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.ع ،.فیضی ،ح ،.احمدیان ،ا ،.و ایزدی دربندی ،ا .3132 .ا رات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و

جوانهزنی علفهای هرز جوموشری ) (Hordeum murinum L.و خاکشریر ( .(Descurainia sophia L.زراعرت و فنراوری زعفرران،
.733-711 :)7(1
چکیده
به منظور بررسی ا ر دگرآسیبی اندامهای زعفران بر رشد و جوانهزنی دو گونه علرف هررز جوموشری و خاکشریر آزمایشری در دانشرکده
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تربت حیدریه در سال  3134انجام شد .آزمایش بهصورت فاکتوری در قالب طرح کاملاً تصرادفی برا چهرار
تکرار انجام شد .تیمارها شام عصاره اندامهای زعفران در سه سطح برگ ،بنه و ترکیب برگ و بنه و غلظتهای مختلرف هرر عصراره در
شش سطح (صفر 35 ،1 ،7/1 ،3 ،و  75درصد) بودند .نتای نشان داد که عصاره زعفران دارای آ ار منفی برر رشرد و پارامترهرای جوانرهزنی
شام طول و وزن ریشه ،ساقه و گیاهچه ،سرعت جوانهزنی ،درصد جوانهزنی ،شاخص بنیه بذر و تعداد بذر نرمال در هر دو گونه علرف هررز
بود .بیشترین سرعت جوانهزنی در علف هرز جوموشی ( )35/49در کاربرد  7/1درصد عصاره برگ و بنه به دست آمد .همچنین در این علرف
هرز بالاترین شاخص بنیه بذر با میانگین  73/21در کاربرد  7/1درصد عصاره برگ و کمترین آن برا میرانگین  35/21در کراربرد  75درصرد
عصاره برگ و بنه به دست آمد .در علف هرز خاکشیر بالاترین شاخص بنیه بذر ( )73و تعداد بذر نرمال ( )31/21به ترتیرب در غلظرت یرک
درصد عصاره برگ و بنه و غلظت  7/1درصد عصاره بنه و کمترین آنها در  75درصد عصاره برگ و بنه مشاهده شد .کاربرد عصاره بررگ و
بنه نسبت به عصاره برگ و بنه بهصورت جدا بهطور معنیداری باعث کاهش صفات جوانهزنی شد .بهطورکلی نتای نشان داد که اسرتفاده از
عصاره زعفران در غلظتهای  35و  75درصد بهطور مؤ ری سبب کاهش رشد و نمو علفهای هرز جوموشی و خاکشیر در مرحله جوانهزنی
میشود.
کلمات کلیدی :بنه ،درصد جوانهزنی ،دگرآسیبی ،شاخص بنیه بذر ،گیاهان دارویی.
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 -7استادیار گروه تولیدات گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربت حیدریه
 -1استادیار گروه تولیدات گیاهی و گیاهان دارویی و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه
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مجاور خود گذاشته و از این طریق رشد و تراکم آنها را محردود

