
 

 پژوهشی -مقاله علمی 

گياهچه  زنی و رشدجوانه خصوصيات ( بر.Crocus sativus L) زعفراندگرآسيبی گياه  تأثير

 (Agropayron repense)و مرغ  (Hordeum spontaneum)  وحشی جو

 
 1و معصومه شاکری 1مه عبدالهی، معصو*2فرد، محمد حسین امینی1مهدی قسمتی

 5996اردییهشت  51 تاریخ پذیرش:    5991اردییهشت  09 تاریخ دریافت:

 

 خصوصییا ( بر.Crocus sativus L) زعفیراندگرآسیییی گییاه  تأثیر. 5997فرد، م.ح.، عیدالهی.، م و شاکری، م. قسمتی، م.، امینی

(: 5)6. زراعت و فنیاوری زعفیران، (Agropayron repense)و مرغ (Hordeum spontaneum)  وحشی گیاهچه جو زنی و رشدجوانه

88-91. 

 

  چکیده

 Agropayronو مرغ ) ( Hordeum spontaeumوحشی ) زنی و رشد اولیه گیاهچه دو علف هرز جومنظور بررسی خصوصیا  جوانهبه

repense غلظت تأثیر( تحت( های عصاره آبی بنه و برگ زعفرانCrocus sativus L.دو آزمایش مجزا برای هریک از گونه ) صیور بهها 

انجیام شید. تیمارهیای  5998تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند در سال  کاملاًفاکتوریل در قالب طرح 

حجمی عصاره  -درصد وزنی 0و  1/5، 1/1،5، 1)آزمایش شامل دو نوگ اندام زعفران در دو سطح )برگ و بنه( و غلظت عصاره در پنج سطح 

زنی هر دو گونه علیف هیرز را کیاهش داد. کمتیرین های مختلف عصاره برگ و بنه زعفران درصد جوانهبود. نتایج نشان داد که غلظت آبی(

شید. همچنیین  ی برگ و دو درصد عصیاره بنیه حاصیلعصاره ترتیب از تیمارهای دو درصدوحشی و مرغ به زنی جودرصد و سرعت جوانه

داری کیاهش داد. طور مدنییتر گیاهچه و وزن خشک گیاهچه را بهوزن چه،های طول ریشههای متفاو  عصاره برگ و بنه، شاخ غلظت

خوبی توجیه نمود. وحشی  و مرغ را به زنی بذور جوبرازش مدل لجستیک سه پارامتری، رابطه بین سطوح مختلف عصاره آبی و درصد جوانه

مقایسا  گروهی بین عصاره برگ و بنه زعفران نشان داد که اثر بازدارندگی عصاره برگ و بنه برای هر دو علف هرز یکسان بوده همچنین 

وحشیی و عصیاره بنیه  را بیر جیو تیأثیرعصاره برگ زعفران بیشترین طورکلی نتایج نشان داد که داری با یکدیگر نداشتند. بهو تفاو  مدنی

 جهیت اثرا  دگرآسییی زعفیران، از توانمی که است مطلب این تأییدکننده ،تحقیق علف هرز مرغ داشتند. لذا نتایج اینرا بر  تأثیربیشترین 

 .بهره جست این دو علف هرز در مزرعه کاهش

 چه، وزن خشک.: علف هرز، عصاره آبی، طول ریشهکلمات کلیدی
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 مقدمه

