

غلظت  یشافزابا  آمده نشان داد که به دستنتایج 

جو  چه ساقهعصاره اندام هوایی گیاه خردل وحشی، طول 

درصد به باال  30 یمارتکاهش از  یناو  یافته کاهش

جو  چه ساقهطول  یشترینب. دار شد نسبت به شاهد معنی

آن  ینکمترمتر و  سانتی 30 یزانمدر تیمار شاهد به 

 19 یزانمدرصد غلظت عصاره با  70 یمارتمربوط به 

  ).1جدول (متر بود  سانتی

 ییرتغدرصد  30 یزانمتا  یزن یرزمینیزعصاره اندام 

نکرد و پس از  یجادا چه ساقهطول  یزانمدر داري  معنی

و بیشترین اثر در غلظت  یافتآن مقدار آن کاهش 

متر نسبت  سانتی 12درصد با کاهش حدود  70عصاره 

احتماالً تأثیر ). 1جدول (به تیمار شاهد حاصل شد 

منفی این عصاره بر جذب آب توسط بذر و همچنین 

 زنی دارد منجر فرآیندهاي فیزیولوژیکی در هنگام جوانه

 چه ساقهبه کاهش سرعت رشد و در نتیجه کاهش طول 

                                                             
1 Smol and Chojnawoski 

درمنه باعث کاهش طول  یاهگعصاره حاصل از . گردد می

عصاره  یناغلظت  یشافزاشد و با  یوحش یوالف چه ساقه

، 2صمدانی و باغستانی( یافتکاهش  چه ساقهطول 

2005(.  

  

  چه یشهرطول 

 30و  10 ،صفر یمارهايتجو تحت  چه یشهرطول 

اما در  ،دادرا نشان ن داري یمعنکاهش درصدي 

، به اندام هوایی غلظت عصاره صددر 70و  50 یمارهايت

 چه یشهر طول یشترینب. داري کاهش یافت شکل معنی

در طول  ینکمترو متر  سانتی 16شاهد با  یمارت جو در

 .)1جدول (مشاهده شد متر  سانتی 9درصد با  70 یمارت

خردل  یرزمینیزعصاره اندام  یرتأثتحت  چه یشهرطول 

مقدار عصاره طول  یشافزابا  که يطوربه  ،قرار گرفت یزن

بیشترین مقدار کاهش در طول . یافتکاهش  چه یشهر

 70درصد در مقایسه با شاهد در تیمار  48با  چه یشهر

  ).1جدول ( مشاهده گردید یرزمینیزدرصد عصاره اندام 

  

  چه و ریشه چه ساقهوزن خشک 

وزن  یزانمباعث کاهش  یآب غلظت عصاره یشافزا

 یشترینبفاکتور  ینادر ). 1جدول (گردید  چه ساقه

                                                             
2 Samdani and Baghestani 
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 ینکمترو  گرم میلی 52 یزانممقدار مربوط به شاهد با 

 بود گرم میلی 33درصد با  70 یمارتمقدار مربوط به 

درصد  10شاهد و  یمارت ینب یزنچه  ریشهدر ). 1جدول (

 یهبق ینبدر  یول ؛نداشتوجود  داري یمعنتفاوت 

غلظت  یزانم یشافزابود و  دار یمعناختالف  یمارهات

 یمارت). 1جدول ( شد چه ساقهباعث کاهش وزن خشک 

به  گرم میلی 9/29درصد با  70 یمارتو  52شاهد با 

را  چه ساقهمقدار وزن خشک  ینکمترو  یشترینب یبترت

  ).1جدول ( داشتند

درصد  10شاهد و  یمارهايتدر  چه ریشهوزن خشک 

 داري یمعن عصاره اندام هوایی با یکدیگر اختالف

. بود دار یمعناین اختالف  یمارهات یرسااما در  ،ندنداشت

 گرم میلی 1/12درصد با  70 یمارتو  3/30 شاهد با یمارت

. )1جدول ( وزن خشک را داشتند ینکمترو  یشترینب

 10شاهد و  یمارهايتدر  یزن یرزمینیزعصاره اندام 

اما در  از این نظر ایجاد نکرد، داري یمعندرصد تفاوت 

بود و  دار یمعناختالف  درصد 70و  50، 30 یمارهايت

و  3/30شاهد با  یمارتوزن خشک مربوط به  یشترینب

درصد  70 یمارتمربوط به  گرم میلی 10 مقدار با ینکمتر

  .)1جدول ( بود

  

