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مقاله علمی  -پژوهشی

تأثير دگرآسيبی گياه زعفران ( )Crocus sativus L.بر خصوصيات جوانهزنی و رشد گياهچه
جو وحشی ) (Hordeum spontaneumو مرغ )(Agropayron repense
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قسمتی ،م ،.امینیفرد ،م.ح ،.عیدالهی ،.م و شاکری ،م .5997 .تأثیر دگرآسیییی گییاه زعفیران ( )Crocus sativus L.برخصوصییا
جوانهزنی و رشد گیاهچه جو وحشی ) (Hordeum spontaneumو مرغ ) .(Agropayron repenseزراعت و فنیاوری زعفیران:)5(6 ،
.91-88
چکیده
بهمنظور بررسی خصوصیا

جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه دو علف هرز جو وحشی ( )Hordeum spontaeumو مرغ ( Agropayron

 )repenseتحت تأثیر غلظتهای عصاره آبی بنه و برگ زعفران ( )Crocus sativus L.دو آزمایش مجزا برای هریک از گونهها بهصیور
فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند در سال  5998انجیام شید .تیمارهیای
آزمایش شامل دو نوگ اندام زعفران در دو سطح (برگ و بنه) و غلظت عصاره در پنج سطح ( 5/1 ،1،5/1 ،1و  0درصد وزنی -حجمی عصاره
آبی) بود .نتایج نشان داد که غلظتهای مختلف عصاره برگ و بنه زعفران درصد جوانهزنی هر دو گونه علیف هیرز را کیاهش داد .کمتیرین
درصد و سرعت جوانهزنی جو وحشی و مرغ بهترتیب از تیمارهای دو درصد عصارهی برگ و دو درصد عصیاره بنیه حاصیل شید .همچنیین
غلظتهای متفاو عصاره برگ و بنه ،شاخ های طول ریشهچه ،وزنتر گیاهچه و وزن خشک گیاهچه را بهطور مدنییداری کیاهش داد.
برازش مدل لجستیک سه پارامتری ،رابطه بین سطوح مختلف عصاره آبی و درصد جوانهزنی بذور جو وحشی و مرغ را بهخوبی توجیه نمود.
همچنین مقایسا گروهی بین عصاره برگ و بنه زعفران نشان داد که اثر بازدارندگی عصاره برگ و بنه برای هر دو علف هرز یکسان بوده
و تفاو مدنیداری با یکدیگر نداشتند .بهطورکلی نتایج نشان داد که عصاره برگ زعفران بیشترین تیأثیر را بیر جیو وحشیی و عصیاره بنیه
بیشترین تأثیر را بر علف هرز مرغ داشتند .لذا نتایج این تحقیق ،تأییدکننده این مطلب است که میتوان از اثرا دگرآسییی زعفیران ،جهیت
کاهش این دو علف هرز در مزرعه بهره جست.
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مقدمه
علفهای هرز تهدیدی جدی برای کشاورزی محسوب می-

عصاره اویارسلام بر رشد و جوانهزنی ذر و سویا نیز اثر منفی
داشت ( )Drost & Doll, 1980لیدن و همکاران ( Lydon et

شوند زیرا برای دستیابی به آب ،نور و مواد غذایی با گیاهان

 )al., 1997در بررسی فدالیت دگرآسییی درمنه یکساله اذعان

زراعی رقابت کرده و باعث کاهش کمیت و کیفیت محصولا

داشتند که برگ گیاه مذکور بر رشد گیاهچه خردل و جوانهزنی

زراعی میشوند ،بهطوریکه خسار ناشی ازعلفهای هرز گاهی

تاج خروس و سلمه تره اثر بازدارندگی دارد و این اثر علاوه بر

به  71الی  81درصد میرسد ( .)Steinsiek et al., 1982کنترل

آرتمیزین به ترکیب متیلکلرید مربو میشود .بسیاری از شواهد

علفهای هرز جهت دستیابی به مدیریت کارآمد جزء اهداف

وآزمایشا نشان میدهد که گیاه دارویی زعفران دارای خاصیت

کشاورزی نوین است .روشهای کنترل علفهای هرز شامل

دگرآسییی دارد .مثلاً بسیاری از کشاورزان مدتقد هستند که در

کنترل فیزیکی ،مکانیکی ،بیولوژیکی ،زراعی و شیمیایی است

زمین زعفران نمیتوان دوباره زعفران کاشت یا برای کشت

( .)Zand et al., 2004استفاده از روشهای مکانیکی و

مجدد آن باید دو برابر زمان توقف زعفران در زمین ،برای کاشت

شیمیایی برای کنترل علفهای هرز مستلزم وقت و هزینه

مجدد آن فاصله قائل شد ( .)Amirghasemi, 2001اقیالی و

زیادی است ( .)Zeinali & Ehteshami, 2003در این راستا،

همکاران ( )Eghbali et al., 2007در آزمایشی اثر دگرآسیب

استفاده از گیاهان دگر آسیب میتواند نقش مهمی در مدیریت و

بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران را بر رشد گندم ،چاودار،