مقدمه
بهبود عملکرد گیاهان زراعی به میزان زیرادی بره مردیریت

میکنند .لذا استفاده از این نوع گیاهان و بقایای آنها مریتوانرد

مؤ ر علفهای هرز بستگی دارد .تأ یر متقاب علفهای هررز برا

موجب کاهش مصرف علفکشهرا شرود (.)Salhi et al., 2011

گیاهان زراعی از سابقه طولانی برخوردار بوده و گفته میشود که

آللوپاتی (دگرآسیبی) نتیجه تولید مولکولهای فعرال بیولرونیکی

پیشینه آن به آغاز کشاورزی برمیگردد .براوجود اینکره گیاهران

توسط گیاهان در حال رشد و یا بقایای آنها میباشد که ممکرن

زراعی و علفهای هرز همزمان تکام یافتهاند ،طی سرالهرای

است پس از تغییر شک و ورود به محیط اطراف گیاهان ،بر رشد

اخیر عوام گوناگون و دخالتهرای انسران ،علرفهرای هررز را

و نمو گیاهان همانگونه یا گونههای دیگرر ترأ یر مسرتقیم و یرا

تهاجمیتر و در نتیجه مشرک سرازتر کررده اسرت (

Rastegar,

غیرمستقیم

گذارد (2007

 .)Machado,مواد آللوشریمیایی شرام

 .)2006در حال حاور در سراسر دنیا هزینه کنترل علفهای هرز

آن دسررته از مررواد شرریمیایی گیرراهی مرریباشررد کرره سررمیت

سرسامآور شده است .به عنوان مثال در ایالرات متحرده آمریکرا،

فیزیولونیکی خود را بر گیاهان و یا میکروبها اعمال مریکنرد (

تلفات عملکرد گیاهان زراعی در نتیجه علفهای هرز حردود 37

Mohassel et al., 2009

 )Rashedدر کشراورزی نروین ا ررات

درصد است و برای کنترل آنها حدود  11میلیرارد دلرار در سرال

بازدارنده برخی گیاهان زراعی و علفهای هررز برر رشرد و نمرو

هزینه میشود ( .)Pimentel et al., 2001از طرف دیگر به علرت

سایر گیاهان از دیربراز شرناخته

.)Maiqani,

افزایش علفهای هررز مقراوم بره علرفکرشهرای شریمیایی و

ا رات آللوپاتی ممکرن اسرت در فرآینرد رشرد و جوانرهزنی برذر،

نگرانیهای زیستمحیطی ناشی از کاربرد این مواد ،تلاش بسریار

تقسیمات میتوزی در ریشهچه و ساقهچره ،فعالیرت هورمرونهرا،

زیادی برای طراحی راهبردهای مدیریت غیر شیمیایی علفهرای

سرعت جذب یونها ،تشکی پروتئین و کارکرد آنرزیمهرا را نیرز

هرز در حال انجام است .با توجه به اینکه کاربرد علفکرشهرای

کاهش دهد ( .)Min et al., 2003همره ایرن عوامر در نهایرت

متداول و همچنین ا ر بخشی آنها بر علفهای هررز مقراوم ،رو

منجر به کنترل مؤ ر علفهای هرز میشود.

شرده اسرت (2003

به کاهش است ولی نمیتوان استفاده از علرفکرشهرا را کاملراً

زعفران ( )Crocus sativus L.از خانواده زنبق ،گیاهی علفری

حذف کرد .استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان علفکرشهرای

چند ساله ،بدون ساقه و دارای بنه است .براسا

آمار موجرود در

طبیعی ،میتواند جایگزینی بررای ترکیبرات مصرنوعی شریمیایی

سال  7531حدود  325تن زعفران در دنیا تولید شرده اسرت کره

 .)Weston,ترکیبات طبیعی گیاهی بره دلیر تنروع

سهم ایران از این مقدار حدود  315تن یعنی بریش از  91درصرد

بسیار زیاد ساختمان مولکول آنها و نیز ا ررات بسریار گسرترده،

بوده است .بیشترین تولید زعفران در ایرران در اسرتان خراسران

نسبت به ترکیبات مصنوعی کارآیی بیشتری برای کنترل علرف-

جنوبی و رووی میباشد و تقریباً یک سوم زعفران ایران در این

های هرز دارنرد ( .)Fujii et al., 2003در ایرن راسرتا اسرتفاده از

اسررتانهررا تولیررد

 .)Golmohammadi,تررأ یر

ویژگیهای آللوپاتیک گیاهان آللوپات ،میتواند نقرش مهمری در

آللوپاتیک زعفران بره عنروان یرک گیراه دارویری در بسریاری از

مدیریت و کنترل علفهای هرز ایفا کند .این گیاهران از طریرق

ا برات رسریده اسرت ( Asgarpour et al., 2015؛

باشد (1996

آزمایشها بره

مرریشررود (2014

 .)Fallahi etکشاورزان زعفرانکار عقیده دارند پس از

تولید و ترشح متابولیتهایی که به محیط اطراف خود آزاد مری-

al., 2014

کنند میتوانند تأ یر منفی بر جوانهزنی و رشرد علرفهرای هررز

سپری شدن دوره باردهی اقتصادی زعفرران نبایرد در آن زمرین
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اقدام به کشت دوباره آن نمود و یا حرداق دو برابرر مردت دوره