  چه به ساقه چه ریشه وزن خشکنسبت 

 30تا  ییهواعصاره اندام  یزانم یشافزانسبت با  ینا

 یشافزااما با  ،را نشان نداد داري یمعندر صد اختالف 

 یافته کاهشنسبت  ینادرصد  70و  50عصاره به  یزانم

و  یشترینب 36درصد با  70 یمارتو  58و شاهد با 

 ینا. )1جدول ( داشتنداز این نظر مقدار را  ینکمتر

شاهد  یمارتدر  یرزمینیزعصاره اندام  یرتأثنسبت تحت 

 یرسانشان نداد اما در  داري یمعندرصد تفاوت  10و 

در بین سطوح مختلف . بود دار یمعنتفاوت  یمارهات

 70 یمارتو  58/0شاهد با  ، تیماریرزمینیزعصاره اندام 

از مقدار را  ینکمترو  یشترینببه ترتیب  33/0صد با در

  .)1جدول (این نظر دارا بودند 

 یماتتقسکاهش  یلدلبه  یبآسمواد دگر  احتماالً

 هاي یمآنز یتفعال، کاهش یشهر ریستممدر  یتوزيم

اختالل در  ینهمچن و یاتیح هاي یتفعال کننده یزکاتال

 یاهگرشد  یزانمباعث کاهش  ،یمعدن هاي یونجذب 

رشد  کاهش .)2011و همکاران،  1فاروق( شده است

 علت به است ممکن خردل وحشی یلهوس به ییهوا بخش

 - αفرار مانند  یبدگرآس مواد يباال یرمقاد حضور

 ییفنولها یا و ینئولسیا  و یننپ α-و یننپ β-فالندرون،

 یداس ،ینیککوئ یلکومار P- ،یککلروژن ،یکاالژ یلقب از

و همکاران،  2برتولدسون( باشد یکگال یداس و یکجنتس

همکاران،  4؛ ماسیس2014و همکاران،  3؛ دیدون2012

 یرمس در است ممکن فوق یفنول یباتترک .)2014

و   +Mg2 يساز فعالیا و  دخالت کنند یالسیونفسفر

 ممکن یزن یباتترک ینا. را مهار کنند ATPase فعالیت

 و ها ینپروتئ، ها یدراتکربوه سنتز کاهش یقطر از است

 مانند یندهاییفرآ بر یرتأث یا از طریق یکنوکلئ یدهاياس

 یندهايفرا یرساو  ییغذا عناصر جذب ،یسلول یمتقس

 باشند داشته دخالت یاهگ نمو و رشد در یوسنتزيب

و همکاران  6؛ تریپاتی2013و همکاران،  5میرسکی(

1999(.  

  

  هاي فتوسنتزي رنگدانه

با افزایش هاي جو  برگ گیاهچه aمیزان کلروفیل 

در ). 2جدول (عصاره اندام هوایی روند کاهشی داشت 

گرم بر گرم  میلی 39/2بین تیمارها، تیمار شاهد با میزان 

درصد  70بافت تر بیشترین و تیمار عصاره آبی با غلظت 

گرم بر گرم بافت تر کمترین مقدار  میلی 66/1با 

  ).2جدول (را به خود اختصاص دادند  aکلروفیل 

 عصارهبا افزایش میزان  aهمچنین مقدار کلروفیل 

 يطور بهنیز روند کاهشی نشان داد،  یرزمینیزآبی اندام 

مربوط به شاهد با میزان  aمقدار کلروفیل  یشترینب که

گرم بر گرم بافت تر و کمترین میزان مربوط  میلی 39/2

گرم بر گرم بافت  میلی 76/1درصد به میزان  70به تیمار 

نیز تحت تأثیر  bمقدار کلروفیل ). 2جدول (تر بود 

جدول (داري داشت  عصاره آبی اندام هوایی کاهش معنی

گرم بر گرم  میلی 18/1بیشترین مقدار این پارامتر با ). 2

 47/0بافت تر مربوط به شاهد و کمترین مقدار آن با 

                                                             
1 Farooq 
2 Bertholdsson 
3 Didon 
4 Macias 
5 Mirsky 
6 Tripathi 
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 ...زنی جوانه هاي ویژگی بر) Sinapis arvensis( وحشی خردل دگرآسیبی اثر: علیزاده و همکاران

