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جلد  ،3شماره  ،1بهار  1314ص13-14 :

اثر آللوپاتيک عصاره آبی برگ و بنه زعفران ) (Crocus sativus L.بر جوانهزنی و رشد گياهچه
علفپشمكی ) (Bromus tectorum L.و خاكشير )(Descurainia sophia L.
2
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چکیده
این پژوهش بهمنظور مطالعه و ارزیابی خاصیت آللوپاتی

عصارو آبی برگ و بنه زعفران بر جوانهزنی و شاخصهای رشد گیاهچه عل پشمکی و خاکشیر (دو

عل هرز رایج مزارع زعفران) در سال  2510در آزمایشگاو تحقیقاتی دانشکدو کشاورزی دانشگاو بیرجند انجام شد .آزمایش برای هر گونه علن هنرز بنهصنورت
فاکتوریل در قالب طرح کامﻼض تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل نوع اندام زعفران در دو سطح (برگ و بنه) و غلظت عصارو در  3سطح (،2
 2/3 ،2 ،2/3و  0درصد وزنی-حجمی عصارو آبی) بود .غلظتهای مختل عصارو برگ و بنه زعفران درصد جوانهزنی هر دو گونه عل هرز را کاهش داد .کمترین
درصد جوانهزنی عل پشمکی و خاکشیر به ترتیب با  23و  22درصد کاهش نسبت به شاهد از تیمارهای غلظت  0درصد عصارو بنه حاصل شد .سرعت جوانهزنی
عل پشمکی در غلظت  0درصد عصارو برگ نسبت به شاهد  72درصد کاهش یافت ولی سرعت جوانهزنی خاکشیر تحت تأثیر غلظتهای متفاوت عصارو برگ و
بنه قرار نگرفت .همچنین غلظتهای متفاوت عصارو برگ و بنه زعفران شاخصهای طول ساقهچه و ریشهچه و وزن ساقهچه و ریشهچنه را در گوننههنای منورد
مطالعه کاهش داد .برازش مدل لجستی

سه پارامتری ،رابطه بین سطوح مختل عصارو آبی و درصد جوانهزنی بذور عل پشمکی و خاکشیر را بهخوبی توجیه

نمود .نتیجه مقایسات گروهی بین عصارو برگ و بنه زعفران نشان داد که بیشترین اثر بازدارندگی صفات در عل پشمکی مربوط به عصنارو بنرگ و در خاکشنیر
مربوط به عصارو بنه زعفران بود.
کلمات کلیدی :دگرآسیبی ،درصد جوانهزنی ،طول ریشهچه ،وزن گیاهچه.

مقدمه

50

تنگناهای زعفرانکاری در خراسان رضوی و جنوبی کنترل عل هنای

زعفران از جمله گیاهان زراعی چندساله و داروینی مهنم جهنان
است که مصارف عمدو داروینی و صننعتی دارد .اینن گیناو عمندتاض در
خراسان جنوبی و مرکزی کشت میشود و کشاورزان معتقدند که بعد از
برداشت زعفران نباید در آن زمین دوبارو زعفنران کاشنت و حتنی در
بعضی مناطق جهت کاشت مجدد زعفران اقدام به تعنوی

 52تنا 42

سانتیمتر خناک سنطح زمنین منیکننند ( .)Behnia, 1991یکنی از
 -2دانش آموخته کارشناسنی ارشند اگرواکولنوژی  ،دانشنکدو کشناورزی ،دانشنگاو
بیرجند.
 -0دانشیار دانشکدو کشاورزی ،دانشگاو بیرجند.
(* -نویسندو مسئول)zalipoor2014@yahoo.com :

هرز میباشد ( .)Kafi, 2002زعفران به علت دارا بودن ساقه کوتناو و
برگهای باری

از نظر رقابت با عل های هرز گیناو ضنعیفی بنودو و

عﻼوو بر این ،چون ی

گیاو چندساله است ،علن هنای هنرز اعنم از

ی ساله و چندساله در زعفرانکناریهنا از انبنوهی زینادی برخنوردار
هستند .امروزو کنترل عل های هرز جهت دستیابی به مدیریت کارآمد
جزو اهداف کشاورزی نوین است .عل های هرز تهدیدی جدی بنرای
کشناورزی محسنوب منیشنوند ( ،)Zand et al., 2004زینرا بنرای
دستیابی به آب ،نور و موادغذایی با گیاهان زراعی رقابت کردو و باعث
کاهش کمی و کیفی محصوالت زراعی میشوند ،بهطوریکه خسارت
ناشی از عل

های هرز گاهی به  72الی  82درصد میرسد ( Steinsiek
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 .)et al., 1982روشهای کنترل عل های هرز شامل کنترل فیزیکی،