کنترل علفهای هرز ایفا کند .گیاهان دگر آسیب از طریق تولید

ماش و لوبیا بررسی نموده و دریافتند که بافتهای کورم زعفران

و ترشح متابولیکهایی که به محیط اطراف خود رها (آزاد) می-

بر گیاهان زراعی مورد مطالده ،اثر دگرآسییی منفی ،ولی

کنند ،تأثیر منفی برجوانهزنی و رشد علفهای هرز مجاور گذاشته

برگهای زعفران اثر تحریک کنندگی دارد .علی پور و محمودی

و از این طریق رشد و تراکم آنها را محدود میکنند .لذا استفاده

( )Alipoor & Mahmoudi, 2015نشان دادند که عصاره آبی

از این نوگ گیاهان و یا بقایای آنها میتواند موجب کاهش

برگ و بنه زعفران باعث کاهش جوانهزنی علف هرز خاکشیر و

مصرف علفکشها شود ( .)Meyghani, 2003برخی گزارشها

علف پشمکی شد .گزارش شده است که زعفران حاوی

حاکی از آن است که گیاهان دارویی دارای پتانسیل دگرآسییی

آللوکمیکالها میباشد و از میان آللوکمیکالها ترکیبهای

میباشند .لذا گیاهان دارویی ،منیع مناسیی از مواد آللوکیمیکال

حلقوی نظیر فنلها ،کومارینها ،فلاونویدها ،تاننها ،مشتقا

بهشمار میروند که در توسده علفکشها و آفتکشهای طییدی

سینامیکاسید و کوئینونها بهعنوان مهمترین مواد دگرآسیب

مفید خواهند بود .ناروال و تارو ()Narwal & Tauro, 1996

زعفران مطرح میباشند ( .)Kohli et al., 2001از طرف دیگر،

گزارش کردند که مواد مثثره گیاهان دارویی نظیر آلکالوئیدها،

گونههای علفهای هرز متدددی در مزارگ زعفران وجود دارند که

فلاونوئیدها ،فنلها ،تاننها و گلیکوزیدها میتوانند بهعنوان

میتوانند عملکرد را کاهش دهند .راشد محصل ( Rashed

ترکیبهای بازدارنده جوانهزنی گیاهان عمل کنند .رمضانی و

 )Mohassel,1990در طرح شناسایی علفهای هرز مزارگ

همکاران ( )Ramezani et al., 2008نشان دادند که اسانس

زعفران جنوب خراسان نتیجهگیری نمود که حدود  588گونه

رزماری تأثیر مدنیداری بر جوانهزنی علفهای هرز تلخه،

علف هرز در مزارگ زعفران روییده بهطوریکه  01گونه از آنها

تاجخروس و خرفه داشته است .در آزمایش دیگری ثابت شد که

غالب میباشند .لذا با توجه به داشتن اثر آللوپاتی زعفران ،این

قسمتی و همکاران ،تأثیر دگرآسیبی گیاه زعفران (...)Crocus sativus L.
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تحقیق ،با هدف بررسی اثر دگرآسییی عصاره زعفران بر

مد دو ساعت در آون بیا دمیای  511درجیه سیانتیگیراد قیرار

جوانهزنی و رشد علف هرز مرغ و جو وحشی اجرا گردید تا در

گرفتند .بذرهای مورد استفاده در آزمایش با هیپوکلرییت سیدیم

صور مشاهده اثرا مثیت زعفران بر کاهش جوانهزنی و رشد

یک درصد به مد دو دقیقه ضدعفونی و بلافاصله بیا آب مقطیر

این دو علف هرز ،در آینده بهتوان از عصاره بنه و برگ زعفران

شستشو شدند .برای هر سیطح تیمیار 01 ،عیدد بیذر سیالم جیو

علفکش طییدی) در تمام مزارگ زراعی و باغی که

وحشی و مرغ ضدعفونی شده ،در هر یک از پتری دیشها بهطور

آلوده به این دو علف هرز هستند استفاده نمود که این امر می-

یکنواخت بر روی کاغذ صافی قرار گرفتند و به هر یک از آنهیا

تواند باعث کاهش مصرف علفکشهای شیمیایی و حفظ محیط

شش میلیلیتر عصاره آبی تهیه شده از برگ و بنه زعفران اضیافه

زیست گردد.

شد ،بهگونهای که کاغذ صافی کاملاً آغشته بیه محلیول عصیاره

(بهصور

گردید .بدد از اعمال تیمارها ،درب پتریدیشها توسیط پیارافیلم
مواد و روشها
جهت ارزیابی پتانسیل دگرآسییی عصاره برگ و بنه زعفیران

بسته و پتری دیشها در ژرمیناتور با دمای  01/51درجه سانتی-
گراد و شرایط نوری ( 50/50روز و شب) قرار گرفتند .بیهمنظیور

بر دو گونه علفهرز جو وحشی و مرغ دو آزمایش مجزا بهصور

تدیین سرعت جوانهزنی ،شمارش بذور جوانهزده بهصور روزانه

فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با  9تکرار در سیال 5998

انجام شد .شمارش بذور جوانهزده بهصور روزانه و به مد 58

در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند طراحی و اجیرا

روز انجام شد .در پایان روز چهاردهم شاخ هایی چون سیرعت

شد .مواد آزمایشی شامل برگ و بنه زعفران و بذور جو وحشیی و

جوانیهزنی بیا اسیتفاده از رابطیه ،)Hartman et al., 1990( 5

مرغ بود .بنهها و برگهای جمع آوری شده به مد  70سیاعت

درصد جوانهزنی با استفاده از رابطیه Hashemi Nia et al., ( 0

در آون با دمای  61درجه سانتیگیراد قیرار داده شید تیا خشیک

 )2009محاسیه شد .مدیار جوانهزنی خروج ریشیهچیه دو میلیی-

شوند ( .)Mojab & Mahmodi, 2008برای تهیه عصاره آبیی،

متری از بذر بود (.)Shaykra & Bukhtiar, 1990

مقادیر  51 ،51 ،1و  01گرم پودر خشک برگ و بنه زعفیران بیا

( )5سرعت جوانهزنی

 5111میلیلیتر آب مقطر مخلو شده تا محلول حاوی عصاره با

سرعت جوانه زنی = RS

غلظتهای مختلف از انیدامهای زعفیران بهدسیت آیید .سیپس

هر روز = Si

نمونهها به مد  91دقیقیه در سیانتریفیوژ بیا دور  0111دور در

( )0درصد جوانهزنی

دقیقه قرار گرفتند و محلول حاصل ،از کاغذ صافی واتمین عییور

درصد جوانهزنی

داده شد و عصاره نهایی جهت اجرای آزمایش مورد استفاده قرار

تدداد کل بذور کشتشده=N

RS =ΣSi/Di

تدداد بذر جوانیه زده در
تدداد روز از شروگ آزمایش= Di

=PG

) ( PG=100
تدیداد بیذور جوانیهزده =n

گرفت .غلظتهای مختلف عصاره آبیی (بیرگ و بنیه زعفیران)