-می محسوب کشاورزی برای جدی تهدیدی هرز هایعلف

 گیاهان با مواد غذایی و نور آب، به دستیابی برای وند زیراش

 کمیت و کیفیت محصولا  کاهش باعث و کرده رقابت زراعی

 گاهی هرز هایازعلف ناشی خسار  کهطوریبه شوند،می زراعی

 (. کنترلSteinsiek et al., 1982رسد )می درصد 81 الی 71 به

 اهداف ءجز آمدکار مدیریت به دستیابی هرز جهت هایعلف

 شامل هرز هایکنترل علف هایروش است. نوین کشاورزی

است  شیمیایی و بیولوژیکی، زراعی مکانیکی، فیزیکی، کنترل

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

 هزینه و وقت مستلزم هرز هایعلف کنترل برای شیمیایی

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

 و مدیریت در مهمی نقش تواندمیآسیب  دگر گیاهان از استفاده

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

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

 گذاشته مجاور هرز هایعلف رشد و زنیبرجوانه منفی تأثیر کنند،

 استفاده لذا کنند.می محدود را هاآن تراکم و رشد یقطر این از و

 کاهش موجب تواندمی هاآن بقایای یا و گیاهان نوگ این از

 هاگزارش برخی (.Meyghani, 2003) شود هاکشعلف مصرف

 دگرآسییی دارای پتانسیل دارویی گیاهان که است آن از حاکی

مواد آللوکیمیکال باشند. لذا گیاهان دارویی، منیع مناسیی از می

های طییدی کشها و آفتکشروند که در توسده علفشمار میبه

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

گزارش کردند که مواد مثثره گیاهان دارویی نظیر آلکالوئیدها، 

عنوان توانند بهها و گلیکوزیدها میها، تاننفلاونوئیدها، فنل

زنی گیاهان عمل کنند. رمضانی و بازدارنده جوانه هایترکیب

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

 تلخه، هرز هایعلف زنیبر جوانه داریمدنی تأثیر رزماری

 آزمایش دیگری ثابت شد که درخرفه داشته است.  س وخروتاج

اثر منفی  سویا نیز و زنی ذر رشد و جوانه اویارسلام بر عصاره

 Lydon et) لیدن و همکاران( Drost & Doll, 1980داشت )

al., 1997 ) ساله اذعان درمنه یک دگرآسیییدر بررسی فدالیت

زنی داشتند که برگ گیاه مذکور بر رشد گیاهچه خردل و جوانه

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

بسیاری از شواهد  .شودکلرید مربو  میآرتمیزین به ترکیب متیل

دهد که گیاه دارویی زعفران دارای خاصیت وآزمایشا  نشان می

مثلاً بسیاری از کشاورزان مدتقد هستند که در  دارد. دگرآسییی

توان دوباره زعفران کاشت یا برای کشت زمین زعفران نمی

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

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

ثر دگرآسیب اآزمایشی  در( Eghbali et al., 2007)همکاران 

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

 زعفران کورم هایبافت که دریافتند و نموده بررسی لوبیا وماش 

 ولی منفی، دگرآسییی اثر ه،مطالد مورد زراعی گیاهان بر

علی پور و محمودی  .دارد کنندگی تحریک اثر زعفران هایبرگ

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

زنی علف هرز خاکشیر و برگ و بنه زعفران باعث کاهش جوانه

 حاوی علف پشمکی شد. گزارش شده است که زعفران

 هایترکیب هاآللوکمیکال میانباشد و از می هاآللوکمیکال

 مشتقا  ها،تانن ها، فلاونویدها،کومارین ها،فنل نظیر حلقوی

دگرآسیب  مواد ترینعنوان مهمبه هاکوئینون و اسیدسینامیک

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

 که دارند وجود زعفران مزارگ در متدددی هرز هایعلف هایگونه

 Rashedدهند. راشد محصل ) کاهش را عملکرد توانندمی

Mohassel,1990 )مزارگ هرز هایعلف شناسایی طرح در 

 گونه 588 حدود که نمود گیرینتیجه خراسان جنوب زعفران

 هاآن از گونه 01 کهطوریبه روییده زعفران مزارگ در علف هرز

اتی زعفران، این باشند. لذا با توجه به داشتن اثر آللوپغالب می
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تحقیق، با هدف بررسی اثر دگرآسییی عصاره زعفران بر 

وحشی اجرا گردید تا در  زنی و رشد علف هرز مرغ و جوجوانه

 زنی و رشدصور  مشاهده اثرا  مثیت زعفران بر کاهش جوانه

عصاره بنه و برگ زعفران  توان ازبه این دو علف هرز، در آینده

در تمام مزارگ زراعی و باغی که  طییدی( کشصور  علف)به

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

های شیمیایی و حفظ محیط کشتواند باعث کاهش مصرف علف

 زیست گردد.

 

 هامواد و روش

جهت ارزیابی پتانسیل دگرآسییی عصاره برگ و بنه زعفیران 

صور  ایش مجزا بهوحشی و مرغ دو آزم جو هرزبر دو گونه علف

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

در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند طراحی و اجیرا 

و  وحشیی بذور جو و زعفران بنه و برگ شامل آزمایشی موادشد. 