 .)2004جانگ و چانگ ( )Joung & Chung, 2000نشان دادند کنه

مکانیکی ،بیولوژیکی ،زراعی و شیمیایی اسنت (.)Zand et al., 2004

برنج به میزان  %31از جوانهزنی سوروف ممانعت کرد .در این تحقینق

استفادو از روشهای مکانیکی و شیمیایی برای کنترل عل های هنرز

طول و وزن خش

ریشه بیشتر از ساقه تحت تنأثیر عصنارو شنلتوک

مستلزم وقت و هزینه زیادی است (.)Zeinali & Ehteshami, 2003

برنج قرار گرفت .در طی آزمایش دیگری شبدر قرمز ،رشند ریشنهچنه

بهعﻼوو استفادو از عل کنشهنای شنیمیایی اثنرات زیسنتمحیطنی

خردل وحشی را در مقایسه با شاهد  02درصد کناهش داد ( Ohno et

نامساعدی داشته و باعث آلودگی محیط زیست منیشنود ( Inderjit,

.)al., 2000

 .)1999عﻼوو بر آن افزایش مقاومت عل های هرز به عل کشهنا،

شواهد تجربی بسیاری در مورد اثرات آللوپاتی

زعفران بنر روی

لزوم کاهش هزینه نهادوها و نیز عوارض زیسنتمحیطنی و خطنرات

خودش وجود دارد ،بهعنوان مثال بعضی از کشاورزان قاینات معتقدنند

احتمنالی بنرای سنﻼمت بشنر ،موضنوع کناهش مصنرف سنموم در

که در زمین زعفران نمیتوان دوبارو زعفران کشنت نمنود و ینا آنکنه

کشاورزی را مطرح نمودو است .این عوامل باعنث توسنعه اسنتراتژی

الاقل دو برابر مدت توق زعفران در زمین ،برای کاشت مجدد آن باید

مدیریت عل های هرز مبتنی بر کناربرد روشهنای جنایگزین بنرای

فاصله قانل شد ( .)Amirghasemi, 2001در کشمیر مزارعنی را کنه

کنترل عل های هرز و کاربرد محدودتر و معقوالنهتنر علن کنشهنا

سال آیش گذاشته و در سال

قبﻼض زعفران در آن کشت شدو باشد ،ی

گردیدو است .در این راستا استفادو از ویژگی آللوپاتی گیاهان دگرآسیب

دوم گندم یا خردل میکارند و سس

میتواند نقش مهمی در مدیریت و کنترل عل های هرز ایفا کند اینن

اسسانیا در زمینهایی که قبﻼض زعفران کشت شدو است و مجدداض کشت

گیاهان از طریق تولید و ترشح متابولیتهایی که به محیط اطراف خود

آن موردنظر باشد بسته به شرایط خاک 22 ،تا  02سال فرصت مجندد

آزاد میکنند ،تأثیر منفی بر جوانهزنی و رشد علن هنای هنرز مجناور

به زمین میدهند که فاصله زمانی  22سال برای منزارع فاریناب و 02

گذاشته و از این طریق رشد و تراکم آنهنا را محندود منیکننند .لنذا

سال برای مزارع دیم میباشد ( .)Habibi & Bagheri, 1997اقبنالی

استفادو از این نوع گیاهان و یا بقایای آنها میتوانند موجنب کناهش

و همکناران ( )Eghbali et al., 2007در آزمایشنی تنأثیر آللوپاتین

مصرف عل کشها شود (.)Meyghani, 2003

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

ترکیبات آللوپاتین

زعفران را کشت منینماینند .در

رشند و نمنو گیاهنان را از طرینق تنداخل در

و لوبیا بررسی نمودو و دریافتند که بافتهای کورم زعفران بر گیاهان

آنها همچون تیییر ساختار دیوارو سلولی،

زراعی مورد مطالعه ،اثر آللوپاتی منفی ،ولنی بنرگهنای زعفنران اثنر

فرایندهای مهم فیزیولوژی

نفوذپذیری و عمل غشا ،جلوگیری از تقسیم سنلولی و فعالینت برخنی
آنزیمها ،تعادل هورمونهای گیاهی ،جوانهزنی بذور و لوله گردو ،جذب

تحری کنندگی دارد.
با توجه به وجود شواهد تجربنی دال بنر اثنرات آللوپاتین

گیناو

و تیییر ساختار  DNAو  RNAمختل

زعفران بر روی خود و دیگر گیاهان زراعی و هرز مجاور و کمبود و یا

میسازند ( .)Seigler, 1996شواهد علمی زیادی مبنی بر وجود اثنرات

فقدان آزمایشهای علمی در این رابطه ،هدف از این مطالعنه بررسنی

آللوپاتی برخی گونهها بر روی بعضی دیگر ارانه شدو است .بنهعننوان

اثرات آللوپاتی

برگ و بنه گیاو زعفران بر روی رشند گیاهچنههنای

مثال ،خیار ،ینوالف ،چناودار ،سنویا ،سنورگوم و بنرنج دارای ویژگنی

عل های هرز عل پشمکی و خاکشیر بود.

عناصر غذایی ،فتوسنتز ،تنف

آللوپاتی بودو و برخی عل های هرز را بهخوبی کنترل میکنند .اگرچه
تمام اندامهای گیاو ممکن است حناوی منواد آللوپاتین

باشنند ولنی

برگها و ریشهها از مهمترین مننابع تولیدکننندو ترکیبنات آللوپاتین

مواد و روشها
این آزمایش در سنال  2510در آزمایشنگاو تحقیقناتی دانشنکدو

هسنتند ( & Whittaker & Feeny, 1971; Rice, 1979; Rizvi

کشاورزی دانشگاو بیرجند انجام شد .مواد آزمایشی شامل برگ و بننه

 )Rizvi, 1992از پتانسیل آللوپاتی گیاهان در تحقیقنات بنرای ینافتن

زعفران و بذور عل های هرز خاکشنیر و علن پشنمکی بنود .بنرای

عل کشهنای طبیعنی نینز منیتنوان اسنتفادو نمنود ،اینن ترکیبنات

اجرای آزمایش ابتدا اندامهای مربوط به زعفران (بنرگ و بننه) کنه از

اختصاصیتر عمل کردو و نسبت به عل کشهای مصننوعی موجنود،

مزرعه جمعآوری شدو بود در آون و در دمای  22درجه سانتیگنراد بنه

عوارض نامطلوب زیستمحیطنی کمتنری نینز دارنند ( Kobayashi,

شدند .بنرای تهینه عصنارو آبنی

مدت  48ساعت قرار گرفته و خش

اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران …

مقادیر  23 ،22 ،3و  02گرم پودر خش

برگ و بنه زعفران بنا 2222

میلیلیتر آب مقطر مخلوط شدو تا محلول حاوی عصارو با غلظتهای
مختل از اندامهای زعفران بهدست آید .سس

نمونهها بنه مندت 52

()2
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) ( PG=100

 =PGدرصد جوانهزنی
 = nتعداد بذور جوانهزدو

دقیقه در سانتریفیوژ با دور  2522دور در دقیقه قرار گرفتند و محلنول

 = Nتعداد کل بذور کشتشدو

حاصل از کاغذ صافی واتمن عبنور دادو شند و عصنارو نهنایی جهنت

سرعت جوانهزنی ( )R50در این روش از طرینق رابطنه  0تعینین

اجرای آزمایش مورد اسنتفادو قنرار گرفنت ( Mojab & Mahmodi,

.)2008
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامﻼض تصادفی در سنه
تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش عبارت بودند از :نوع اندام زعفنران
در دو سطح (شامل برگ و بنه) و غلظنتهنای مختلن عصنارو آبنی
(برگ و بنه زعفران) هر کدام در  3سطح (شامل غلظتهنای ،2/3 ،2
 2/3 ،2و  0درصد وزنی -حجمی) .هر واحد آزمایشی شامل ی