برای اندازهگیری وزن خشک گیاهچه ،نمونیههیا در آون در

هرکدام در پنج سطح (شامل غلظتهای  5/1،5،1/1 ،1و  0درصید

دمای  61درجه سانتیگراد به مد  88ساعت قرار داده شیدند و

وزنی -حجمی) در نظر گرفته شد و هر واحد آزمایشی شامل یک

وزن خشک گیاهچه آنها ارزیابی شد .همچنین بهمنظور ارزیابی

عدد پتریدیش به قطر نه سانتیمتر بود که با محلول وایتکس 51

پتانسیل دگرآسییی اندامهای مختلف زعفران در کیاهش درصید

درصد (دارای  1/01درصد هیپوکلرید سدیم) ضدعفونی شده و با

جوانهزنی علف هرز جو وحشی و میرغ ،از میدل لجسیتیک سیه

آب مقطر شسته شدند و پس از قرار دادن کاغذ صافی درآنها به
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پارامتری بیا کمیک نرمافیزار  Sigma plot 11.0اسیتفاده شید

برگ و بنه زعفران بر درصد جوانیهزنی علیف هیرز جیو وحشیی

(رابطه )9

مدنیییدار بییود ( .)p≤0/01نتییایج مقایسییه میییانگین نشییان داد
[Y=] a/ ( 1+ )x/x50 ( b

()9

a

کمترین درصد جوانهزنی مربو به غلظت  0درصد عصاره بیرگ

که در آن

حداکثر درصد جوانهزنی x50 ،غلظت عصاره آبی لیازم جهیت 11

زعفران به مقدار  06/66درصد بود اما بین غلظتهیای  5/1 ،5و

درصد بازدارندگی حداکثر جوانیهزنی و  bنشیانگر شییب کیاهش

 0درصد عصاره بنه با غلظیت  5/1 ،5و  0درصید عصیاره بیرگ

جوانهزنی در اثر افزایش غلظت عصاره آبی میباشد ( Chauhan

اختلاف مدنیداری وجود نداشت (جیدول  .)5مشیابه نتیایج ایین

نمودن اثیر بازدارنیدگی

تحقیق ،علیپور و محمودی ()Alipoor & Mahmoudi, 2015

عصاره برگ و بنه زعفران ،دو مقایسه گروهی مسیتقل بیر روی

در بررسی اثر عصاره بیرگ و بنیه زعفیران بیر جوانیهزنی علیف

تمامی صفا دو علف هرز جو وحشی و مرغ انجام شد .مقایسیه

پشمکی نشان دادند که درصد جوانهزنی علف هرز پشمکی تحت

اول ،بین شاهد و عصاره زعفران (برگ و بنه) بود و مقایسیه دوم

تأثیر غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ و بنه زعفیران بیهطور

بین عصاره برگ و عصیاره بنیه زعفیران بیرای تمیامی صیفا

مدنیداری کاهش یافت .همچنین عزیزی و همکاران ( Azizi et

مختلف ،صور گرفت .تجزیه آماری دادهها توسط نرمافزارهیای

 )al., 2006در تحقیقی با بررسی تأثیر عصاره زیره سیاه و زییره

 SAS 9.1و مقایسه میانگینها با آزمون دانکن انجام گرفت.

سیز بر جوانهزنی علف پشمکی نشان دادند که درصد جوانهزنیی

نتایج و بحث

علف پشمکی تحت تأثیر این تیمارها بهطور مدنییداری کیاهش

تأثير تيمارهای آزمايشی بر جو وحشی

یافت .مدادله رگرسیون بین سطوح مختلف غلظت عصاره برگ و

درصد جوانهزنی

بنه زعفران و درصد جوانهزنی جیو وحشیی ،بیهترتییب  99و 97

Y

درصد جوانهزنی در غلظیت عصیاره آبیی  xو

بیشترین درصد جوانهزنی مربو به تیمار شیاهد بیا  88درصید و

 .)et al., 2006همچنین برای مشخ

نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر غلظتهای مختلف عصیاره

درصد نقا را برازش میکند (شکل  5و .(0
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شکل  -1روند تغییرات درصد جوانهزنی بذور جو وحشی در پاسخ به غلظت عصاره آبی برگ زعفران
Figure 1- Change process of seed germination percentage of wild barley under extract of saffron leaf.
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جدول  -1مقایسه میانگین اثر دگرآسیبی غلظتهای متفاوت عصاره برگ و بنه زعفران بر ویژگیهای جوانهزنی و رشد گیاهچه علف هرز جو وحشی
Table 1- Allopathic effect of saffron leaf and corm extract on germination and seedling growth of wild barley

درصد جوانهزنی

غلظت عصاره

وزن خشک گیاهچه

وزنترگیاهچه

طول ریشهچه

سرعت جوانهزنی

Seedling dry
)weight (g

Seedling fresh
)weight (g

Length of
)radicle (cm

Rate of
)Germination (1.day-1

Germination
(percentage )%

Extract
concentration

0. 126a

0.25a

3.36a

0.173a

84a

شاهد

0.056bc

0.09b

2.33b

0.067b

63.36b

0.055bc

0.07bc

1.40cd

0.062bc

38cd

0.053bc

0.06bcd

1.50cd

0.055bc

34cd

0.043b

0.04cd

1.43cd

0.030bc

28d

0.063b

0.08bc

2.33b

0.096b

43.66c

0.050bc

0.06bcd

2.10cb

0.094bc

35cd

0.045bc

0.05cd

1.60bcd

0.039bc

34.66cd

0.036c

0.04cd

1.33d

0.027c

26.66d

)(Control
 %0.5بنه
)(0.5%corm
 %1بنه
)(1% corm
 %1.5بنه
)(1.5% corm
 %2بنه
)(2% corm
 %0.5برگ
)(0.5% leaf
 %1برگ
)(1% leaf
 %1.5برگ
)(1.5% leaf
 %2برگ
)(2% leaf

میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیداری در سطح  1درصد ندارند.
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

شکل  -2روند تغییرات درصد جوانه زنی بذور جو وحشی در پاسخ به غلظت عصاره آبی بنه زعفران
Figure 2- Change process of seed germination percentage of wild barley under extract of saffron corm.