این آزمایش به صورت فاکتوری در قالب طرح کاملاً تصادفی

کشت زعفران ،باید صبر کرد .این امر تا حدی ممکن است ناشی

با چهار تکرار در دانشرکده کشراورزی و منرابع طبیعری دانشرگاه

از ا رات سمی زعفران باشد که به پدیده دگر آسریبی آن مررتبط

تربت حیدریه در سال  3134انجرام گرفرت .تیمارهرای آزمرایش

است .اگرچه تمام اندامهای گیاه ممکن است حراوی مرواد دگرر

شام عصاره اندامهای زعفران در سه سطح (برگ ،بنه و ترکیب

آسیب باشند ولی برگها و ریشهها از مهمترین منابع تولیدکننده

برگ و بنه) و غلظتهای مختلف عصاره در شش سرطح (صرفر،

 .)Rice,نتای تحقیق

 35 ،1 ،7/1 ،3و  75درصد) بودند .بذور علفهای هرز جوموشری

 )Taheri etدر مرورد آ رار دگرر

و خاکشیر از مزارع منطقه جمعآوری شرد .بررای عصرارهگیرری

آسیبی زعفران بر جوانهزنی و رشد چهار رقم سرورگوم نشران داد

ابتدا بنه و اندام هوایی زعفران از هم جدا شده و برای جلروگیری

که عصاره آبی و الکلی برگ ،بنه و گلپوش زعفران سبب کاهش

از بروز تغییرات شیمیایی در شرایط گلخانه خشک شدند .سرپس

معنیدار درصد و سرعت جوانهزنی ،طول ریشه ،سراقه و بررگ و

با کمک آسیاببرقی اندامها پودر شده و از الرک  7میلریمترری

همچنین وزنتر و خشک گیاهچهها در تمام ارقام سرورگوم مری-

عبور داده شدند .مقدار  35گرم از اندامهای پودر شده و همچنین

 )Eghbali et al.,در آزمایشری

 1گرم از ترکیب هر کدام از اندامها ( 1گرم برگ 1 +گرم بنه) به

تأ یر آللوپاتیک بقایای اندام هوایی و بنه زعفران را بر رشد گندم،

طور جداگانه به  355میلریلیترر آب مقطرر اورافه شرده و روی

چاودار ،ماش و لوبیا بررسی نموده و دریافتند که بافتهرای بنره

شیکر  755دور در دقیقه و بره مردت  49سراعت قررار گرفتنرد.

زعفران بر گیاهان زراعی مورد مطالعه ا ر آللوپراتی منفری ،ولری

سپس محلول سوسپانسیون از کاغذ صافی و اتمرن شرماره یرک

برگهای زعفران ا ر تحریککنندگی دارد .با توجره بره مطالرب

عبور داده شدند .این عصارهها به عنوان محلول پایه  355درصرد

رکر شده در این تحقیرق ا رر بازدارنردگی عصراره بررگ ،بنره و

در نظر گرفته شدند و غلظتهای رکر شده در فوق با رقیقکردن

ترکیب برگ و بنه بر خصوصیات جوانهزنی دو علف هررز مهرم

محلول پایه توسط آب مقطرر ایجراد شردند

مزارع زعفران شام جوموشی و خاکشیر و اینکره ایرن دو گونره

&  .)Ali Pourقب از شروع آزمایش از عدم خواب بذور با انجرام

علف هرز مورد مطالعه از مهمترین علفهای هرز مزارع زعفرران

آزمایش اولیه جوانهزنی اطمینان حاص شد .تعداد  71عدد برذر

و گندم و صیفی جرات ،یونجره و مراترع و هرمچنرین باغرات در

در پتری دیشها که دارای کاغذ صافی آغشته بره محلرولهرای

استانهای خراسان رووی و جنوبی کره دارای پرراکنش زیرادی

تهیه شده بود قرار گرفت .لازم به رکر است مقدار سه میلیلیتر از

هستند و باعث مشکلاتی در رشد گیاه اصلی در مزرعه و کراهش

نوع تیمار به پتری دیشها اورافه

ترکیبات دگر آسیب بهشمار میروند
طاهری و همکراران (al., 2011

شود .اقبرالی

و همکراران (2007

)1979

رشد رویشی و زایشی در گیاهان بخصو

زعفران و هرمچنرین

سبب کاهش میزان برداشت محصول از مزارع میگردنرد ،لرذا از

هر کدام از عصارهها بر اسا

(Mahmoodi, 2015

شد .سپس پتری دیشهرا در انکوبراتور برا دمرای  71±3درجره
سانتیگراد به مدت  34روز قرار گرفتند (.)Asgarpour, 2015

این جهت برای بررسی و تحقیقات بهتر در زمینه کنترل و مهرار

از روز سروم تررا روز  34برره صررورت روزانرره بررذور جوانررهزده

رویشی و زایشی این دو نروع علرفهرای هررز انتخراب و مرورد

شمارش و بت شدند .معیار جوانه زنی بر اسا

خرو ریشهچره

ارزیابی قرار گرفته شد.