سیاعت  70های جمع آوری شده به مد  ها و برگبنه .مرغ بود

گیراد قیرار داده شید تیا خشیک درجه سانتی 61 در آون با دمای

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

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

 با عصاره حاوی محلول تا شده مخلو  مقطر آب لیترمیلی 5111

 سیپس آیید. دسیتبه زعفیران هایانیدام از مختلف هایغلظت

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

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

 قرار استفاده مورد آزمایش جهت اجرای عصاره نهایی و شد داده

 زعفیران( بنیه و )بیرگ عصاره آبیی مختلف هایگرفت. غلظت

 درصید 0و  1/1،5،1/5، 1های غلظت )شامل سطح در پنج هرکدام

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

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

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

 به هادرآن صافی از قرار دادن کاغذ پس و شدند مقطر شسته آب

 گیراد قیراردرجیه سیانتی 511دمیای  بیا آون در ساعت دو مد 

 سیدیم های مورد استفاده در آزمایش با هیپوکلرییتگرفتند. بذر

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

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

 طوربه هادیش پتری از یک هر شده، در وحشی و مرغ ضدعفونی

 هیاآن از یک به هر و گرفتند قرار صافی کاغذ روی بر واختیکن

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

 عصیاره محلیول بیه آغشته کاملاً صافی کاغذ که ایگونهبه شد،

ها توسیط پیارافیلم دیش. بدد از اعمال تیمارها، درب پتریگردید

-درجه سانتی 51/01ور با دمای ها در ژرمیناتدیش بسته و پتری

 منظیوربیه )روز و شب( قرار گرفتند. 50/50گراد و شرایط نوری 

 روزانه صور به زدهجوانه بذور شمارش زنی،جوانه سرعت تدیین

 58 مد  به و روزانه صور به زدهجوانه بذور شمارش. شد انجام

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

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

 ,.Hashemi Nia et al) 0زنی با استفاده از رابطیه درصد جوانه

-میلیی دو چیهریشیه خروج زنیجوانه مدیار ( محاسیه شد.2009

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

 iD/iΣS =RS                           زنی      ( سرعت جوانه5)

تدداد بذر جوانیه زده در                   RS = سرعت جوانه زنی

   iD =تدداد روز از شروگ آزمایش                   iS = هر روز

) PG=100 زنی                                                              ( درصد جوانه0) ) 

    =nزده جوانیه بیذور تدیداد                 =PGی  زنجوانه درصد

 =Nشدهکشت بذور کل تدداد

 در آون در هیانمونیهگیری وزن خشک گیاهچه، برای اندازه

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

 ارزیابی منظوربه همچنین .شد ارزیابی هاآن خشک گیاهچه وزن

 درصید کیاهش در زعفران مختلف هایاندام دگرآسییی پتانسیل

 سیه لجسیتیک میدل از وحشی و میرغ، زنی علف هرز جوجوانه
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شید  اسیتفادهplot 11.0  Sigma افیزارنرمکمیک  بیا پارامتری