درصد  70گرم بر گرم بافت تر متعلق به تیمار  میلی

در عصاره اندام ). 2جدول (ود عصاره اندام هوایی ب

نیز شرایط مشابه اندام هوایی بوده و با افزایش  یرزمینیز

مقدار عصاره آبی روند کاهشی بود و بیشترین کاهش 

درصدي  66درصد غلظت با کاهش  70مربوط به تیمار 

  ).2جدول (بود  bغلظت کلروفیل 

آمده میزان کلروفیل کل  به دستبا توجه به نتایج 

 یرزمینیزآبی اندام هوایی و  عصارهش میزان با افزای

و این مقدار در هر دو عصاره گرفته شده از  یافته کاهش

). 2جدول (برابر بود  یباًتقرزیرزمینی و هوایی  يها اندام

به عبارتی در این آزمایش عصاره حاصل از خردل وحشی 

درصد غلظت کلروفیل را در برگ  40بیش از 

که این مقدار کاهش در هاي جو کاهش داد  گیاهچه

تواند اثر محسوسی بر میزان  فتوسنتزي می يها دانه رنگ

  .هاي جو داشته باشد فتوسنتز گیاهچه

 اند شدهشناخته  یاديز یبآسمواد دگر  یکل طور به

مثال در  طور به. دهند یمرا کاهش  یلکلروف یزانمکه 

و  یکفرول، یدوانیلیکاسشده با  یمارت یاسو یاهچهگ

 یلکلروف يمحتوادر  داري یمعنکاهش  یکپاراکومار

). 2002و همکاران،  1مینگ - چی(مشاهده شد  ها برگ

در  یفنول یداسبیان شد که چهار دیگري  یقتحقدر 

سلمه تره وجود دارد که موجب کاهش  یاهیگ یايبقا

و همکاران،  2دایزي( شوند یمدر جو  یلکلروف يمحتوا

 یدتشد یلدلبه  یلکلروف یزانماحتماالً کاهش ). 2007

تنش نیز ممکن است  یطشرادر  یالزکلروف یمآنز یتفعال

در هنگام بروز تنش غلظت مواد  یگرداز طرف . باشد

 یلناتو  یکزیآبس یداسرشد از جمله  کننده یمتنظ

 یتفعال یکتحرمواد سبب  یناو  یابند یم یشافزا

 یتولفبا جدا کردن  یالزکلروف یمآنز. شوند یم یالزکلروف

 یلتشکو  یلیدکلروفاز  یزیممنو جدا کردن  یلکلروفاز 

، موجب یرولیتتراپانهدام حلقه  یتنهاو در  یدفئوفورب

با ). 2014و همکاران،  3ژو(گردد  می یلکلروف یهتجز

این توضیحات نتایج این آزمایش نیز  همهتوجه به 

هوایی و زمینی  يها انداممشخصاً نشان داد که عصاره 

داري میزان  بسیار معنی صورت بهخردل وحشی 

                                                             
1 Chi-Ming 
2 Daizy 
3 Zuo 

هاي جو کاهش  گیاهچه يها برگها را در  کلروفیل

هاي فتوسنتزي  دهد که نتیجه این امر کاهش فعالیت می

هاي جو و در نتیجه کاهش رشد و نمو آن  گیاهچه

  .خواهد بود

  