به مقدار  7میلیمتر بود .در پایان آزمایش ،صرفاتی چرون طرول
ریشه ،ساقه و گیاهچه ،وزن خشک ریشه ،ساقه و گیاهچه ،درصرد

مواد و روشها

جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،متوسط زمران جوانرهزنی ،شراخص
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بنیه بذر و تعداد بذر نرمال اندازهگیری شد و دادههای حاصر در

خاکشیر شد .در این تیمار درصد جوانهزنی و شراخص بنیره برذر

جدولهای از پیش طراحی شده ،بت شدند.

کاهش و متوسط زمان جوانهزنی افزایش یافت .در اکثرر صرفات

برای محاسبه متوسط زمان جوانهزنی از معادله  3استفاده شد
(.)Asgarpour et al., 2015

مورد مطالعه بین کاربرد عصاره برگ و بنه اختلاف آماری معنی-
داری مشاهده نشد (جدول  1و .)4

MGT=∑NiTi/∑Ni

به طور مشابه با نتای این پژوهش،تأ یر عصاره زعفرران برر

که در این رابطه  MGTمتوسط زمان جوانرهزنی برر حسرب

کاهش جوانهزنی و رشد علفهای هرز گرزارش شرده اسرت .بره

روز N ،تعداد بذر جوانه زده در هر روز و  Tتعداد روز بین شرروع

عنوان مثال عسگر پور و همکاران ( .)Asgarpour et al., 2015با

آزمایش در هر مرحله از اندازهگیری میباشد.

بررسی ا ر عصاره آبی زعفران بر خصوصریات جوانرهزنی و رشرد

()3

سرررعت جوانررهزنی بررا اسررتفاده از معادلرره  7محاسرربه شررد
(.)Asgarpour et al., 2015

سه گونه علف هرز گزارش کردند که کاربرد عصاره بررگ و بنره
این گیاه دارویی سبب کاهش صفات جوانهزنی در هر سره علرف

Rs= ∑Si/Di

هرز شام تا خرو  ،خاکشیر و ازمک شد .همچنرین عباسری

که در این رابطه  Rsسرعت جوانهزنی Si ،تعداد برذر جوانره

 )Abbasi,با بررسی ا رات دگر آسیبی بنههرای زعفرران

()7
زده در روز و  Diتعداد روز از شروع آزمایش بود.
شاخص بنیه بذر از معادله  1محاسبه

شرد ( & Abdul- Baki

.)Anderson, 1973
()1

(2007

روی جوانهزنی بذر محصولاتی مانند گندم ،جو ،ررت ،پنبه ،سرویا
و کلزا گزارش کرد که عصاره زعفران بر پارامترهرای جوانرهزنی
این گیاهان ا ر منفی دارد .طاهری و همکراران

Vi=ls*pg/100

که در این رابطه  Viشاخص بنیه بذر ls ،طول گیراهچره برر

al

(Taheri ., 2011

 )etدر مورد آ ار دگرآسیبی زعفران بر جوانهزنی و رشرد ارقرام

سورگوم نشان دادند که عصاره آبی و الکلی برگ ،بنه و گلپروش

حسب میلیمتر و  pgدرصد جوانهزنی برذر در روز آخرر برود .بره

زعفران باعث کاهش معنریدار شراخصهرای جوانرهزنی شرام

منظور انجام محاسبات آماری از نرمافزار  SASاستفاده گردیرد.

درصد و سرعت جوانهزنی ،طول ریشه ،ساقه و برگ و وزن ترر و

همچنین مقایسه میانگینها با استفاده از آزمرون چنرد دامنرهای

خشک ارقام سورگوم شد .در این تحقیق نیز عصراره انردامهرای

دانکن در سطح  1درصد آماری انجام گرفت.