 (9)رابطه 

 (9   ) [b  (50x/x+ )1 a/ ( ]Y= 

 aو  xزنی در غلظیت عصیاره آبیی درصد جوانه Y که در آن

 11غلظت عصاره آبی لیازم جهیت  50x زنی،حداکثر درصد جوانه

نشیانگر شییب کیاهش  b زنی ودرصد بازدارندگی حداکثر جوانیه

 Chauhanباشد )زنی در اثر افزایش غلظت عصاره آبی میجوانه

et al., 2006) .بازدارنیدگی اثیر نمودن مشخ  همچنین برای 

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

 مقایسیه. انجام شد وحشی و مرغ دو علف هرز جوصفا   تمامی

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

 تمیامی صیفا  بیرای زعفیران بنیه و عصیاره برگ عصاره بین

افزارهیای ها توسط نرمتجزیه آماری داده. مختلف، صور  گرفت

SAS 9.1 فت.انجام گر ها با آزمون دانکنو مقایسه میانگین 

 نتایج و بحث

 یجو وحش تيمارهای آزمايشی بر تأثير
 زنیدرصد جوانه

 عصیاره مختلف هایغلظت تأثیر که داد نشان آزمایش نتایج

وحشیی  جیو علیف هیرز زنیجوانیه درصد بر زعفران بنه و برگ

 نتییایج مقایسییه میییانگین نشییان داد. (p≤0/01بییود ) دارمدنییی

و درصید  88بیا  شیاهد ارتیم مربو  به زنیجوانه درصد بیشترین

درصد عصاره بیرگ  0زنی مربو  به غلظت کمترین درصد جوانه

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

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

(. مشیابه نتیایج ایین 5جیدول )داری وجود نداشت اختلاف مدنی

( Alipoor & Mahmoudi, 2015دی )تحقیق، علیپور و محمو

زنی علیف در بررسی اثر عصاره بیرگ و بنیه زعفیران بیر جوانیه

زنی علف هرز پشمکی تحت پشمکی نشان دادند که درصد جوانه

طور بیههای مختلف عصاره آبی برگ و بنه زعفیران غلظت تأثیر

 Azizi et) همکاران و عزیزی همچنینداری کاهش یافت. مدنی

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

 زنییجوانه درصد دادند که نشان پشمکی علف زنیجوانه بر سیز

 کیاهش دارییطور مدنیبه تیمارها این تأثیر تحت پشمکی علف

مدادله رگرسیون بین سطوح مختلف غلظت عصاره برگ و یافت. 

 97 و 99 ترتییبزنی جیو وحشیی، بیهبنه زعفران و درصد جوانه

 ). 0و  5کند )شکل درصد نقا  را برازش می
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برگ زعفران آبی جو وحشی در پاسخ به غلظت عصاره بذور زنیروند تغییرات درصد جوانه -1 شکل  

Figure 1- Change process of seed germination percentage of wild barley under extract of saffron leaf. 
 

 

 

 

Y=a/[1+  

R2 =0.99 
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 جو وحشی  علف هرز گیاهچه رشد و زنیجوانه هایویژگی بر زعفران بنه و برگ عصاره متفاوت هایغلظت دگرآسیبی اثر مقایسه میانگین -1جدول 
Table 1- Allopathic effect of saffron leaf and corm extract on germination and seedling growth of wild barley 

 وزن خشک گیاهچه
Seedling dry 

weight (g) 

 ترگیاهچهوزن
Seedling fresh 

weight (g) 

 چهطول ریشه

Length of 
radicle (cm) 

 زنیسرعت جوانه

Rate of 

Germination (1.day-1) 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

percentage )%( 

 غلظت عصاره
Extract 

concentration 

a0. 126 a0.25 a63.3 0.173a 84a 
 شاهد

(Control) 

bc0.056 
b0.09 b2.33 b0.067 63.36b 

 بنه 0.5%
(0.5%corm) 

bc0.055 bc0.07 cd1.40 bc0.062 38cd 
 بنه 1%

(1% corm) 

bc0.053 bcd0.06 cd1.50 bc0.055 34cd 
 بنه 1.5%

(1.5% corm) 

b0.043 cd0.04 cd1.43 bc0.030 28d 
 بنه 2%

(2% corm) 

b0.063 bc080. b2.33 b0.096 43.66c 
 برگ 0.5%

(0.5% leaf) 

bc0.050 bcd0.06 cb2.10 bc0.094 35cd 
 برگ 1%

(1% leaf) 

bc0.045 cd0.05 bcd1.60 bc0.039 34.66cd 
 برگ 1.5%

(1.5% leaf) 

c0.036 cd0.04 d1.33 c0.027 26.66d 2% برگ 
(2% leaf) 

 .درصد ندارند 1داری در سطح ف آماری مدنیحرف مشترا اختلا کهای دارای حداقل یمیانگین
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 

 

 
  زنی بذور جو وحشی در پاسخ به غلظت عصاره آبی بنه زعفرانروند تغییرات درصد جوانه -2 شکل 

Figure 2- Change process of seed germination percentage of wild barley under extract of saffron corm. 
 