  چه و ریشه چه ساقهپرولین 

گیاه جو با غلظت عصاره  چه چه و ریشه ساقهپرولین 

 عصارهمستقیمی داشت و با افزایش غلظت  رابطهآبی 

بیشترین مقدار پرولین ). 3جدول (آبی افزایش یافت 

مربوط به  تر وزنمیکرومول در گرم  8/66با چه  ساقه

درصد حاصل از اندام زیرزمینی خردل بود و  70تیمار 

ربوط م تر وزنمیکرومول در گرم  2/29کمترین مقدار با 

همچنین نتایج آزمایش ). 3جدول (به تیمار شاهد بود 

آللوپاتی، در  یرتأثدهد که تجمع پرولین تحت  نشان می

). 3جدول (این گیاه بود  چه جو بیشتر از ریشه چه ساقه

گیاه جو بیشترین مقدار پرولین  چه در بخش ریشه

و کمترین  9/16درصد با مقدار  70مربوط به تیمار 

میکرومول بر  6/13به تیمار شاهد به مقدار مقدار مربوط 

 ).3جدول (بود  تر وزنگرم 

 پرست آفتابمواد دگرآسیب موجود در برگ گیاه 

در میزان پرولین گیاه تربچه  داري یمعنموجب افزایش 

همچنین در ). 2008، 4يبند نقشکالنتر و (گردید 

بررسی اثر دگرآسیبی عصاره گیاه اکالیپتوس بر دو گیاه 

جو و خاکشیر گزارش کردند که تحت تأثیر عصاره گیاه 

اکالیپتوس در هر دو گیاه جو و خاکشیر میزان پرولین 

 يها اندامگیاه افزایش یافت بطوریکه این افزایش در 

بود  ها نآزیرزمینی  يها اندامهوایی گیاهان بیش از 

کلی باید عنوان  طور به ).2012سرایی و همکاران، (

، یتاسمول یک عنوان به ینپرولداشت که عالوه بر نقش 

 یبتخردر برابر  ها یمآنزدر محافظت از  یدآمینهاس ینا

 یپیدهايفسفول یتتثب، ها ینپروتئ یتحاللشدن، حفظ 

 یداس کننده یمتنظ، )یسلول يغشاحفظ ( ییغشا

و  یمتنظآزاد،  هاي یکالراد، مهارکننده یتوپالسمیس

ردوکس سلول  یلپتانس یمتنظ، +NADH/NADتوازن

 یانب ینچن توان یمدارد به عبارت دیگر  يمؤثرنقش  یزن

 یامدپ تواند یمتحت تنش  ینپرولداشت که تجمع 

   یانب یشافزاشامل  یرمسمعکوس دو  یا دوجانبه یمتنظ

                                                             
4 Kalantar and Naghashbandi 
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  )بر گرم بافت تر گرم یلیم( هوایی و زمینی گیاه خردل بر میزان کلروفیل در گیاه جو يها اندامعصاره هاي مختلف  غلظتاثر  -2جدول 

Table 2. Effect of different concentrations of mustard shoot and root extract on chlorophyll of barley 

  )درصد( آبیغلظت عصاره 

Aqueous extract concentration 
(%)  

  aکلروفیل 

Chlorophyll a 
)mg.gFW-1(  

  bکلروفیل 

Chlorophyll b  
)mg.gFW-1(  

  کلروفیل کل

Total Chlorophyll 
)mg.gFW-1(  

  اندام هوایی

Shoot   

0  2.39a 1.18a 3.57a 
10  2.35ab 1.08a 3.43a 
30  2.16b 0.9b 3.06b 
50  1.9c 0.7c 2.6c 
70  1.66d 0.47d 2.17d 

  اندام زمینی 

Root   

0  2.39a 1.18a 3.57a 
10  2.33a 1.06b 3.39a 
30  2.05b 0.85c 2.9b 
50  1.83c 0.65d 2.48c 
70  1.76c 0.4e 2.16d 

  ندارند دار یمعن داري حداقل یک حرف مشترك اختالف هاي یانگینم، و نوع عصاره در هر ستون*

*In each column and type of extract, means with similar letters do not have a significant difference. 
 

 یبیتخر یتفعالاز  یريجلوگو  ینپرول يسنتز هاي یمآنز

 یتموقعوابسته به  یبیتخر یرمسباشد البته  ینپرول

  ).2000، 1ورما و هانگ(است  یاهیگبافت  یزیولوژیکیف

  