سرعت جوانهزنی

کاهشی داشت .تیمار شاهد با سرعت  1/579بذر جوانهزده در روز

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سرعت جوانهزنی بذر جیو

بیشترین سرعت جوانهزنی را داشت و تیمار  0درصد عصاره برگ

وحشی تحت تأثیر غلظتهای عصاره آبی بیرگ و بنیه زعفیران

زعفران با  1/107بذر جوانهزده در روز کمترین سرعت جوانهزنی

مدنیدار بود ( .(p≤0/01نتایج مقایسه میانگین نشاندهنده ایین

را نشان داد الیته بین تیمارهای دو درصد عصاره بنه و دو درصید

است که سرعت جوانهزنی بذر جو وحشی با افزایش غلظت ،روند

عصاره برگ اختلاف مدنیداری وجود نداشت (جیدول  .)5عسیگر
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نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،6شماره  ،1بهار 1931

پیور و همکیاران ( )Asgarpour et al., 2015در بررسیی اثیر

میشوند (.)Soltanipor et al., 2007

غلظتهای عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر جوانهزنی علف هرز
تاجخروس نشان دادند که سرعت جوانهزنی تاجخروس با افزایش

وزنتر گياهچه

غلظت عصاره آبیی بیرگ و بنیه کیاهش یافیت .بیراون و میورا

نتایج به دست آمده گویای ایین اسیت کیه تیمیار بیذور جیو

( )Brown & Morra, 1996اثر عصاره آبی حاصل از بخیش-

وحشی تحت تأثیر غلظتهای مختلف عصاره برگ و بنه زعفران

های هوایی کلزا را بیر جوانهزنی کاهو مطالده کرده و بیان کردند

قرار گرفت ( .(p≤0/01نتایج مقایسه میانگینهیا نشیان داد کیه

که عصاره رقیق بخشهای هوایی کلزا ،جوانیهزنیی کیاهو را بیه

بیشترین وزنتر گیاهچیه از تیمیار شیاهد بیه مقیدار  1/01گیرم

شد که تأثیر

حاصل شد و کمترین وزنتر گیاهچه مربو به غلظت دو درصید

دگرآسییی گیاه دارویی سداب ،سرعت جوانهزنی بذور خاکشییر را

عصاره برگ زعفران به مقدار  1/18گرم بود الیته بین تیمارهیای

بهطور مدنیداری کاهش داد (.)Makkizadeh et al., 2000

عصاره برگ و عصیاره بنیه زعفیران اختلیاف مدنییداری وجیود

تأخیر انداخت .همچنین در تحقیق دیگری مشخ

نداشت (جدول .)5در واقع این نتیجه نشیاندهنده آن اسیت کیه
طول ريشهچه

تأثیر عصاره برگ و بنه بر طول ریشهچه بیه ییک مییزان بیوده

نتایج این آزمایش نشاندهنده تیأثیر مدنییدار غلظیتهیای

است .همانطور که پیشتر ذکر شید بیا افیزایش غلظیت مییواد

متفاو عصاره برگ و بنه زعفران بر طول ریشهچه جیو وحشیی

آللوپاتییک موجیود در عصاره برگ و بنه زعفران ،طول ریشهچه

میباشد ) .(p≤0/01بیشترین و کمترین طول ریشهچه از شیاهد

کاهش مییابد کیه بیه طیییع آن منجییر بییه کیاهش وزنتیر

و غلظت دو درصد عصاره برگ زعفران به ترتیب به میزان 9/96

گیاهچه میگردد .مشابه نتیجه این تحقیق ،در آزمایشی گیزارش

و  5/99سانتیمتر مشاهده شد همچنین بین تیمارهیای  5و 5/1

شد که با افیزایش غلظیت عصیاره آبیی انیدام زعفیران ،وزنتیر

درصد عصاره بنه با  5و  5/1درصد عصاره برگ اختلیاف مدنیی-

گیاهچیه کاسینی کیاهش یافیت ( Hasani & Khalgzadeh,

داری وجود نداشت (جدول  .)5مشابه نتایج این آزمایش ،عیاسیی

 .)2011در این زمینه بوهم و همکیاران ()Bohm et al., 2006

و جهانی ( )Abbasi & Jahani, 2007نشان دادند کیه طیول

بیان نمودند کاهش رشد گیاهچه در حضور ترکییا آللوپاتیک با

ریشهچه گندم تیمار شده با عصیاره زعفیران بیهطور مدنییداری

توقف شدید میتوز در سلولهای مریستمی ریشهچه و سیاقه چیه

کاهش یافت .فرناندز و همکیاران ()Fernandez et al., 2000

همراه میشود و در نتیجه وزن گیاهچه کاهش مییابد .همچنین

عنوان کردند که ترکییا گلیکوکانجوگیت جدا شده از بنههیای

قمی و طویلی ( )Qomi & Tavili, 2012نشان دادند که وزن-

زعفران زراعی می تواند از رشد ریشههای توتون و آرابیدوپسیس

تر گیاهچه علف پشمکی تحت تأثیر عصاره آبی مریم گلییکیییر

( )Arabidopsis thalianaمماندیت بییه عمیل آورد همچنییین

کاهش یافت.