  زنیسرعت جوانه

زنی بذر جیو که سرعت جوانه نتایج تجزیه واریانس نشان داد

های عصاره آبی بیرگ و بنیه زعفیران غلظت تأثیروحشی تحت 

ایین  دهندهنشان. نتایج مقایسه میانگین p≤0/01)) دار بودمدنی

با افزایش غلظت، روند  زنی بذر جو وحشیانهسرعت جو است که

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

درصد عصاره برگ  0زنی را داشت و تیمار بیشترین سرعت جوانه

زنی زده در روز کمترین سرعت جوانهبذر جوانه 107/1زعفران با 

ره بنه و دو درصید نشان داد الیته بین تیمارهای دو درصد عصا را

(. عسیگر 5 داری وجود نداشت )جیدولاختلاف مدنی عصاره برگ
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( در بررسیی اثیر Asgarpour et al., 2015پیور و همکیاران )

زنی علف هرز های عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر جوانهغلظت

با افزایش  خروستاجزنی نشان دادند که سرعت جوانه خروستاج

 بیراون و میورابنیه کیاهش یافیت.  غلظت عصاره آبیی بیرگ و

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

و بیان کردند  همطالده کردکاهو زنی های هوایی کلزا را بیر جوانه

را بیه  کیاهو زنییجوانیه های هوایی کلزا،بخش که عصاره رقیق

 تأثیرانداخت. همچنین در تحقیق دیگری مشخ  شد که تأخیر 

خاکشییر را  بذور زنیجوانه سرعت سداب، دارویی گیاه دگرآسییی

 (.Makkizadeh et al., 2000) داری کاهش دادطور مدنیبه

 

 چهطول ريشه

 هیایغلظیتدار مدنیی تیأثیردهنده نتایج این آزمایش نشان

جیو وحشیی  چهطول ریشه زعفران بر بنه و برگ عصاره متفاو 

شیاهد  چه ازل ریشهبیشترین و کمترین طو (p≤0/01).باشد می

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

 1/5و  5متر مشاهده شد همچنین بین تیمارهیای سانتی 99/5 و

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

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

 ( نشان دادند کیه طیولAbbasi & Jahani, 2007) و جهانی

 داریمدنیی طوربیه زعفیران عصیاره با شده چه گندم تیمارریشه

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

 هیایبنه از جدا شده عنوان کردند که ترکییا  گلیکوکانجوگیت

های توتون و آرابیدوپسیس رشد ریشه از تواند می زراعی زعفران

(Arabidopsis thalianaمماندیت بییه عمیل آورد )  همچنییین

 تیمیار بذور در چهریشه طول کاهش( Hejazi, 2000حجازی )

رسید میواد زعفران را ثابت کیرد، نظیر می آسیبدگر مواد با شده

 آللوپاتیک با کاهش تقسیما  میتوزی در مریستم ریشه و رشید

دیدنی، هیای مها و همچنین مختل کردن جذب یونسلول طولی

هرز هیایچه علفچیه و ریشیهسیب کاهش مییزان رشید سیاقه

 .(Soltanipor et al., 2007شوند )می

 

 گياهچه تروزن

نتایج به دست آمده گویای ایین اسیت کیه تیمیار بیذور جیو 

های مختلف عصاره برگ و بنه زعفران غلظت تأثیرتحت  وحشی

داد کیه هیا نشیان . نتایج مقایسه میانگینp≤0/01))قرار گرفت 

گیرم  01/1تر گیاهچیه از تیمیار شیاهد بیه مقیدار بیشترین وزن

تر گیاهچه مربو  به غلظت دو درصید کمترین وزن حاصل شد و

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

داری وجیود عصاره برگ و عصیاره بنیه زعفیران اختلیاف مدنیی

دهنده آن اسیت کیه نشیان در واقع این نتیجه. (5نداشت )جدول

چه بیه ییک مییزان بیوده عصاره برگ و بنه بر طول ریشه تأثیر

ذکر شید بیا افیزایش غلظیت مییواد  ترپیش که طورهماناست. 

 چهطول ریشهبرگ و بنه زعفران، آللوپاتییک موجیود در عصاره 

 تیروزنکیه بیه طیییع آن منجییر بییه کیاهش یابد کاهش می

ه نتیجه این تحقیق، در آزمایشی گیزارش د. مشابگردگیاهچه می

تیر که با افیزایش غلظیت عصیاره آبیی انیدام زعفیران، وزن شد

 ,Hasani & Khalgzadeh) یافیت گیاهچیه کاسینی کیاهش

 (Bohm et al., 2006) (. در این زمینه بوهم و همکیاران2011

بیان نمودند کاهش رشد گیاهچه در حضور ترکییا  آللوپاتیک با 

چه و سیاقه چیه های مریستمی ریشهمیتوز در سلولتوقف شدید 

 همچنین یابد.شود و در نتیجه وزن گیاهچه کاهش میهمراه می

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

کیییر عصاره آبی مریم گلیی تأثیرتر گیاهچه علف پشمکی تحت 

 .کاهش یافت

 