مختلف زعفران ا ر منفی برر رشرد و نمرو برذر علرفهرای هررز
جوموشی و خاکشیر داشت اما با در نظر گرفتن کلیه صفات ،ا رر

نتایج و بحث

عصاره زعفران بر این علفهای هرز یکسران نبرود بطروری کره

نتررای نشررانداد کرره غلظررت و نرروع انرردام مررورد اسررتفاده و

تأ یر منفی عصاره زعفرران برر علرف هررز جوموشری بیشرتر از

همچنین ا ر متقاب آنها تأ یر معنیداری بر صفات مورد مطالعه

خاکشیر بود .در همین راستا ،برخی از محققان دیگر نیز گرزارش

در هر دو علف هرز داشت (جدول  3و  .)7مقایسه میانگین ا رات

کردند که علفهای هرز مختلرف حساسریت متفراوتی بره مرواد

اصلی اندام زعفران بر صفات مورد مطالعه نشان داد کره ترکیرب

آللوپاتیک دارند (.)Asgarpour et al., 2015

برگ و بنه زعفران نسبت به برگ و بنه به صورت جداگانه سبب
کاهش اکثر صفات مرتبط با جوانرهزنی در برذرهای جوموشری و
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به طور مشابه گزارش کردنرد کره ترأ یر آللوپاتیرک عصراره

تر بود (شک  3تا  .)34مقایسه میانگین ا ررات متقابر انردام ×

بیشتر از علف هررز

غلظت نشان داد که در هر سه نوع عصاره بکار رفته برا افرزایش

سلمه تره بود ( .)Rashed Mohassel et al., 2009شواهد موجود

غلظت از صفر به  3درصد ،طول ریشه ،سراقه و گیراهچره رونرد

نشان میدهد که کاهش جوانهزنی بذر و رشد طولی گیاهچرههرا

افزایشی داشت که البته این افرزایش از لحرا آمراری معنریدار

ا ری است که به طور کلی در ا ر فعالیت بازدارندگی مواد موجود

نبود .با افزایش غلظت ،این صفات به طرور معنریداری کراهش

در عصاره (آللوکیمیکالها) مشراهده مریگرردد .مکانیسرمی کره

یافت و این کاهش در کاربرد عصاره برگ و بنه و همچنین بنره

سبب کاهش جوانهزنی بذر در ا رر ایرن مرواد مریگرردد احتمالراً

شدیدتر از کاربرد عصاره برگی بود (شرک هرای  3و  7در مرورد

مربوط به کاهش فعالیرت آنرزیمهرای درگیرر در جوانرهزنی برذر

علف هرز جوموشی و شک هرای  9 ،2و  3در مرورد علرف هررز

همانند آلفا آمیلاز است .همچنین عوام متعرددی ماننرد کراهش

خاکشیر) .نتای در مورد وزن ریشه ،ساقه و گیراهچره نیرز تقریبراً

تقسیمات میتوز در مریستم ،کاهش فعالیرت آنرزیمهرای کاترالیز

مشابه بود .در هر سه نوع عصاره کاربرد غلظتهرای بالرا باعرث

کننده و اختلال در جذب یونهای معدنی سربب کراهش میرزان

کاهش معنیدار این صفات شد .بیشترین کاهش در هر دو صفت

رشد در گیاهچهها میگردد (.)Vyvyan, 2002

در عصاره ترکیبی برگ و بنه و غلظت  75درصد برهدسرت آمرد

زعفران بر کنترل رشد علف هرز تا خرو

(شک های  1و  4در مورد علف هرز جوموشی و شک های  35و

پتانسی آللوپاتیک یک گیاه به عوام مختلرف ماننرد گونره

 33در مورد علف هرز خاکشیر).

گیاهی ،رقم ،مرحله رشد گیاه و نوع انردام گیراهی بسرتگی دارد
( .)Singh et al., 2003در این تحقیرق در بیشرتر صرفات مرورد
ارزیابی در هر دو گونه علفهرز عصراره ترکیرب بررگ و بنره از
عصاره برگ و بنه خالص در کنترل جوانهزنی علفهای هرز مؤ ر
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شکل  -1اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر طول ریشه در علف هرز
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Figure 1- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the root length in the H. murinum L.
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شکل  -2اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر طول گیاهچه در علف هرز جوموشی.