  چه و ریشه چه ساقهقندهاي محلول 

اندام هوایی خردل میزان قندهاي  عصارهتحت تأثیر 

داشته و با  داري یمعنجو تغییرات  چه ساقهمحلول 

افزایش میزان عصاره مقدار قندهاي محلول افزایش یافت 

 100گرم در  5(بیشترین مقدار این پارامتر ). 3جدول (

درصد و کمترین  70مربوط به تیمار ) گرم وزن خشک

مربوط به تیمار ) گرم وزن خشک 100گرم در  1/3(آن 

تحت  چه ساقهقندهاي محلول ). 3جدول (شاهد بود 

داري  نیز تغییرات معنی رزمینییزتأثیر عصاره اندام 

 10شاهد و  یمارهايتهر چند این تغییرات در . داشت

دار شد  باالتر معنی یمارهايتاما در  ،دار نبود درصد معنی

بیشترین و کمترین مقدار این پارامتر به  که يطوربه 

گرم وزن خشک در  100گرم در  1/3و  6/5ترتیب با 

  ).3جدول (درصد و شاهد مشاهده گردید  70تیمار 

 يها غلظتنیز تحت تأثیر  چه قندهاي محلول ریشه

داري  مختلف عصاره اندام هوایی خردل اختالف معنی

که با افزایش درصد عصاره، مقدار  يطور بهدادند  نشان

هرچند، این افزایش تا تیمار . این پارامتر افزایش یافت

                                                             
1 Verma and Hong 

داري از این نظر  درصد منجر به اختالف معنی 30

گرم در  2بیشترین مقدار قندهاي محلول با . نگردید

درصد و  70گرم وزن خشک مربوط به تیمار  100

گرم وزن خشک  100 گرم در 2/1کمترین مقدار با 

میزان این فاکتور ). 3جدول (مربوط به تیمار شاهد بود 

دار شد و  خردل نیز معنی یرزمینیزتحت تأثیر عصاره 

درصد به باال وجود  30داري در تیمارهاي  این معنی

که بیشترین و کمترین مقدار از این نظر  يطور بهداشت 

ک به گرم وزن خش 100گرم در  2/1و  4/2به ترتیب با 

  ).3جدول (درصد و شاهد تعلق داشت  70تیمارهاي 

 هاي یمآنز یبعضمطالعه نشان داد که  ینا یجنتا

موجود در  یبدگرآسمواد  یلهوس به احتماالً یتنفس

مصرف  در نتیجه، شوند یم یرفعالغ یاهگ ینا يها برگ

عصاره خردل  یمارتتحت  یاهانگمحلول در  يقندها

سطح  یشافزاکاهش منجر به  ینا، کاهش و وحشی

  .خواهد شددر گیاه محلول  يقندها

داراي پتانسیل  Brassicaseaگیاهان خانواده 

هستند و این در درجه اول به دلیل دگرآسیبی باالیی 

مختلف این  يها بخشترشح مواد گلیکوزینوالت از 

و از طرفی غلظت ترشح این مواد در  باشد یمگیاهان 

 باشد یممختلف گیاهان این خانواده متفاوت  يها اندام

گزارش شده است که . )2001و همکاران، 2فاهی(

   صورت بهمواد گازي و هم  صورت به گلیکوزینوالت هم

                                                             
2 Fahey 
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 ...زنی جوانه هاي ویژگی بر) Sinapis arvensis( وحشی خردل دگرآسیبی اثر: علیزاده و همکاران

  هوایی و زمینی گیاه خردل بر میزان پرولین و قندهاي محلول در گیاه جو يها اندامعصاره هاي مختلف  غلظتاثر  -3جدول 

Table 3. Effect of different concentrations of mustard shoot and root extract on proline and soluble sugars of 
barley 

  )درصد( غلظت عصاره آبی

Aqueous extract 
concentration (%)  

پرولین بخش 

  هوایی

Shoot proline 
)µmol. gFW-1(  

  پرولین ریشه

Root proline  
)µmol.gFW-1(  

  قندهاي محلول بخش هوایی

Shoot soluble sugars 
)g.100gDW-1(  

  قندهاي محلول ریشه

Root soluble sugars  
)g.100gDW-1(  

  اندام هوایی

Shoot  

0  29.2d 13.6c 3.1d 1.2b 
10  30.9d 14.1bc 3.1d 1.3b 
30  38.8c 14.9ab 3.8bc 1.6ab 
50  52.7b 15.9a 4.2ab 1.9a 
70  61.3a 16.2a 5a 2a 

  اندام زمینی 

Root  

0  29.2d 13.6c 3.1d 1.2d 
10  31.6d 14.6bc 3.3cd 1.3cd 
30  42.1c 15.7ab 3.6bc 1.8bc 
50  55.6b 16.3a 4.4b 2ab 
70  66.8a 16.9a 5.6a 2.4a 

  .ندارند ك اختالف معنادارداري حداقل یک حرف مشتر هاي یانگینم نوع از عصاره،در هر ستون و 

*In each column and type of extract, means with similar letters do not have a significant difference. 
 

 گردد زیست یطمحوارد  تواند یمتجزیه بقایاي گیاهی 

به دلیل وجود همین ماده . )2002مورا و کیگارد، (

 عنوان به Brassicaceaاز گیاهان خانواده  توان یم

 عنوان بهگیاهان پوششی و یا گیاهان همراه با گیاه اصلی 

هرز در  يها علفیک گیاه دگرآسیب قوي براي کنترل 

را در شرایط  ها آنمزارع استفاده نمود و یا عصاره آبی 

الزم تا به گیاه  خاص بکار برد البته با رعایت شرایط

  .)2007رایس و همکاران، ( زراعی اصلی آسیب نرساند

 