حجازی ( )Hejazi, 2000کاهش طول ریشهچه در بذور تیمیار
شده با مواد دگرآسیب زعفران را ثابت کیرد ،نظیر میرسید میواد
آللوپاتیک با کاهش تقسیما میتوزی در مریستم ریشه و رشید

وزن خشک گياهچه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عصاره آبی برگ و بنه

طولی سلولها و همچنین مختل کردن جذب یونهیای مدیدنی،

زعفران بر وزن خشک گیاهچه علفهرز جو وحشی مدنیدار بود

سیب کاهش مییزان رشید سیاقهچیه و ریشیهچه علفهیایهرز

( .(p≤0/01تیمار شاهد بیا  1/506گیرم بیشیترین وزن خشیک

قسمتی و همکاران ،تأثیر دگرآسیبی گیاه زعفران (...)Crocus sativus L.
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گیاهچه و تیمار دو درصد عصاره برگ با  1/196گیرم کیمتیرین

مختلف غلظت عصاره بنه و برگ و درصد جوانهزنیآگروپیایرون،

وزن خشک گیاهچه را دارا بود که این میزان نسیت به شاهد 75

بهترتیب  91و  98درصد نقا را برازش میکند (شکل  9و .)8

درصد کاهشیافته بیود .همچنیین بیین سیایر تیمارهیا اختلیاف
مدنیییداری وجییود نداشییت (جییدول  .)5طییاهری و همکییاران
( )Taheri et al., 2011طی مطالدیهای نشیان دادنید کیه وزن
خشک گیاهچه سورگوم تحت تأثیر غلظتهای متفیاو عصیاره
برگ و بنه زعفران کاهش یافت که این گزارش با یافتههای این
آزمایش مطابقت دارد.

سرعت جوانهزنی

سرعت جوانهزنی بذر علف هرز مرغ بهطور مدنیداری تحیت
تأثیر غلظتهای مختلف عصاره برگ و بنه زعفران قیرار گرفیت
( .(p≤0/01نتییایج حاصییل از مقایسییه میییانگین نشییان داد کییه
بیشترین سرعت جوانهزنی مربو به شاهد میباشد و با افزایش
غلظت عصاره برگ و بنه ،سرعت جوانهزنی مرغ کیاهش یافیت،

تأثير تيمارهای آزمايشی بر علف هرز مرغ

هرچند بین سطوح مختلیف تیمارهیا اختلیاف مدنییداری وجیود

درصد جوانهزنی

نداشییت (جییدول  .)0آزمایشییا دیگییری کییه بییر روی سییرعت

نتایج حاصل از تجزیه وارییانس نشیاندهنده ایین بیود کیه

جوانهزنی انجام شد گویای همیین موضیوگ میباشید ،در همیین

غلظتهای متفاو عصاره برگ و بنه زعفران تأثیر مدناداری بیر

راستا یونسی و همکیاران ( )Younesi et al., 2008بیا برسیی

درصد جوانهزنی بذر علیف هیرز میرغ داشیت ( .)p≤0/01نتیایج

عصاره آبی گندم و چاودار بر جوانهزنی و رشد اولیه علفهایهرز

مقایسه میانگین نشاندهنده این اسیت کیه بیا افیزایش غلظیت

تاجریزی و سیلمه تیره مشیاهده کردنید کیه سیرعت جوانیهزنی

عصاره آبی برگ و بنه زعفران درصد جوانهزنی بیذر علیف هیرز

تاجریزی بهصور قابل توجهی با افزایش غلظیت عصیاره آبیی

مرغ کاهش یافت .بیشترین درصد جوانهزنی بیذر میرغ از تیمیار

گندم و چاودار کاهش مییابد .کاهش سرعت جوانهزنی از طریق

شاهد به میزان  85/66درصد و کمترین آن به میزان  51درصید

تأخیر در جوانهزنی و استقرار علف هرز باعث میشیود کیه گییاه

از عصاره دو درصد بنه حاصل شد .مقایسه سیایر تیمارهیا نشیان

زراعی در مرحله اولیه رشد ،فرصت بیشتری برای رشد و اسیتقرار

داد که بین تیمار عصاره دو درصد برگ و بنیه و همچنیین بیین

داشیته باشید کیه اییین بیه رشید گییاه زراعییی کمیک مییکنیید

غلظتهای  5 ،1/1و  5/1عصاره بیرگ و بنیه زعفیران اختلیاف

(.)Asgarpour et al., 2015

مدنیداری وجود نداشت (جدول  .)0در مطالدهای نشان داده شید
که درصد جوانهزنی بذور گندم و گوجهفرنگی تحت تأثیر عصاره

طول ريشهچه

بییرگ و بنییه زعفییران بییهطور مدنیییداری کییاهش یافییت

غلظتهای مختلف عصاره آبیی بیرگ و بنیه زعفیران تیأثیر

( .)Asgharipour et al., 2006بررسیییهییا نشییان داد کیییه

مدنیداری بر طول ریشهچیه میرغ داشیت ( )p≤0/01بطوریکیه

ترکیییییا آللوپاتییییک بیییا تیییأثیر روی القیییاء هورمییونهیییای

بیشترین طول ریشهچه مربو به تیمار شیاهد بیه مییزان 6/16

جوانهزنی مانند جیییرلین و همچنیین بییا اثییر روی فدالیییییت

سانتیمتر و کمترین آن به میزان  5/66سانتیمتر از تیمار غلظت

آنزیمهیییای وییییهه ماننییید آمیلازهیییا و پروتئینازها که برای

عصاره دو درصد بنه حاصل شد همچنین بیین تیمیار دو درصید

فرآیند جوانهزنی ضروری اسیت باعیث کیاهش جوانیهزنیی بیذر

عصاره بنه و بیرگ زعفیران اختلیاف مدنییداری وجیود نداشیت

میشوند ( )Kruse et al., 2000مدادله رگرسیون بیین سیطوح

(جدول .)0
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 مقایسه میانگین اثر دگرآسیبی غلظتهای متفاوت عصاره برگ و بنه زعفران بر ویژگیهای جوانهزنی و رشد گیاهچه مرغ-2 جدول
Table 2- Allopathic effect of saffron leaf and corm extract on germination and seedling growth of couch grass