0

Figure 2- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the seedlings length in the H. murinum L.

شکل  -0اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر وزن ریشه در علف هرز جوموشی.
Figure 3- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the root weight in the H. murinum L.

در علف هرز جوموشی سرعت جوانهزنی تحت ترأ یر انردام و

غلظتها اختلاف آماری معنیداری برا شراهد ایجراد نکردنرد .در

غلظت روند غیر یکنواختی داشت ،به طوری که در کاربرد عصاره

کاربرد عصاره بنه ،سه غلظرت بالرا ( 35 ،1و  75درصرد) سربب

برگی تنها غلظت  35درصد سبب کاهش این صفت شد و سرایر

کاهش معنیدار سرعت جوانهزنی نسبت به شاهد شردند ولری در
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کاربرد عصاره بنه و برگ تنها غلظت  75درصد باعث کاهش شد

کاربرد عصاره برگ و بنه با افزایش غلظت روند کاهشری داشرت

و غلظت  7/1درصد هر چند سبب افزایش این صفت نسربت بره

به طوری که کمترین درصد جوانهزنی در بیشرترین غلظرت (75

شاهد شد اما از نظر آمراری اختلراف معنری داری ) (P≤0.05برا

درصد) مشاهده شد (شک .)37

تیمار شاهد مشاهده نشد (شک  .)1درصد جوانهزنی خاکشریر در

20%

5%

10%

2.50%

1%

0%

6

a

abc

abc
ef

bcd
5

cde

de

ef

ef

fg

4

gh

3
2

)The weight of seedlings(mg

de

cde

ab

1

شکل  -4اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر وزن گیاه چه در علف هرز جوموشی.
Figure 4- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the seedling weight in the H. murinum L.
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شکل  -5اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر سرعت جوانهزنی در علف هرز جوموشی.
Figure 5- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the germination rate in the H. murinum L.
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شکل  -6اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر شاخص بنیه بذر در علف هرز جوموشی.
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Figure 6- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the seed vigor index in the H. murinum L.

شکل  -7اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر طول ریشه در علف هرز خاکشیر.
Figure 7- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the root length in D. sophia L.

نتای ا رات متقاب اندام × غلظت نشران داد کره در عصراره

معنیدار این صفت شدند و کمترین شاخص بنیه برذر در غلظرت

برگی و عصاره برگ و بنه ،شاخص بنیه بذر علف هرز جوموشری

 75درصد عصاره برگ و بنه به دست آمد (شک  .)1نتای تقریباً

با افزایش غلظت عصاره ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا کررد.

مشابه در مورد شاخص بنیه بذر در علف هررز خاکشریر مشراهده

این روند در مورد کاربرد عصاره بنه نیز مشاهده شد ولی از لحا

شد (شک .)31

آماری معنیدار نبود .غلظتهای  7/1 ،3و  1درصد عصاره بررگ
و همچنین غلظت  7/1درصد عصاره برگ و بنه سربب افرزایش

7931  تابستان،2  شماره،6  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران

. اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر طول ساقه در علف هرز خاکشیر-8 شکل
Figure 8- Interaction effect organ× concentration of saffron extract on the stem length in D. sophia L.

. اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر طول گیاه چه در علف هرز خاکشیر-2 شکل
Figure 9- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the seedlings length in D. Sophia. L.
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شکل  -13اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر وزن ریشه در علف هرز خاکشیر.
Figure 10- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the root weight in D. sophia L.

شکل  -11اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر وزن گیاه چه در علف هرز خاکشیر.
Figure 11- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the seedlings weight in D. sophia L.
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شکل  -12اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر درصد جوانهزنی در علف هرز خاکشیر.
Figure 12- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the germination percentage in D. sophia L.

شکل  -10اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر شاخص بنیه بذر در علف هرز خاکشیر.
Figure 13- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the in the seed vigor index in D. sophia L.