عدد

پتریدیش به قطر  1سانتیمتر بود که جهت ضدعفونی نمودن ،ابتدا با
محلول وایتک
سس

 22درصد (دارای  3/03درصد هیسوکلریت سندیم) و

با آب معمولی شسته شدند و پ

از خش

شندن و قنرار دادن

کاغذ صافی در ک آنها به مندت دو سناعت در آون بنا دمنای 232
درجه سانتیگنراد قنرار گرفتنند .جهنت ضندعفونی بنذور از محلنول
هیسوکلریت سدیم ی

درصد به مدت دو دقیقه استفادو شد و بﻼفاصله

بعد از آن بذور با آب مقطر شسته شدند .قبل از انجام آزمنایش اصنلی
درصد جوانهزنی بذور عل پشمکی و خاکشیر بررسی شدو و با توجنه
به درصد باالی جوانهزنی (عدم وجود خواب) ،بذور مورد استفادو قنرار
گرفتند .برای هر سنطح تیمنار  02عندد بنذر سنالم علن پشنمکی و
خاکشیر ضدعفونی شدو شمارش و در هر ی

از پتری دیشها بهطور

یکنواخت بر روی کاغذ صافی قرار گرفتند و بنه هنر ین

از آنهنا 2

میلیلیتر عصارو آبی تهیه شدو از برگ و بنه زعفران اضافه ،به گونهای
که کاغذ صافی کامﻼض آغشته بنه محلنول عصنارو گردیند سنس

درب

پتریدیشها توسط پارافیلم بسته و در ژرمیناتور با دمای  03/23درجه
سانتیگراد و شرایط نوری  20/20سناعت (شنب /روز) قنرار گرفتنند.
بهمنظور تعیین سرعت جوانهزنی ،شمارش بذور جوانه زدو بنهصنورت
روزانه انجام شد .معیار جوانهزنی خرو ریشهچه  0میلیمتنری از بنذر
بود .شمارش بذور جوانهزدو بهصورت روزانه و به مدت  24روز انجنام
شد .در پایان روز چهاردهم نیز شاخصهایی چون طول ریشهچه ،طول
ساقهچه ،وزن خش

ریشهچه و ساقهچه گیاهچهها اندازوگینری شند.

بهمنظور اندازوگیری درصد جوانهزننی بنذور از رابطنه  2اسنتفادو شند
(.)Hashemi Nia et al., 2009

شد (.)Zeinali et al., 2010

()0

=R50

 = R50سرعت جوانهزنی
 = D50زمان الزم برای رسیدن به  32درصد حداکثر جوانهزنی
به منظور رفع شنبهه اثنر پتانسنیل اسنمزی عصنارو بنرگ و بننه
زعفران در بازدارندگی جوانهزنی و رشند اولینه گیاهچنههنا ،پتانسنیل
اسمزی محلولهای تهیهشدو توسط اسنمومتر تعینین شند و بنهدلینل
اختﻼف معنیدار پتانسنیل اسنمزی عصناروهنا بنا شناهد آب مقطنر،
محلولهایی بهعنوان شاهد با استفادو از پلیاتیلن گﻼیکول با پتانسیل
اسمزی معادل سطوح عصارو برگ و بنه آمادو و بر بذور تیمار گردید و
(در شرایط مشابه با بذور تحت تیمار عصنارو انندامهنای زعفنران) در
ژرمیناتور کشت شد.
همچنین جهنت ارزینابی اثنر بازدارنندگی بنرگ و بننه زعفنران
مقایسات گروهی مستقل انجام شد .مقایسه اول بین شناهد و عصنارو
زعفران (برگ و بنه) و مقایسه دوم بین عصنارو بنرگ و بننه زعفنران
برای تمام صفات مورد مطالعه صورت گرفنت .تجزینه آمناری دادوهنا
بهوسیله نرمافزارهای  SAS ver.8.0و  Sigma Plot 11.0و مقایسه
میانگینها بر اسا

آزمون  LSDمحافظتشدو در سنطح احتمنال 3

درصد صورت گرفت .زمان رسیدن به  32درصند حنداکثر جواننهزننی
بذور توسط برنامه  0Germinو در محیط نرمافزار  Excelمحاسبه شد.

نتایج و بحث
در مقایسه نتایج اثر سطوح مختل پلیاتیلنگلیکنول بنر صنفات
مورد ارزیابی با شاهد ،به کم

آزمون فیشر اختﻼف معنیداری وجنود

نداشت .لذا میتوان گفت که بازدارندگی غلظتهای مختلن عصنارو
اندامهای زعفران ناشی از کاهش پتانسیل اسمزی این سنطوح نبنودو
 -2این برنامه (که توسط آقای دکتر افشین سلطانی استاد دانشگاو علوم کشناورزی
و منابع طبیعی گرگان تهیه شدو است) زمانی که طنول منی کشند تنا بنذور بنه 32
درصد حداکثر جوانه زننی خنود برسنند را از طرینق درون ینابی ()Interpolation
منحنی افزایش جوانه زنی در مقابل تیمارهای آزمایش محاسبه می کند.
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است و مربوط به مواد آللوپاتی

موجود در عصارو اندامهنای زعفنران

میباشد .در بررسی ارزیابی خاصیت آللوپاتین

گیاهنان همنوارو اینن

فﻼونونیدها ،تاننها ،مشتقات سینامی اسید و کونینونهنا بنهعننوان
مهمترین مواد آللوپاتین

مطنرح منیباشنند (.)Kohli et al., 2001

گمان وجود دارد که اثرات بازدارندگی عصارو بر روی جوانهزنی و رشد

فﻼونونیدها اولین گروو از آللوکمیکالهنای بازدارنندو جنذب اکسنیژن

گیاو مورد مطالعه مربوط به افزایش پتانسیل اسمزی و اثرات ناشنی از

میتوکندریایی معرفی شدواند که تولید  ATPرا در میتوکندری متوقن
اثر میگذارند ( .)Meyghani, 2003بنابراین میتوان

آن باشد .بل و کونیپ ( )Bell & Kouip, 1973اعﻼم کردند کنه در

کردو و بر تنف

بسیاری از موارد پاسخ بذر یا گیاهچه به عصاروهای گیناهی نبایند بنه

بهعلت وجود آللوکمیکالهای فﻼونونید و کومارین در زعفران ،خواص

منزله آللوپاتی انگاشته شود چراکه عصارو بر پتانسیل اسمزی محلنول

آللوپاتیکی این گیاو را در بازدارندگی از جوانهزنی بنه اینن ترکینبهنا

تأثیر منفی داشته و نتایج را تحت تنأثیر خنود قنرار منیدهند .اگرچنه

نسبت داد.