غلظت عصاره
Extract
concentration

شاهد
(Control)
 بنه%0.5
(0.5%corm)
 بنه%1
(1% corm)
 بنه%1.5
(1.5% corm)
 بنه%2
(2% corm)
 برگ%0.5
(0.5% leaf)
 برگ%1
(1% leaf)
 برگ%1.5
(1.5% leaf)
 برگ%2
(2% leaf)

درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

طول ریشهچه

وزنترگیاهچه

وزن خشک گیاهچه

)%(

Rate of
germination
(1.day-1)

Length of
radicle (cm)

Seedling fresh
weight (g)

Seedling dry weight
(g)

81.66a

2.50a

6.56a

0.083a

0.018a

38.66b

0.078b

3.54bc

0.05b

0.005b

36.66b

0.067b

3.26bcd

0.033bc

0.004bc

30bc

0.029b

1.83d

0.033bc

0.002bc

15d

0.013b

1.66d

0.0011e

0.0001c

36.33b

0.063b

4.47b

0.03bcd

0.005b

28.66bc

0.058b

2.67cd

0.016cde

0.0018bc

28.33bc

0.028b

3.11bcd

0.0043de

0.0004c

21.66cd

0.029b

2.86cd

0.0013e

0.0003c

Germination
percentage

. درصد ندارند1 میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیداری در سطح
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.
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 روند تغییرات درصد جوانهزنی بذور مرغ در پاسخ به غلظت عصاره آبی بنه زعفران-0 شکل
Figure 3- Change process of seed germination percentage of couch grass under extract of saffron corm.
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شکل  -4روند تغییرات درصد جوانهزنی بذور مرغ در پاسخ به غلظت عصاره آبی برگ زعفران
Figure 4- Change process of seed germination percentage of couch grass under extract of saffron leaf.

نتایج حاصل از این آزمایش نشیان داد کیه میواد موجیود در

وزنتر گياهچه

اندام برگ و بنه زعفران باعث کاهش طول ریشهچه علیف هیرز

با افزایش غلظتهای عصیاره بیرگ و بنیه زعفیران ،مییزان

مرغ شده و تأثیر عصاره آبی بنه بر کاهش طول ریشهچه نسییت

وزنتییر گیاهچییه علییف هییرز مییرغ کییاهش مدنیییداری داشییت

به عصاره آبی بیرگ زعفیران بیشیتر بیوده اسیت .علیمیرادی و

( .(p≤0/01با توجه به نتایج مقایسه میانگین تیمار شاهد بیشترین

همکاران ( )Alimoradi et al., 2008طی تحقیقی نشان دادند

وزنتر به میزان  1/189گرم داشته و تیمار دو درصد عصاره بنیه

که با افزایش سطوح غلظت عصاره بیرگ و بنیه زعفیران طیول

زعفران کمترین وزنتر به میزان  1/1155گرم داشیت همچنیین

ریشهچه علف هرز شلمی و گچدوست بهطور مدنیداری کیاهش

بین تیمار دو درصد عصاره برگ و دو درصد عصاره بنه زعفیران

یافت .طیق تحقیقا انجیام شیده اسییدهای فنیولی موجیود در

اختلییاف مدنیییداری وجییود نداشییت (جییدول  .)0علیمییرادی و

عصاره زعفران موجب کاهش هدایت آبی و جیذب میواد غیذایی

همکاران ( )Alimoradi et al., 2008نیز در تحقیق خود نشان

شده درنتیجه منجر به کاهش طول ریشهچه میشود ( Kohli et

دادند که وزنتر گیاهچه علف هرز شیلمی تحیت تیأثیر سیطوح

 )al., 2001همچنین محققین در گیاهان دیگر ایین موضیوگ را

مختلف غلظت عصاره برگ و بنه زعفران کاهش یافت.

تأیید مینمایند مثلاً عصیاره آبیی بیرگ گییاه آفتیابگردان باعیث
کاهش طول ریشهچه گیاه خردل وحشی میشود که عامیل بیاز
دارنده طول ریشهچه میاده آللوشییمیایی موجیود در بیرگ گییاه
آفتابگردان بوده که از طریق افزایش نفوذپذیری غشا و تحرییک
آب اکسیهنه و تولید رادیکالهیای آزاد اکسییهن ،باعیث کیاهش
طول ریشهچه خردل وحشی گردیده اسیت ( Ghiazdowsk et

.)al., 2007

وزن خشک گياهچه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن خشک گیاهچه مرغ
تحت تأثیر عصاره آبی برگ و بنیه زعفیران کیاهش مدنییداری
یافت ( .(p≤0/01جیدول مقایسیه مییانگین نشیان میدهید کیه
بیشترین و کمترین وزن خشک به مقدار  1/158و  1/1115گرم
به ترتیب از تیمار شیاهد و دو درصید عصیاره بنیه حاصیل شید.
همچنین بین تیمارهای  5/1و  0درصد عصاره برگ با تیمیار دو
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درصد بنه از لحاظ آماری اختلاف مدناداری وجود نداشت (جیدول

اکسییهن میتوکنیدریایی مدرفییی شیدهاند کیه تولییید  ATPرا در

 .)0حجتیان فر و همکاران ( )Hojatian far et al., 2012نشان

میتوکنییدری متوقییف کردهانیید و بییر تیینفس اثییر میگذارنیید

دادند که عصیاره گلییرگ زعفیران باعیث کیاهش وزن خشیک

()Meyghani, 2003؛ بنییابراین میییتییوان ب یهعلییت وجییود

سینگل کراس شد همچنین تور و تاواها ( & Ture

آللوکمیکیالهیای فلاونونیید و کومیارین در زعفیران ،خیواص

گیاهچه ذر

 )Tawaha, 2002با تأثیر عصاره آبیی خیردل سییاه روی گییاه

دگرآسییی این گیاه را در بازدارندگی از جوانهزنی به این ترکیبها

زراعی عدس نشان دادند کیه بیا افیزایش غلظیت عصیاره آبیی

نسیت داد که باعث به وجود آمدن اثیرا بازدارنیدگی میشیود.