همچنین نتای نشان داد که عصاره ترکیب برگ و بنه تأ یر

درصد عصاره بنه یا عصاره برگ و بنه سربب کراهش معنریدار

بیشتری بر کاهش تعرداد برذر نرمرال جوانرهزده در علرف هررز

این صفت شد .بیشترین تعداد بذر نرمال در غلظت  7/1درصرد

خاکشیر نسبت به عصاره برگ و عصاره بنه داشرت .کراربرد 75

عصاره بنه و کمترین آن در غلظت  75درصد عصاره برگ و بنه
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به دست آمد (شک .)34

شکل  -14اثر متقابل اندام× غلظت عصاره زعفران بر تعداد بذر نرمال در علف هرز خاکشیر.
Figure 14- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the number of normal seeds in the D. sophia L.

اقبالی و همکاران (  )Eghbali et al., 2007با بررسی ا رر

هورمسیس( 3پدیده بیولونیکی که به موجب آن یرک ا رر مفیرد

آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گنردم،

(بهبود سلامت ،تحم استر  ،رشد و یا طول عمر) نتای حاص

چاودار ،ماش و لوبیا گزارش کردند که ا ر این اندامهرا برر رشرد

از قرار گرفتن در معرض دوزهای پایین یک عام اسرت کره در

رویشی چهار گیاه زراعی متفاوت بود به طوری که اوافه کرردن

دوزهرای بالراتر سرمی و یرا کشرنده اسرت) برود

بافت کورم زعفران به خاک موجب کاهش رشد رویشی و اوافه

 .)Nourianبه نظر میرسد کره ایرن ا ررات بره ظراهر متنراقض

کردن اندامهای هوایی زعفران به خراک موجرب افرزایش رشرد

مربوط به شرایط متفاوت آزمایش باشد .همانطوری که گفته شد

(Mahmoodi , 2015

ا ر آللوپاتیک گیاهان وابستگی شدیدی به عرواملی ماننرد گونره

&  )Ali Pourگزارش کردند که بیشترین تأ یر آللوپاتیک عصراره

گیاهی و شرایط رشدی حاکم بر آن گونه دارد .به عنوان مثال در

بنه و برگ زعفران بر رشد و جوانهزنی علف هرز علرف پشرمکی

مرحله گ دهی گیاهان ا رات بره مراترب شردیدتری نسربت بره

مربوط به عصاره برگ و در خاکشیر مربوط به عصراره بنره برود.

مراح اولیه رشد دارند .در این تحقیق نیز بیشترین ا ر آللوپاتیک

گزارش شده است که با افزایش بقایای برگ زعفران بره محریط

در عصاره ترکیب برگ و بنه مشاهده شد که حراکی از آن اسرت

کشت طول ساقه سورگوم و با افزایش بقایای بنره طرول ریشره

که مواد بازدارنده متفاوتی در بررگ و بنره زعفرران وجرود دارد و

گندم کاهش یافت .در مقاب  ،ا ررات افزایشری ناشری از اورافه

وجود همزمان این مواد بیشترین تأ یر منفی بر رشرد علرفهرای

کردن بقایای بنه و در مواردی برگ بر ویژگیهای اندازه گیرری

هرز را ایجاد میکند.