جونگ و همکاران ( )Joung et al., 2000اعﻼم کردند کنه پتانسنیل
اسمزی کمتر از  2/0مگاپاسکال (تهیهشدو از پلیاتیلن گلیکول )2222
تأثیر بسیار ناچیزی بر جوانهزنی و رشد طی وسیعی از گیاهان دارد.

سرعت جوانهزنی

کاربرد غلظتهای متفناوت عصنارو بنرگ و بننه زعفنران تنأثیر
معنیداری بر سرعت جوانهزنی بذور عل پشمکی نداشت .بااینحنال

تأثیر آللوپاتیک غلظتهرای متفراوع عررارر بررب و بنره
زعفران بر علف پشمکی

بیشترین سرعت جوانهزنی بذور این عل هرز در تیمار شاهد و کمترین
سرعت جوانهزنی با  72درصد کاهش از غلظت  0درصد برگ زعفران
به دسنت آمند (جندول  .)2عباسنی و جهنانی ( Abbasi & Jahani,

درصد جوانهزنی

نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر غلظتهای مختل عصارو برگ
و بنه زعفران بر درصد جوانهزنی عل هرز عل پشمکی معنیدار بود
) .(p≤2/22معادله رگرسیون بین سطوح مختل غلظت عصارو بنرگ

 )2007اعﻼم کردند سرعت جوانهزنی بذور سویا تحت تنأثیر غلظنت-
های متفاوت عصارو زعفران تیییر معنیداری نداشت.
شاخص زمان رسیدن به  32درصد حداکثر جوانهزنی بنا سنرعت

و بنه زعفران و درصد جوانهزنی علن پشنمکی ،بنهترتینب  18و 12

جوانهزنی بذر نسبت عک

درصد نقاط را برازش میکند (شکل  2و  .)0بیشترین درصد جوانهزنی

جوانهزنی عل پشمکی در هنگنام مواجهنه بنذور بنا منواد آللوپاتین

از تیمار شاهد و کمترین آن با  21درصد کاهش (نسبت به شناهد) در

افزایش یافت .زمان رسیدن به  32درصد حداکثر جواننهزننی در علن

غلظت  0درصد عصارو بنه زعفران حاصل شد ولی بین تیمار  0درصد

پشمکی تحت تأثیر عصارو بنه زعفران اختﻼف معننیداری بنا شناهد

عصارو بنه با تیمار  0درصد عصارو برگ و غلظت  2/3درصند عصنارو

داشت اما مقدار این صفت تحت تأثیر عصارو برگ زعفنران بنا تیمنار

برگ و بنه زعفنران اخنتﻼف معننیداری وجنود نداشنت (جندول .)2

شاهد اختﻼف معنیداری نشنان ننداد .زمنان رسنیدن بنه  32درصند

عزیزی و همکاران ( )Azizi et al., 2006در تحقیقی با بررسی تنأثیر

حداکثر جوانهزنی در غلظت  0درصد عصارو برگ زعفران 224 ،ساعت

عصارو زیرو سیاو و زیرو سبز بر جوانهزنی عل پشمکی نشنان دادنند

و در تیمار شاهد  01ساعت بود.

که درصد جوانهزنی عل پشمکی تحنت تنأثیر اینن تیمارهنا بنهطنور
معنیداری کاهش یافت .علیمرادی و همکناران ( Alimoradi et al.,

 )2008طی تحقیقی نشان دادند عصارو بنه زعفران تأثیر معنیداری بر
درصد جوانهزنی عل هرز گچدوست 0و شلمی 5نداشنت ولنی درصند
جوانهزنی این گیاهان تحت تأثیر عصارو برگ زعفران بهطنور معننی-
داری کاهش یافت .اندامهای زعفران حاوی آللوکمیکالها هسنتند .از
میان آللوکمیکالها ترکیبهای حلقوی نظینر فننلهنا ،کومنارینهنا،
1- Gypsophilla pillosa
2- Rapistrum rogosum

دارد .زمان رسیدن بنه  32درصند حنداکثر

طول ساقهچه

تأثیر غلظتهای مختل عصارو بنرگ و بننه زعفنران بنر طنول
ساقهچه عل پشمکی معنیدار بود ) .(p≤2/22بیشترین طول ساقهچه
از تیمار شاهد حاصل شد ولی غلظتهای  2/3درصد عصنارو بنرگ و
بنه زعفران نیز اختﻼف معنیداری با تیمار شاهد نداشنتند (جندول .)2
اسنماعیل و چوننگ ( )Ismail & Chong, 2002معتقدنند منواد
دگرآسیب در غلظتهای پایین ممکن است اثرات مثبت ینا منفنی بنر
گیاهان هدف داشته باشند اما در غلظتهای باال هموارو بازدارندواند.
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… اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران

 مقایسه میانگین اثر آللوپاتیک غلظتهای متفاوت عصاره برگ و بنه زعفران بر ویژگيهای جوانهزني و رشد گیاهچه علف هرز علف- جدول
پشمکي
Table 1- Allelopathic effect of leaf and corm extract on germination and seedling growth of downy brome

غلظت عصاره

درصد جوانهزني

سرعت جوانهزني

وزن ریشهچه

وزن ساقهچه

طول ریشهچه

طول ساقهچه

Extract
concentration

Germination
percentage

Rate of germination
(1/day)