 وزن خشک گياهچه

ن داد که اثر عصاره آبی برگ و بنه نتایج تجزیه واریانس نشا

 دار بودمدنی هرز جو وحشیزعفران بر وزن خشک گیاهچه علف

((p≤0/01 . خشیک  گیرم بیشیترین وزن 506/1تیمار شاهد بیا
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تیرین گیرم کیم 196/1تیمار دو درصد عصاره برگ با  و گیاهچه

 75این میزان نسیت به شاهد  بود کهوزن خشک گیاهچه را دارا 

یمارهیا اختلیاف تیافته بیود. همچنیین بیین سیایر اهشکدرصد 

(. طییاهری و همکییاران 5داری وجییود نداشییت )جییدول مدنییی

(Taheri et al., 2011 طی )ی نشیان دادنید کیه وزن امطالدیه

های متفیاو  عصیاره غلظت تأثیرخشک گیاهچه سورگوم تحت 

های این برگ و بنه زعفران کاهش یافت که این گزارش با یافته

 ایش مطابقت دارد. آزم

 

 تيمارهای آزمايشی بر علف هرز مرغ تأثير

 زنیدرصد جوانه

دهنده ایین بیود کیه نتایج حاصل از تجزیه وارییانس نشیان

مدناداری بیر  تأثیرهای متفاو  عصاره برگ و بنه زعفران غلظت

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

افیزایش غلظیت  این اسیت کیه بیا دهندهنشانمقایسه میانگین 

زنی بیذر علیف هیرز عصاره آبی برگ و بنه زعفران درصد جوانه

بیذر میرغ از تیمیار  زنیمرغ کاهش یافت. بیشترین درصد جوانه

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

. مقایسه سیایر تیمارهیا نشیان درصد بنه حاصل شد عصاره دواز 

عصاره دو درصد برگ و بنیه و همچنیین بیین  تیمارکه بین  داد

عصاره بیرگ و بنیه زعفیران اختلیاف  1/5و  5، 1/1های غلظت

داده شید  نشان ایمطالده(. در 0داری وجود نداشت )جدول مدنی

 عصاره تأثیرتحت  فرنگیگوجه و گندم بذور زنیکه درصد جوانه

 کییاهش یافییت داریمدنییی طوربییه زعفییران بنییه و بییرگ

(Asgharipour et al., 2006 .)هییا نشییان داد کیییهبررسییی 

 هیییایترکیییییا  آللوپاتییییک بیییا تیییأثیر روی القیییاء هورمییون

روی فدالیییییت  زنی مانند جیییرلین و همچنیین بییا اثییرجوانه

پروتئینازها که برای  هیییای وییییهه ماننییید آمیلازهیییا وآنزیم

 بیذرزنیی کیاهش جوانیهباعیث ت زنی ضروری اسییند جوانهرآف

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

آگروپیایرون، زنیمختلف غلظت عصاره بنه و برگ و درصد جوانه

 (.8 و 9کند )شکل درصد نقا  را برازش می 98و  91ترتیب به

 

 زنیسرعت جوانه

داری تحیت طور مدنیزنی بذر علف هرز مرغ بهسرعت جوانه

گرفیت  های مختلف عصاره برگ و بنه زعفران قیرارغلظت رتأثی

(.(p≤0/01 نتییایج حاصییل از مقایسییه میییانگین نشییان داد کییه 

 افزایش باباشد و میشاهد زنی مربو  به بیشترین سرعت جوانه

یافیت،  زنی مرغ کیاهشبنه، سرعت جوانه و برگ عصاره غلظت

وجیود داری بین سطوح مختلیف تیمارهیا اختلیاف مدنیی هرچند

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

باشید، در همیین زنی انجام شد گویای همیین موضیوگ میجوانه

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

هرز هایزنی و رشد اولیه علفعصاره آبی گندم و چاودار بر جوانه

زنی عت جوانیهریزی و سیلمه تیره مشیاهده کردنید کیه سیرتاج

صور  قابل توجهی با افزایش غلظیت عصیاره آبیی ریزی بهتاج

زنی از طریق کاهش سرعت جوانه یابد.کاهش می گندم و چاودار

شیود کیه گییاه زنی و استقرار علف هرز باعث میتأخیر در جوانه

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

کنیید رشید گییاه زراعییی کمیک میی داشیته باشید کیه اییین بیه

(Asgarpour et al., 2015.) 