اندامهای مختلف خردل سیاه وزن خشک گیاهچیههیای عیدس

همچنین طیق تحقیقا انجام شده ،اسیدهای فنیولی موجیود در

کاهش یافت.

عصاره زعفران موجب کاهش هدایت آبیی و جیذب موادغیذایی
شده در نتیجه منجر به کاهش جوانهزنی و رشد علف هرز میی-

نتايج مقايسات گروهی تيمارها بر صفات اندازهگيری شده
در علف هرز جو وحشی و مرغ

بهمنظور ارزیابی اثر بازدارندگی اندامهای مختلف زعفران ،دو
مقایسه گروهی مستقل برای تمامی صفا میورد مطالدیه هیردو
علف هرز انجام شد .مقایسه اول ،بین شیاهد و عصیاره زعفیران
(برگ و بنه) بود و مقایسه دوم بین عصاره بیرگ و عصیاره بنیه
زعفران صور گرفت .نتایج حاصل از مقایسا گروهیی در هیر
دو علف هرز (جو وحشی و مرغ) نشان داد کیه در تمیام صیفا
مورد مطالده (درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچیه،
وزنتر و خشک گیاهچه) بین شاهد و عصیاره زعفیران (بیرگ و
بنه) تفاو مدنیداری وجود داشت (جدول  9و  ،)8یدنی عصیاره
آبی زعفران (برگ و بنه) سیب کاهش مدنیداری تمامی صیفا
مورد مطالده علف هرز جو وحشی و مرغ نسیت به شاهد شدند و
این نشان دهنده آن است که مواد دگرآسیب موجود در اندامهای
برگ و بنه زعفران ،رشد گیاهچه های این دو علف هرز را بهطور
محسوسی و مدنیداری تحیت تیأثیر خیود قراردادنید .انیدامهای
زعفران حاوی آللوکمیکالهیا هسیتند .از مییان آللوکمیکیالهیا،
ترکیبهای حلقوی نظینر فنلها ،کومارینها ،فلاونویدها ،تاننها،
مشتقا سینامیک اسید و کوئینونها بهعنوان مهیمتیرین میواد
دگرآسیب زعفیران مطیرح میی باشینند (.)Kohli et al., 2001
فلاونونیدها اولیین گیروه از آللوکمیکیالهیای بازدارننیده جیذب

شود ( .)Kohli et al., 2001به نظر میرسد مواد دگرآسییب بیا
کاهش تقسیما میتوزی در مریستم ریشه و مختل کردن جذب
یونهای مددنی ،سیب کاهش میزان رشد ریشهچه و سیاقه چیه
میشوند ( .)Soltanipor et al., 2007همچنین کیاهش طیول
ریشه میتواند بیانگر این موضوگ باشد که طویل شدن سیلولها
از طریییق مماندییت از عمییل جییییرلین و اینییدول اسییتیک اسییید
بهوسیییله عوامییل دگرآسیییب تحییت تییأثیر قرارگرفتییه اسییت
()Qasem.,1992؛ اما نتایج مقایسا گروهیی در هیر دو علیف
هرز جو وحشی و مرغ مشخ

نمیود کیه بیین عصیاره بیرگ و

عصاره بنه زعفران در تمام صفا مورد مطالده (درصدجوانه زنی،
سرعت جوانهزنی ،طول ریشیهچیه ،وزنتیر و خشیک گیاهچیه)
تفییاو مدنیییداری وجییود نداشییت (جییدول  1و  .)6درواقییع
تأثیرگذاری عصاره برگ و عصاره بنه بر صفا مورد مطالده جیو
وحشی و مرغ به یک اندازه بوده است؛ اما با ایین حیال ،عصیاره
برگ تأثیر بیشتری بر صفا مورد مطالده علف هیرز جووحشیی
داشت و عصاره بنه تأثیر بهتری بر صفا مورد مطالدیه میرغ از
خود نشان داد ،کیه دلییل آن احتمالیاً سیاختار ژنتیکیی متفیاو
گونههای علف هرز میباشد .همچنین تفیاو فیزیولیوژیکی دو
گیاه علف هرز نیز میتواند منشأ این اختلاف اثر باشد ( Alipoor

.)& Mahmoudi, 2015
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های هرز جووحشی و مرغ را تحت تأثیر قرار داد و باعث کیاهش

نتیجهگیری

 وزنتر و وزن، طول ریشهچه، سرعت جوانهزنی،درصد جوانهزنی

نتایج حاصل از این پهوهش نشیان داد کیه میواد دگرآسییب

.خشک علف هرز جو وحشی و مرغ شد

-موجود در اندامهای برگ و بنه زعفران رشد گیاهچههای علیف

 مقایسه گروهی بین شاهد و عصاره اندام زعفران (برگ و بنه) بر ویژگیهای جوانهزنی و رشد جو وحشی-0 جدول
Table 3- Orthogonal comparison between control and extract of saffron organs (leaf and corm) on germination and seedling
growth of wild barley