Weight of
radicle (mg)

Weight of
plumule (mg)

Length of
radicle (cm)

Length of
plumule (cm)

شاهد

90a

0.84a

5.1a

16.2a

17.25a

6.94a

81.66ab

0.49abc

2.3b

16.3a

4.08c

6.93a

63.33bc

0.47abc

0.9c

12c

1.96d

5.16cd

41.66cd

0.4bc

0.9c

11c

1.76d

4.96d

38.33d

0.24c

0.8c

7.2d

0.54e

3.2f

81.66ab

0.7ab

4.7a

16.1a

7.1a

6.93a

71.66ab

0.59abc

4.5a

16.2a

5.9b

5.7b

35d

0.56abc

4a

15.2a

5.66b

5.5bc

28.33d

0.54abc

3.8a

13.3b

5.53b

4.46e

(Control)

 برگ%2/3
(0.5% leaf)

 برگ%2
(1% leaf)

 برگ%2/3
(1.5% leaf)

 برگ%0
(2% leaf)

 بنه%2/3
(0.5% corm)

 بنه%2
(1% corm)

 بنه%2/3
(1.5% corm)

 بنه%0
(2% corm)

. درصد ندارند3 حرف مشترک اختﻼف آماری معنیداری در سطح

میانگینهای دارای حداقل ی

Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

 درصد نهایي جوانهزني علف پشمکي تحت تأثیر عصاره برگ زعفران- شکل
Figure 1- Final germination percentage of downy brome under extract of saffron leaf.
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شکل  -2درصد نهایي جوانهزني علف پشمکي تحت تأثیر عصاره بنه زعفران
Figure 2- Final germination percentage of downy brome under extract of saffron corm.

کمترین طول ساقهچه از غلظت  0درصند عصنارو بنرگ زعفنران
حاصل شد که نسبت به تیمار شاهد  34درصد کاهش داشت .عباسنی

وزن ساقهچه

وزن ساقهچه عل پشمکی بهطور معنیداری تحت تأثیر غلظت-

و جهانی ( )Abbasi & Jahani, 2007طی تحقیقی نشان دادند طول

های متفاوت عصارو بنرگ و بننه زعفنران قنرار گرفنت ).(p≤2/22

ساقهچه جو تحت تأثیر عصنارو انندام زعفنران کناهش یافنت .وجنود

بیشترین وزن ساقهچه عل پشمکی در تیمار شاهد مشاهدو شند کنه

ترکیبات فﻼونونیدی در عصارو برگ زعفران به اثبنات رسنیدو اسنت.

تفاوت معنیداری با غلظتهنای  2 ،2/3و  2/3درصند عصنارو بننه و

آللوکمیکالها نیز باعث کاهش فتوسنتز و در نتیجه کاهش رشد منی-

غلظت  2/3درصد عصارو برگ نداشت .کمترین وزن ساقهچنه نینز از

شوند ()Inderjit, 1999؛ بنابراین بهنظر میرسد کاهش رشند سناقه-

تیمار غلظت  0درصد عصارو برگ به دست آمد کنه نسنبت بنه تیمنار

چههای عل پشمکی بهعلت کاهش فتوسنتز باشد.

شنناهد  33درصنند کنناهش داشننت (جنندول  .)2طنناهری و همکنناران
( )Taheri et al., 2011طی مطالعهای نشان دادند وزن خش

ساقه-

چه سورگوم تحت تأثیر غلظتهای متفاوت عصارو برگ و بنه زعفران

طول ریشهچه

غلظتهای مختل عصارو برگ و بنه زعفران تأثیر معنیداری بر

کاهش یافت که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.

طول ریشه عل پشمکی داشت ) .(p≤2/22بیشترین طول ریشهچنه
در تیمار شاهد مشاهدو شد که تفاوت معنیداری با تیمنار غلظنت 2/3

وزن ریشهچه

درصد عصارو بنه زعفران نداشت .با افزایش غلظت عصارو برگ و بنه

تأثیر غلظتهای متفاوت عصنارو بنرگ و بننه زعفنران بنر وزن

زعفران طول ریشهچه عل پشمکی کناهش یافنت و کمتنرین طنول

ریشهچه عل پشمکی معنیدار بود ) .(p≤2/22بیشترین وزن ریشهچه

ریشهچه از تیمار غلظت  0درصد عصارو برگ زعفران حاصل شد کنه

از تیمار شاهد به دست آمد .کاربرد غلظتهنای متفناوت عصنارو بننه

نسبت به تیمار شاهد  10درصد کناهش داشنت (جندول  .)2محققنان

زعفران تیییر معنیداری در وزن ریشهچنه علن پشنمکی نسنبت بنه

نشان دادند که در گندم تیمار شدو با عصارو زعفران طنول ریشنهچنه

شاهد ایجاد نکرد ولی غلظتهای متفاوت عصارو بنرگ زعفنران وزن

بهطور معنیداری کاهش یافت ( .)Abbasi & Jahani, 2007کاهش

ریشهچه عل پشمکی را کاهش داد؛ بنه گوننهای کنه کمتنرین وزن

طول ریشهچه ممکن است بیانگر این نکتنه باشند کنه طوینل شندن

ریشهچه از غلظت  0درصد عصارو برگ زعفران حاصل شد که نسبت

سلولها از طریق ممانعنت از عمنل جیبنرلین و اینندولاسنتی اسنید

به تیمار شاهد  85درصد کاهش داشت (جدول  .)2حسنینی و رینزوی

تحنت تنأثیر قنرار گرفتنه اسنت ( Qasem,

( )Hosseini & Rizvi, 2007با بررسنی تنأثیر عصنارو زعفنران بنر

بهوسیله عوامل آللوپاتی
.)1992

خصوصیات رشدی گندم نشان دادند کنه منواد آللوپاتین
عصارو زعفران وزن خش

موجنود در

ریشهچه گندم را کاهش داد .میتوان گفت

اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران …
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فﻼونونید و کومارین از طریق ممانعت از تقسیم سلولی و طویل شدن

خاکشیر را کاهش داد بهطوریکه کمترین درصد جوانهزنی بذور با 22

سلول در مراحل جوانهزنی سبب بازدارندگی جوانهزنی و کاهش طنول

درصد کاهش نسبت به شاهد در تیمار غلظنت  0درصند بننه زعفنران

ریشهچه و ساقهچه بذر گونههای مورد مطالعه و در نهایت کاهش وزن

مشاهدو شد ولی بین سطوح مختل غلطنت عصنارو بننه زعفنران از

گیاهچه آنها میشوند.