  گیري یجهنت

نتایج آزمایش نشان داد که عصاره آبی  یطورکل به

هوایی و زیرزمینی گیاه خردل وحشی بر گیاه  يها اندام

 عصاره آبی گیاه خردل تا .داشتجو اثرات دگرآسیب 

در بذر گیاه جو را کاهش  یزن جوانهسرعت و درصد % 60

د از طرفی بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی اد

گیاه اثرات شدید دگرآسیبی  دهنده نشانگیاهچه جو نیز 

. خردل بر گیاه جو در مراحل اولیه رشد این گیاه بود

میزان پرولین و قندهاي محلول در گیاهچه  یريگ اندازه

جو نشان داد که عصاره خردل وحشی یک شرایط 

آورد که گیاه براي  به وجودرا براي گیاه جو  زا تنش

شد که این  يا اضافه هاي ینههزمقابله با این شرایط دچار 

هوایی و زمینی گیاه  يها اندامموضوع باعث کاهش رشد 

شناسایی ترکیبات دگرآسیب  منظور به هرحال به. شد جو

خردل وحشی و بررسی اثر آن در ارقام مختلف گیاه جو 

  .باشد یمنیاز به تحقیقات بیشتري 
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Allelopathic Effects of Mustard (Sinapis arvensis) on Germination, 
Morphological and Biochemical Characteristics of Barley (Hordeum 

vulgare) 

Yaser Alizadeh 1, Ehsan Zeidali 1, Hamid Hassaneian Khoshro 2, * 

Extended abstract  
Introduction: Crop rotations are practiced to eliminate the effect of monoculture. However, the 

succeeding crop may be influenced by the phytotoxins released by the preceding crop. Among plants, 
Brassica species contain allelochemical compounds as glucosinolate, which is, under special conditions, 
released to the environment and affects seed germination and plant growth. Wild mustard (Sinapis arvensis 
L.) as a weed in 30 crops in 52 countries has a series of allelopathic effects that prevent germination of other 
plants. Products of glucosinolate- like ionic thiocyanate (SCN-) inhibit the root or shoot growth of many crop 
species. In addition, volatile compounds like isoprenoid and benzenoid released from Brassica tissue 
degradation may suppress many crops’ growth. It was also found in many studies that allelochemicals, which 
inhibit the growth of some species at certain concentrations, might stimulate the growth of the same or 
different species at lower concentrations. The present research was conducted to evaluate the effects of 
aqueous extract concentration of various mustard parts on barley seed germination and seedling growth. 

Materials and Methods: In order to evaluate the allelopathic effects of mustard on agro ecosystems, a 
factorial experiment based on a completely randomized design with three replications was carried out in the 
Botany Laboratory of Agriculture Faculty, Illam University in 2014. Experimental treatments included five 
concentrations of mustards foliage and root aqueous extract (0, 10, 30, 50, and 70 percent) that were studied 
at germination and early growth stages of barley (cv. Abidar) in two separate experiments. In the seed 
germination phase, the effects of aqueous extract of mustard on germination rate and germination percentage 
of barley seed were measured. In the study of the effect of aqueous extract of mustard on barley seedlings, 
weight and length of root and shoot, leaf chlorophyll content, proline and soluble sugars content were 
measured.  

Results: The results showed that the highest amount of barley seed germination percentage and 
germination rate (100 and 19.5, respectively) were observed in the control and the lowest amount (40 and 
9.5, respectively) belonged to mustard root aqueous treatment with 70 percent concentration. The highest 
decrease in barley seedlings length and weight were observed at the highest concentration of aqueous extract. 
The amount of chlorophyll a decreased from 2.39 in the control to 1.66 mg per fresh weight in 70 percent 
concentration of aqueous extract treatment. The highest amount of proline (66.8 μM per fresh weight) in 
barley foliage was observed in 70 percent aqueous extract treatment. The results of this study showed that 
mustard allelopathic effect may be a possible mechanism controlling the barley germination and early growth 
stage in agro ecosystems. 

Conclusion: Generally speaking, the findings suggest that in the short run, mustard extract has toxicity 
effects on barley germination and growth so much so that aqueous extract has adverse effects on almost all th 
characteristics measured. Depending on the concentrations of mustard extract, allelopathic activity will vary. 
Further investigations are also needed to determine the influence of cultivar variations, and to identify the 
active compounds involved in mustard auto toxicity and allelopathy. 

 
Keywords: Chlorophyll, Germination percentage, Proline, Protein, Soluble sugar 

 
Highlights: 

1- Mustard’s aqueous extract reduced seed germination percentage and plant growth of barley. 
2- Mustard’s aqueous extract increased proline and soluble sugars in barley, but it reduced amount of 

chlorophyll in this plant. 
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