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Özet
Bitkide üretilen ve ikincil metabolit olan allelokimyasalların neden olduğu “allelopati”; direkt ya da dolaylı
olarak önemli bir yere sahiptir. Allelopati veya alleloptik etki, 1937 yılında Molisch tarafından bitkiler
arasındaki kimyasal etkileşim olarak tanımlanmıştır. Allelopatide bir bitki üzerine diğer bir bitki direkt veya
indirekt zararlı etkiye sahiptir. Sirken'in (Chenopodium album L.) allelopatik etkilerini araştırmak amacıyla bir
laboratuvar denemesi kanola çimlenme ve anormal fide oranını belirlemek üzere, 2015 yılında Urmia
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Tohum Fizyolojisi Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.
Deneme tesadüf bloklari deneme desenine göre (CRD) dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede beş Sirken
konsantrasyonu kullanılmıştır. Muameleler ise bitki özünün 0 ( kontrol ), 20, 40, 80 ve 100% şeklinde ele
alınmıştır. Kolza çimlenmesinde tüm muamelelerde İSTA kuralları uygulanmıştır. Sonuçları
değerlendirdiğimizde % 100 Chenopodium albüm L. özü kullanıldığında en düşük çimlenme ve maksimum
anormal fide yüzdesi saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: : Allelopati, Anormal Fide, Chenopodium album L., Kolza.

Allelopathic Effect of Chenopodium album L. on Germination and
Abnormal Seedling of Canola (Brassica napus L.)
Abstract
The allelopathy is concluded the production of biological active molecules by some plants. A laboratory trial to
investigate the allopathic effects of Chenopodium album L. on germination and abnormal seedling percentage of
canola, was carried out in seed physiology laboratory, Department of Agronomy ,Faculty of Agriculture, Urmia
University in 2015. The trial in completely randomized design (CRD) with four replications and five
concentrations of Chenopodium album L. water extract such as 0 ( control ), 20, 40, 80 and 100%. The
germination of canola seeds in all treatments was recorded according to ISTA’s recipe. The results revealed that
lowest germination and maximum abnormal seedling percentage recorded from 100% water extract of
Chenopodium album L.
Keywords: Allelopathy, abnormal seedling, Chenopodium album L., canola.

1. Giriş
Temel besin maddelerinden olan ve insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlar, insanların
yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan ana besin maddelerinden birisidir. Bir yağ
bitkisi olan kanola'nin (Brasicca napus L.), Orijini Kuzey Avrupa dır. Kanadalı bitki ıslahçıları 1970'li
yıllarda kolza bitkisi üzerinde yaptıkları yoğun ıslah araştırmalarıyla elde ettikleri, yağında % 2’nin
altında erusik asit ve küspesinin her gramında 30 mikromol’ün altında glukozinolat içeren, yeni
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çeşitlere kanola adını vermişlerdir. Dünya yağlı tohum üretiminde soya ve palmiyeden den sonra
üçüncü sırada yer almaktadır [1],[2].Yazlık ve kışlık varyetelerinin bulunması, birim alandan yüksek
verim sağlanması ve tohumlarında yağ oranının yüksek olması (% 38–48), ekiminden hasadına kadar
bütün yetiştirme tekniğinin mekanizasyona uygun olması, üstün bir yağ bitkisi olduğunu
göstermektedir [3].
Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankasının son dönemdeki öngörülerine göre, 2040 yılına kadar
dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı öngörülmektedir [4]. Bu durumu göz önünde bulundurarak
artan dünya nüfusu beslemek amacıyla tarımsal verimliliğin de artırılması gerekmektedir ki bu ise
ancak amaca uygun genotip ve yetiştirme yöntemlerini seçmenin yanında; su, ışık, besin maddesi gibi
çeşitli büyüme faktörlerine ortakçı olan “yabancı otların” da ortamdan uzaklaştırılmasıyla imkan
bulabilir [5]. Canlı stresler tarla ürünlerinin azalmasına neden olan önemli etmenlerden biri olarak
sayılmaktadır. Bu konuda yabancı otların tarlada çoğalması ürün üzerinde allelopatik etki yaparak
verim düşüşüne sebep olmaktadır [6]. Bu düşüş besin, ışık, su gibi çevresel imkanların alımında
oluşan rakabetten kaynaklanmaktadır [7]. Etimolojik olarak “karşılıklı acı çekmek” anlamındaki
Yunanca kökenli “Allelo” ve “Pathos” kelimelerinin birleşmesinden oluşan; karmaşık bir genetik,
fizyolojiye ve mekanizmaya sahip Allelopati; bitkide çeşitli organlar aracılığıyla salgılanan sekonder
biyokimyasal metabolitlerin, etkileşime girerek bitki büyümesini önlemesi, azalması ya da
durdurmasına denilmektedir. Tarım ekosistemlerinde allelopati önemli bir konu olarak
tanımlanmaktadır. Bu ilişkinin etkisi bitki biyolojik süreçlerinde doğrudan ve dolaylı görünmektedir.
Bitkilerin başta kökleri olmak üzere, sap, yaprak gibi organların ya da bu organların çeşitli
aşamalardan geçerek parçalanıp, ayrışmasıyla salgıladıkları bu kimyasalların, değişen oranlarda üretim
kayıplarına yol açan allelopatik etkileri vardır [8], [9], [10].
Bu konu son 30 yıl içerisinde önem kazanmış olup, tarım ekosistemlerinde bitkiler arasındaki
biyolojik ilişkileri araştırmıştır [11]. Allelopati süreçlerinde kullanılan etkili bileşiklere allelokimyasal
denir. Bu bileşikler çoğunlukla sekonder metabolitlerden oluşmaktadır [12]. Bu maddelerin bitkide
fiziyolojik etkisi ile birlikte ekofiziyolojik etkisi de önem taşımaktadır. Allelopatik maddeler iki
şekilde ortama girerler. Birincisi, bitkilerin parçalanmasından kaynaklanır ki buna inaktif allelopati
denir. Ikinci ise kök veya gövde den ortama salgılanır. Bunada aktif allelopati denir. Allelopatik etkisi
olan bitkilerden birisi Sirken (chenopodium album L.) dir. Bu bitki bir yabancı ot olarak tarla
alanlarının çok önemli bir sorunu olarak bilinmektedir [13]. Bu çalışmanın amacı Sirken
(Chenopodium album)`in kolza çimlenmesi ve anormal çim oluşturması üzerine allelopatik etkisinin
belirlenmesidir.