لحاظ تأثیر بر درصد جوانه بنذور اخنتﻼف معننیداری وجنود نداشنت
(جدول  .)0عزیزی و همکاران ( )Azizi et al., 2006نشان دادند کنه

تأثیر آللوپاتیک غلظتهرای متفراوع عررارر بررب و بنره

درصد جوانهزنی خاکشیر تحت تأثیر عصنارو زینرو سنبز و زینرو سنیاو

زعفران بر علف هرز خاکشیر

کاهش یافت .اصیریپور و همکناران ()Asgharipour et al., 2006

درصد جوانهزنی

در مطالعهای نشان دادند جوانهزنی بذور گندم و گوجنهفرنگنی تحنت

غلظتهای متفاوت عصارو برگ و بنه زعفران تییینر معننیداری

تأثیر عصارو برگ و بنه زعفران بهطور معنیداری کاهش یافت.

در درصند جواننهزننی بنذور خاکشنیر ایجناد کردنند ) .(p<2/22مندل
لجستی

سه پارامتری بهکار رفته ،جواننهزننی بنذور اینن گیناو را در

سرعت جوانهزنی

غلظتهای مختل عصارو برگ (شکل  )5و بنه زعفران (شکل  )4به-

نتایج آزمایش نشان داد تأثیر غلظتهای متفناوت عصنارو بننه و

خوبی برازش نمود .بیشترین درصد جوانهزنی بنذور خاکشنیر در تیمنار

برگ زعفران بنر سنرعت جواننهزننی بنذور خاکشنیر معننیدار نبنود.

شاهد مشاهدو شد که با تیمار غلطتهای  2/3و  2درصد عصارو برگ

بااینحال بیشترین سرعت جوانهزنی از تیمار شاهد و کمترین سنرعت

زعفران اختﻼف معنیداری نداشت.

جوانهزنی با  34درصد کاهش از تیمنار غلظنت  0درصند عصنارو بننه

تیمار بذور خاکشیر با عصارو بنه زعفران درصند جواننهزننی بنذور

زعفران به دست آمد (جدول .)0

جدول  -2مقایسه میانگین اثر آللوپاتیک غلظتهای متفاوت عصاره برگ و بنه زعفران بر ویژگيهای جوانهزني و رشد گیاهچه علفهرز خاکشیر
Table 2- Allelopathic effect of leaf and corm extract on germination and seedling growth of flixweed

سرعت جوانهزني

طول ساقهچه

طول ریشهچه

وزن گیاهچه

Length of
)plumule (cm

Length of
)radicle (cm

Weight of
)seedling (mg

Rate of
germination
)(1/day

Germination
percentage

1a

3.02a

1.39a

0.47a

83.33a

شاهد
)(Control

0.99a

2.8a

1.36ab

0.44a

71.66ab

 %2/3برگ

0.95a

2.62a

1.22abc

0.44a

65ab

0.92a

2.58a

1.07abc

0.43a

53.33bc

0.66b

1.32b

1bcd

0.3ab

51.66bc

0.99a

1.45b

0.87cd

0.34ab

43.33cd

0.86ab

1.14d

0.66d

0.31ab

41.66cd

0.84ab

0.93b

0.68d

0.32ab

35cd

0.42c

0.72b

0.64d

0.21b

28.33d

میانگینهای دارای حداقل ی

درصد جوانهزني

غلظت عصاره
Extract
concentration

حرف مشترک اختﻼف آماری معنیداری در سطح  3درصد ندارند.

Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

)(0.5% leaf

 %2برگ
)(1% leaf

 %2/3برگ
)(1.5% leaf

 %0برگ
)(2% leaf

 %2/3بنه
)(0.5% corm

 %2بنه
)(1% corm

 %2/3بنه
)(1.5% corm

 %0بنه
)(2% corm
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شکل  -9درصد نهایي جوانهزني علف هرز خاکشیر تحت تأثیر عصاره برگ زعفران
Figure 3- Final germination percentage of flixweed under extract of saffron leaf.

شکل  -4درصد نهایي جوانهزني علف هرز خاکشیر تحت تأثیر عصاره بنه زعفران
Figure 4- Final germination percentage of flixweed under extract of saffron corm.

مکننی زادو و همکنناران ( )Makkizadeh et al., 2009طننی

تیمار شاهد به دست آمد ولی اختﻼف معنیداری با غلظتهای 2 ،2/3

گیاو دارویی سداب را بر جواننهزننی خاکشنیر

و  2/3درصد برگ و بنه زعفران نداشت .غلظت  0درصد عصارو بنرگ

بررسی نمودو و اعﻼم کردند سرعت جوانهزننی بنذور خاکشنیر تحنت

و بنه زعفران طول ساقهچه خاکشیر را نسبت به شاهد بهطنور معننی-

تأثیر سطوح مختل عصارو گیاو سنداب بنهطنور معننیداری کناهش

داری کاهش داد و کمترین طول ساقهچه با  37درصد کاهش نسنبت

یافت .طاهری و همکاران ( )Taheri et al., 2011در مطالعهای نشان

به شاهد در تیمار غلظت  0درصد عصارو بنه به دست آمد (جندول .)0

دادند سرعت جوانه زنی بذور سورگوم تحنت تنأثیر عصنارو آللوپاتین

علیمرادی و همکنارن ( )Alimoradi et al., 2008طنی تحقیقنی بنا

عصارو برگ و بنه زعفران کاهش یافت .زمان رسنیدن بنه  32درصند

بررسی تأثیر عصارو برگ و بنه زعفران بر علن هنای هنرز شنلمی و

حداکثر جوانه زنی در عل هرز خاکشیر تحت تأثیر عصارو برگ و بننه

گچدوست نشان داند که با افزایش سطوح غلظت عصارو بنرگ و بننه

زعفران معنیدار نبود.