درصد جوانهزنی

تیمار آزمایشی

Germination
percentage

سرعت جوانهزنی

طول ریشهچه

وزنتر گیاهچه

وزن خشک گیاهچه

Seedling fresh
weight (g)

Seedling dry weight
(g)

)%(

Rate of
germination
(1.day-1)

Length of
radicle (cm)

(Control)

84a

0.173a

3.36a

0.126a

0.066a

عصاره اندام زعفران

38b

0.059b

1.78b

0.051b

0.025b

Experimental
treatment

شاهد

(Extract of saffron)

. درصد ندارند1 میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیداری در سطح
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

 مقایسه گروهی بین شاهد و عصاره اندام زعفران (برگ و بنه) بر ویژگیهای جوانهزنی و رشد مرغ-4 جدول
Table 4- Orthogonal comparison between control and extract of saffron organs (leaf and corm) on germination and seedling
growth of couch grass

درصد جوانهزنی

تیمار آزمایشی

Germination
Percentage )%(

سرعت جوانهزنی

طول ریشهچه

وزنتر گیاهچه

وزن خشک گیاهچه

Experimental
treatment

Rate of
germination (1.day-1)

Length of
radicle (cm)

Seedling fresh
weight (g)

Seedling dry
weight (g)

شاهد

81.66a

2.50a

2.92a

0.083a

0.018a

29.41b

0.041b

2.56b

0.024b

0.02b

(Control)

عصاره اندام زعفران
(Extract of
saffron)

. درصد ندارند1 میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیداری در سطح
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

 مقایسه گروهی بین عصاره برگ و بنه زعفران بر ویژگیهای جوانهزنی و رشد علف هرز جووحشی-5 جدول
Table 5- Orthogonal comparison between extract of saffron leaf and corm on germination and seedling growth of wild barley

تیمار آزمایشی
Experimental
treatment

عصاره برگ
(Extract of leaf)

درصد جوانهزنی
Germination
percentage

سرعت جوانهزنی

طول ریشهچه
Length of
radicle (cm)

)%(

Rate of
germination
(1.day-1)

35a

0.064a

41a

0.053a

وزنتر گیاهچه

وزن خشک گیاهچه

Seedling fresh weight
(g)

Seedling dry weight (g)

1.87a

0.065a

0.052a

1.86a

0.068a

0.051a

عصاره بنه
(Extract of
corm)

. درصد ندارند1 میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیداری در سطح
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.
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 مقایسه گروهی بین عصاره برگ و بنه زعفران بر ویژگیهای جوانهزنی و رشد علف هرز مرغ-6 جدول
Table 6- Orthogonal comparison between extract of saffron leaf and corm on germination and seedling growth of couch grass

تیمار آزمایشی
Experimental
treatment

عصاره برگ
(Extract of leaf)

درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

طول ریشهچه

وزنتر گیاهچه

وزن خشک گیاهچه

Seedling fresh
weight (g)

Seedling dry
weight (g)

2.66a

0.01a

0.001a

3.19a

0.03a

0.003a

Germination
percentage)%(

Rate of
germination
(1.day-1)

Length of
radicle (cm)

28.75a

0.038a

30.08a

0.044a

عصاره بنه
(Extract of
corm)

. درصد ندارند1 میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیداری در سطح
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

 میتواند راهگشیای انجیام، زعفران و عوامل مثثر بر این ترکییا

همانطور که مشاهده شد بین عصیاره بیرگ و عصیاره بنیه

،سایر مطالدا میتنی بر مدیریت ارگانیک علفهیای هیرز باشید

زعفران بر صفا مورد مطالده هر دو علف هرز تفاو مدنیداری

نتایج آزمایشهای سایر محققین بر روی سایر گونههای گییاهی

 عصاره برگ تأثیر بیشتری بر صفا،وجود نداشت اما با این حال

 تأییدکننده ایین مطلیب اسیت کیه،اعم از زراعی و علفهایهرز

مورد مطالده علف هرز جو وحشیی داشیت و عصیاره بنیه تیأثیر

میتوان از اثرا دگر آسیب احتمیالی در برخیی گیاهیان جهیت

 لذا به نظیر.بهتری بر صفا مورد مطالده مرغ از خود نشان داد

.کاهش فشار ناشی از حضور علفهایهرز بهره جست

 تلیاش در جهیت شناسیایی دقییق ماهییت،میرسد که در آینده
شیمیایی ترکییا آللوپاتیک موجود در اندامهیای مختلیف گییاه
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Abstract
In order to evaluate the allelopathic effects of saffron (Crocus sativus L.) corm and leaf aqueous
solution on germination characteristics and preliminary growth of weed species including wild barley
(Hordeum spontaneum) and couch grass (Agropayron repense) two separate experiments for each
species were conducted at the research laboratory of the School of Agriculture of the University of
Birjand in 2016. A factorial experiment in a completely randomized design with three replications was
conducted for each species. The factors included saffron organs at two levels (leaves and corms) and
water extract concentrations at 5 levels (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 percent). The results indicated that the
lowest seed germination percentage of wild barley and couch grass were observed at a concentration
of 2% of leaf and concentration of 2% of corm, respectively. The results indicated that the lowest rate
of germination of wild barley and couch grass were observed at a concentration of 2% of leaf and
corm extract, respectively. Different concentrations of leaf and corm extracts significantly decreased
the length of radicle, seedling fresh weight and seedling dry weight of two weeds. The logistic model
provided a successful estimation of the relationship between leaf water extract and germination
percentage of two weeds. Based on orthogonal comparison tests, the allelopathic inhibitory effects of
saffron leaves and corms were the same for two weeds. The results showed that leaf extract of saffron
the most influence on wild barley and corm extract of saffron the best effect on couch grass.
Therefore, results of this study, confirm that can be used the allelopathic effects of saffron to reduce
these two weeds in the field.
Keywords: Weed, Water extract, Length of radicle, Dry weight.
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