2. Materyal ve Metot
Bu çalışma Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Labaratuvarında 2010 yılında
yapılmıştır. Denemede Sirken(Chenopodium album L.) bitkisi bölüm deneme tarlalarının civarından
toplanıp bitki gövdesi gölgede 10 gün süresince kurutulmuştur. Daha sonra blender ile toz haline
getirilmiştir. Elde edilen tozdan 6 gram tartılıp 100 ml saf su ilave edilip ve oda sıcaklığında 48 saat
bekletilmiştir. Bitki özünü elde etmek için süzülmüştür. Elde edilen bitki özü yüzde yüz olarak sayılıp
onun %20, 40, 80 ni saf su kullanımı ile seyreltilmiştir. Daha sonra kolza tohumları Tesadüf Parselleri
Deneme Deseni esasına dayalı 3 tekrarda ve her bir tekrarda 100`er tohum Petri kaplarına ekilmiştir.
Çimlenme denemesi İSTA kurallarına göre yapılmıştır. Öyle ki tohumlar 7 gün süresince çimlenmeye
bırakılmıştır. Bu süre içersinde tohumlar önceden hazırlanan bitki özü ile sulanmıştır. Kontrol olarak
ise saf su kullanılarak sulama yapılmıştır. Çimlenme süreci günde bir kere değerlendirilip kayıt altına
alınmıştır. Deneme sonunda çimlenme parametreleri ölçülüp değerlendirilmiştir. Anormal çimler ise
İSTA kurallarına göre her 3 tekrarda belirlenmiştir. Elde edilen veriler MSTAT-C paket proramı ile
istatistiki analize alınmış olup, ortalamalar LSD(%5) ile kıyaslanmıştır.
226

M. Ghiyasi , M. Tajbakhsh, A. Rahimi, F. A. Özdemir /BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 5(2), 225-228, 2016

3. Bulgular ve Tartışma
Varyans analizi sonuçlarını değerlendirdiğimizde kolzanın tüm çimlenme özelliklerinde değişik
seviyelerde bitki özü çok anlamlı olarak istatistiki farklılıklar meydana getirmiştir. Ortalamarın
incelenmesinde, çimlenme özelliklerinin en iyi sonucu kontrolda tespit edilmiştir. Bu sonuç allelopatik
etki yapan bitki özünün en düşük konsantrasyonu bile kolzanın çimlenmesini olumsuz etkilediğini
kanıtlamaktadır. Bu etki hücresel, moleküler ve sitogenetik yönlerini kolzada göstermektedir. Bu
sonucun en önemli kanıtı bitki özü konsantrasyonu arttıkça anormal çimlenmenin artmasıdır. Aksi
takdirde, anormal çimlerde artan yüzde allelopatik bitki özü konsantrasyon artması ile keskin yamaç
göstermemekte olmuştur.
4. Sonuçlar
Çalışmadan elde edilen sonuçlar neticesinde % 100 Chenopodium albüm L. özü kullanıldığında Kolza
(Brassica napus L.) tohumlarında en düşük çimlenme ve maksimum anormal fide yüzdesi
saptanmıştır.

Şekil 2: Sirkenin kolza tohumunun anormal
çimlenme üzerine allelopatik etkisinin ortalama
değerleri

Şekil 1: Sirken otunun kolza tohumunun çimlenme
oranına allelopatik etkisinin ortalama değerleri

Şekil 3: Sirken otunun kolza tohumunun çimlenme
indeksine allelopatik etkisinin ortalama değerleri

Şekil 4: Sirkenin kolza tohumunda çimlenme süresi
üzerine allelopatik etkisinin ortalama değerleri

227

M. Ghiyasi , M. Tajbakhsh, A. Rahimi, F. A. Özdemir /BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 5(2), 225-228, 2016

Şekil 5: Sirkenin kolza tohumunda T50 üzerine allepatik etkisinin ortalama değerleri
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