زعفران طول ساقهچه این گیاهان بهطنور معننیداری کناهش یافنت.

تحقیقی تأثیر آللوپاتی

طبق تحقیقات انجام شدو اسیدهای فنولی موجود در عصنارو زعفنران
طول ساقهچه

تأثیر غلظتهای متفاوت عصارو بنرگ و بننه زعفنران بنر طنول
ساقهچه خاکشیر معنیدار بود ) .(p<2/22بیشترین طول سناقهچنه از

موجب کاهش هدایت آبی و جذب مواد غذایی میشوند ( Meyghani,

 )2003و همین امر میتواند باعث کاهش رشد گیاو و طول سناقهچنه
شود.

اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران …
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 )2008نیز در تحقیق خود نشان دادند کنه وزن گیاهچنه علن هنرز

طول ریشهچه

تأثیر غلظتهای متفاوت عصارو بنرگ و بننه زعفنران بنر طنول
ریشهچه خاکشیر معنیدار بود ) .(p<2/22بیشترین طول ریشنهچنه از

شلمی تحت تأثیر سطوح مختل غلظت عصارو بنرگ و بننه زعفنران
کاهش یافت.

تیمار شاهد حاصل شد ولی بنین تیمنار شناهد و تیمنار  2 ،2/3و 2/3
درصد عصارو برگ اختﻼف معنیداری مشناهدو نشند .تیمنار بنذر بنا

نتایج مقایساع گروهی تیمارها بر صفاع مورد مطالعره در

غلظت  0درصد عصارو برگ و سطوح مختل عصارو بنه بهجنز %2/3

علف پشمکی و خاکشیر

طول ریشهچه را بهطور معنیداری کاهش داد و کمترین طول ریشنه-

بهمنظور ارزیابی اثر بازدارندگی اندامهنای مختلن زعفنران ،دو

چه از تیمار  0درصد عصارو بنه حاصل شد کنه نسنبت بنه شناهد 72

مقایسه گروهی مستقل برای تمامی صفات مورد مطالعنه انجنام شند.

درصننند کننناهش داشنننت (جننندول  .)0مکنننی زادو و همکننناران

نتایج مقایسه اول بین شناهد و عصنارو زعفنران (بنرگ و بننه) بنرای

( )Makkizadeh et al., 2009اعﻼم کردند با افزایش سطوح غلظنت

تمامی صفات در عل پشمکی و خاکشیر (بهجز سنرعت جواننهزننی)

عصارو گیاو دارویی سداب طنول ریشنهچنه خاکشنیر کناهش یافنت.

معنیدار بود ) (p<2/23و تیمار بذور با عصارو زعفران مقادیر صفات را

کاهش طول ریشهچه در بذور تیمار شدو با مواد دگر آسیب زعفران بنا

نسبت به شاهد کاهش داد (جدول  5و  .)4مقایسنه دوم بنین عصنارو

یافتههایی مطابقت دارد کنه نشنان منیدهند منواد دگرآسنیب تعنداد

برگ و بنه زعفران برای صفات مختل انجام شد .نتایج این مقایسات

تقسننیمات سننلولی در مننناطق مریسننتمی ،رشنند طننولی سننلولهننا و

در عل پشمکی برای تمامی صفات بنهجنز درصند جواننهزننی بنذور

نفوذپننذیری غشننا را کنناهش مننیدهنند ( .)Hejazi, 2000ترکیبننات

معنیدار بودو ) (p<2/23و مشخص شد بیشترین اثنر بازدارنندگی در

گلیکوکانجوگیت جداشدو از بنههای زعفران زراعی منیتوانند از رشند

مورد صفات مذکور در عل پشمکی مربوط به عصارو برگ بودو اسنت

( )Arabidopsis thalianaممانعت

(جدول  .)3نتایج مقایسات گروهی بین عصارو برگ و بنه زعفنران در

ریشههای توتون و آرابیدوپسی

به عمل آورد ( .)Fernandez et al., 2000بنابراین میتنوان کناهش

خاکشیر برای تمامی صفات بهجز طول ساقه چه معنیدار بنود )2/23

رشد ریشهچههای خاکشیر را تحت تأثیر عصاروهای بننه زعفنران بنه

< .(pنتایج نشان داد بیشترین اثر بازدارندگی برای صفات مورد مطالعه

وجود این مادو در محیط رشد نسبت داد.

در خاکشیر مربوط به عصارو بنه زعفران بودو است (جدول  .)2با توجه
به اینکه برگ و بنه زعفران جمعآوریشدو مربوط به منطقنه و زمنان

وزن گیاهچه

مشابه میباشد ،لذا نحوو و تفاوت اثر را میتوان چنین توجیه نمود که

تیمار بذور خاکشیر با غلظتهنای متفناوت عصنارو بننه و بنرگ

احتماالض دو نوع مادو دگرآسیب در برگ و بنه زعفنران وجنود دارد کنه

زعفران تأثیر معنیداری بر وزن گیاهچه خاکشیر داشنت ).(p< 2/22

اختﻼف در میزان نسبی این دو مادو در برگ و بنه باعنث تفناوت اثنر

بیشترین وزن گیاهچه در تیمار شاهد به دست آمد که با وزن گیاهچه

بازدارندگی اندامهای زعفران بنر روی دو گیناو هنرز علن پشنمکی و

در غلظتهای  2 ،2/3و  2/3درصد عصارو برگ اخنتﻼف معننیداری

خاکشیر شدو است .همچنین تفاوت فیزیولوژیکی دو گیاو هرز نیز می-
اثر باشد .راشدمحصل و همکناران (Rashed-

نداشت .تیمار بذور با غلظت  0درصد عصارو بنرگ و سنطوح مختلن

تواند منشأ این اختﻼف

عصارو بنه زعفران باعث کاهش معنیدار وزن گیاهچه خاکشنیر شند.

 )Mohessel et al., 2009طی مطالعهای نشان دادند که برای علن

کمترین وزن گیاهچه از غلظت  0درصد عصارو بنه زعفران حاصل شد

هرز تا خرو

که نسبت به تیمار شاهد  35درصد کاهش داشت (جدول  .)0طناهری

عصارو برگ و بنه زعفران بودو است.