رویشی شد .همچنین علیپور و محمرودی

شده در این آزمایش مشاهده شد که به نوعی نشان دهنده ا رات

(et al., 2012

3- Hormesis

231

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،6شماره  ،2تابستان 7931

مواد شیمیایی که در غلظتی مشرخص مرانع رشرد برخری از

ریشهچه ،طول ساقهچه و بنیه بذر در زیره سربز کراهش معنری-

گونهها میشوند ،میتوانند سبب تحریک همان گونه در غلظتری

داری یافرت .همچنرین نترای تحقیرق حاورر نشرانداد کره ،در

Sharma

غلظتهای بالای عصاره ( 35و  75درصد) در هر دو علرف هررز،

 .)et al., 2000نتای این تحقیق به خوبی این مطلب را تایید کرد

عصاره تأ یر بازدارنده قوی نسبت به شاهد داشت ،به طوری کره،

به طوری که در غلظتهای پایین ( 3و  7/1درصد) تأ یر عصاره-

در اکثر صفات مورد مطالعه در این تحقیق بالاترین ا ر مهار رشد

ها بر ویژگیهای جوانهزنی علفهای هررز نامشرخص و از یرک

و جوانهزنی علف هرز در غلظت  75درصد عصاره ترکیب برگ و

الگوی کلی پیروی نمیکرد .در ایرن شررایط اکثرر مروارد سربب

بنه مشاهده شد که با توجه به فراگیر بودن این ا ر در علفهرای

افزایش صفت و یا از لحا آماری نسبت به شاهد اختلاف معنی-

هرز ،میتوان استفاده از آن را برای مدیریت و کنترل علفهرای

داری ایجاد نکرد .به عنوان مثال در علف هرز جوموشی ،غلظت-

هرز مختلف توصیه کرد .بهطور کلی نتای این تحقیق نشران داد

های  3و  7/1درصد عصاره سبب افزایش معنیدار صفات درصد

که عصاره قسمتهای مختلف زعفران دارای آ ار دگرآسریب برر

جوانهزنی ،متوسط زمان جوانهزنی ،شاخص بنیه بذر و تعرداد برذر

جوانهزنی بذور علفهای هرز جوموشی و خاکشریر مریباشرد .در

نرمال شد ولی در علف هرز خاکشریر ترأ یر معنریداری برر ایرن

غلظتهای پایین عصاره تأ یر اندکی برر اکثرر صرفات داشرت و

صفات نداشت .فلاحی و همکاران ( )Fallahi et al., 2014نشران

حتی در برخی موارد سبب افزایش پارامترهای جوانرهزنی نسربت

دادند که ا ررات دگرر آسریبی عصراره زعفرران برر روی تمرامی

به شاهد شد ولی در غلظتهای  35و  75درصد تمام پارامترهای

شاخصهای جوانهزنی رشد گیاهچهای معنیدار بوده و با افزایش

جوانهزنی در هر دو علف هرز نسربت بره شراهد کراهش یافرت.

غلظت عصاره ،درصد جوانهزنری کراهش یافرت ،بره طروریکره

همچنین نتای نشان داد که عصاره ترکیرب بررگ و بنره ا ررات

حداق میزان جوانهزنی در غلظت  1درصد عصاره بنره برهدسرت

بازدارندگی قویتری نسبت به عصاره برگ و عصاره بنره دارد .از

آمد .روند نسبتاً مشابهی در مورد صفاتسرعت جوانهزنری و نیرز

نتای تحقیق میتواند برهعنوان رهیرافتی بررای کنتررل زیسرتی

طول و وزن خشک ریشهچه و ساقهچه مشراهده گردیرد .آگراه و

علفهای هرز زعفران مورد استفاده قرار گیرد و با تولیرد سرموم

همکاران ( )Agah et al., 2014در آزمایشی نشان دادنرد کره برا

زیستی درراستای کشاورزی حفاظتی و ارگانیک قدم برداشت.

دیگر و یا تحریک سایر گونهها در همان غلظت شوند (

افزایش غلظت عصارهی پیاز زعفران درصرد جوانرهزنری ،طرول
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of Hydroethanolic saffron petals’ extract (HSPE) on
the performance, carcass characteristics and blood biochemical parameters of Japanese quails challenged
with Aflatoxin B1. A total of 168 day-old quails were arranged into 28 experimental units with 7 treatments
in a completely randomized design. The treatments included control, 3, 6 ppm aflatoxin B1, 3ppm aflatoxin
+350 ppm HSPE, 3ppm aflatoxin +700 ppm HSPE, 6ppm aflatoxin +350 ppm HSPE and 6ppm aflatoxin
+700 ppm HSPE. Each treatment included 4 replicates with 6 birds. Two quails from each pen were selected,
slaughtered and carcass parts were weighed and their relative weights were calculated. The data were
analyzed by the SAS software. The results revealed that chicks contaminated with aflatoxin had weight loss
and reduced feed intake. However, addition of HSPE to their diet improved the feed intake and body weight
of the sick birds. The lower FCR were observed in quails contaminated with aflatoxin. However,
supplementation of Hydroethanolic saffron petals’ extract to their diet improved the FCR. The relative
weight of burs of fabricus and liver had decreased and increased in the contaminated birds, respectively.
Aflatoxin B1 affected the relative weight and length of intestine parts. Aflatoxin B1 decreased the
concentration of cholesterol and triglyceride and increased liver enzyme activity. Therefore, supplementation
of Hydroethanolic saffron petals’ extract to diets may improve the body weight, feed intake and FCR of
quail contaminated with aflatoxin B1.
Keywords: Cholesterol, Feed conversion ratio, Liver enzyme activity, Relative weight of Bursa of
fabricus.
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