و همکاران ( )Taheri et al., 2011در مطالعهای نشان دادند که وزن
خش

گیاهچه سورگوم تحت تأثیر غلظتهای متفاوت عصارو برگ و

بنه زعفران کاهش یافت .علیمرادی و همکاران ( Alimoradi et al.,

و سلمه بیشترین اثر بازدارندگی بهترتینب مربنوط بنه
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جدول  -9مقایسه گروهي بین شاهد و عصاره اندام زعفران (برگ و بنه) بر ویژگيهای جوانهزني و رشد علف پشمکي
Table 3- Orthogonal comparison between control and extract of saffron organs (leaf and corm) on germination and seedling
growth of downy brome

سرعت جوانهزني

طول ساقهچه

طول ریشهچه

وزن ساقهچه

وزن ریشهچه

Length of
)plumule (cm

Length of
)radicle (cm

Weight of
)plumule (mg

Weight of
)radicle (mg

Rate of
germination
)(1/day

Germination
percentage

6.94a

7.25a

16.27a

5.16a

0.84a

90a

5.35b

4.06b

13.55b

2.78b

0.49b

51.66b

میانگینهای دارای حداقل ی

درصد جوانهزني

شاهد
)(Control

عصارو اندام زعفران
(Extract of
)saffron

حرف مشترک اختﻼف آماری معنیداری در سطح  3درصد ندارند.

Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

جدول  -4مقایسه گروهي بین شاهد و عصاره اندام زعفران (برگ و بنه) بر ویژگيهای جوانهزني و رشد خاکشیر
Table 4- Orthogonal comparison between control and extract of saffron organs (leaf and corm) on germination and seedling
growth of flixweed

سرعت جوانهزني

طول ساقهچه

طول ریشهچه

وزن گیاهچه

Length of
)plumule (cm

Length of
)radicle (cm

Weight of
)seedling (mg

Rate of
germination
)(1/day

Germination
percentage

1a

3.02a

1.3a

0.47a

83.33a

0.83b

1.72b

0.88b

0.36a

48.74b

میانگینهای دارای حداقل ی

درصد جوانهزني

شاهد
)(Control

عصارو اندام زعفران
(Extract of
)saffron

حرف مشترک اختﻼف آماری معنیداری در سطح  3درصد ندارند.

Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

جدول  -5مقایسه گروهي بین عصاره برگ و بنه زعفران بر ویژگيهای جوانهزني و رشد علف هرز علف پشمکي
Table 5- Orthogonal comparison between extract of saffron leaf and corm on germination and seedling growth of downy
brome

سرعت جوانهزني

طول ساقهچه

طول ریشهچه

وزن ساقهچه

وزن ریشهچه

Length of
)plumule (cm

Length of
)radicle (cm

Weight of
)plumule (mg

Weight of
)radicle (mg

Rate of
germination
)(1/day

Germination
percentage

5.0666a

2.0891b

11.8b

1.2b

0.4014b

56.25a

5.65a

6.05a

15.2a

4.2a

0.6016a

54.15a

میانگینهای دارای حداقل ی

درصد جوانهزني

عصارو برگ
)(Extract of leaf

عصارو بنه
(Extract of
)corm

حرف مشترک اختﻼف آماری معنیداری در سطح  3درصد ندارند.

Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مواد دگر آسیب موجود
در اندامهای برگ و بنه زعفران رشد گیاهچههای عل های هرز علن
پشمکی و خاکشیر را تحت تأثیر قرار داد و در مجموع برای عل هرز
عل پشمکی ،تأثیر بازدارندگی عصارو بنه و در منورد خاکشنیر ،تنأثیر

کاهندگی عصارو برگ بیشتر بودو اسنت .نتنایج آزمنایشهنای سنایر
محققین بر روی سایر گونههای گیاهی اعم از زراعی و عل های هرز،
مثید این مطلب است که میتوان از اثرات آللوپاتی

احتمالی در برخی

گیاهان زراعی جهت کاهش فشار ناشی از حضور عل های هرز بهنرو
جست.
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… اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران

 مقایسه گروهي بین عصاره برگ و بنه زعفران بر ویژگيهای جوانهزني و رشد علف هرز خاکشیر-6 جدول
Table 6- Orthogonal comparison between extract of saffron leaf and corm on germination and seedling growth of flixweed

درصد جوانهزني

عصارو برگ
(Extract of leaf)

عصارو بنه
(Extract of corm)

سرعت جوانهزني

وزن گیاهچه

طول ریشهچه

طول ساقهچه

Germination
percentage

Rate of
germination
(1/day)

Weight of
seedling (mg)

Length of
radicle (cm)

Length of
plumule (cm)

60.41a

0.4083a

1.1a

2.3333a

0.8816a

37.08b

0.3008b

0.7b

1.1308b

0.7816a

. درصد ندارند3 حرف مشترک اختﻼف آماری معنیداری در سطح

میانگینهای دارای حداقل ی

Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level.
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Abstract
This study was conducted in two factorial experiment based on completely randomized
design with three replications at research laboratory of faculty of agriculture in University of
Birjand in 2013. Factors included saffron organs at 2 levels (leaves and corms) and water
extract concentrations at 5 levels (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 percent).The allelopathic effects of
saffron leaves and corms on seed germination and seedling growth characteristics of flixweed
(Descurainia sophia L.) and downy brome (Bromus tectorum L.) were studied in two separate
experiments. Results indicated lowest seed germination percentage of downy brome and
flixweed were observed at concentration of 2% of corm extract (by 65% and 66% reduce
compared to control, respectively). The rate of germination of downy brome decreased (by
71% compared to control) with concentration of 2% of leaf extract but the rate of germination
on flixweed was not significantly affected by extract concentrations. Different concentrations
of leaf and corm extracts significantly decreased length and weight of plumule and radicals of
two weeds. A logistic model provided a successful estimation of relationship between leaf
water extract and germination percentage of two weeds. Based on orthogonal comparison
tests, the allelopathic inhibition effects of saffron leaves and corms were more on downy
brome and flixweed, respectively.
Keyword: Allelopathy, Length of radical, Percent of germination, Weight of seedling.
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