 

 چهطول ريشه

 تیأثیر مختلف عصاره آبیی بیرگ و بنیه زعفیران هایغلظت

بطوریکیه ( p≤0/01) چیه میرغ داشیتداری بر طول ریشهمدنی

 16/6چه مربو  به تیمار شیاهد بیه مییزان بیشترین طول ریشه

غلظت  متر از تیمارانتیس 66/5زان یو کمترین آن به م مترسانتی

شد همچنین بیین تیمیار دو درصید درصد بنه حاصل  عصاره دو

داری وجیود نداشیت عصاره بنه و بیرگ زعفیران اختلیاف مدنیی

 (. 0)جدول 
 



 1931 بهار، 1، شماره 6جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      42

 

 مرغ گیاهچه رشد و زنیجوانه هایویژگی بر زعفران بنه و برگ عصاره متفاوت هایغلظت دگرآسیبی اثر مقایسه میانگین -2جدول 
Table 2- Allopathic effect of saffron leaf and corm extract on germination and seedling growth of couch grass 

 وزن خشک گیاهچه
Seedling dry weight 

(g) 

 ترگیاهچهوزن
Seedling fresh 

weight (g) 

 چهطول ریشه

Length of 
radicle (cm) 

 زنیسرعت جوانه

Rate of 

germination 

(1.day-1) 

 زنیدرصد جوانه
Germination 
percentage 

)%( 

 غلظت عصاره
Extract 

concentration 

a0.018 a0.083 a6.56 2.50a 81.66a 
 شاهد

(Control) 

b0.005 b0.05 bc3.54 b0.078 38.66b 
 بنه 0.5%

(0.5%corm) 

bc0.004 bc0.033 bcd3.26 b0.067 36.66b 
 بنه 1%

(1% corm) 

bc0.002 bc330.0 d1.83 b0.029 30bc 
 بنه 1.5%

(1.5% corm) 

c0.0001 e0.0011 d1.66 b0.013 15d 
 بنه 2%

(2% corm) 

b0.005 bcd0.03 b4.47 b0.063 36.33b 
 برگ 0.5%

(0.5% leaf) 

bc0.0018 cde0.016 cd2.67 b0.058 28.66bc 
 برگ 1%

(1% leaf) 

c0.0004 de0.0043 bcd3.11 b0.028 28.33bc 
 برگ 1.5%

(1.5% leaf) 

c0.0003 e0.0013 cd2.86 b0.029 21.66cd 2% برگ 
(2% leaf) 

 .درصد ندارند 1داری در سطح های دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیمیانگین
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 
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آبی بنه زعفران مرغ در پاسخ به غلظت عصاره بذور زنیروند تغییرات درصد جوانه -0 شکل  

Figure 3- Change process of seed germination percentage of couch grass under extract of saffron corm. 

Y=a/[1+  

R2 =0.95 
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Extract concentration of saffron leaf(%)
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مرغ در پاسخ به غلظت عصاره آبی برگ زعفران بذور زنیغییرات درصد جوانهروند ت -4 شکل  

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 

چه علیف هیرز طول ریشهاندام برگ و بنه زعفران باعث کاهش 

 چه نسییتکاهش طول ریشه عصاره آبی بنه بر تأثیرمرغ شده و 

علیمیرادی و  به عصاره آبی بیرگ زعفیران بیشیتر بیوده اسیت.

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

که با افزایش سطوح غلظت عصاره بیرگ و بنیه زعفیران طیول 

داری کیاهش طور مدنیدوست بهچه علف هرز شلمی و گچریشه

طیق تحقیقا  انجیام شیده اسییدهای فنیولی موجیود در  یافت.

عصاره زعفران موجب کاهش هدایت آبی و جیذب میواد غیذایی 

 Kohli et)شود چه میشده درنتیجه منجر به کاهش طول ریشه

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

بیی بیرگ گییاه آفتیابگردان باعیث آعصیاره  نمایند مثلاًتأیید می

شود که عامیل بیاز چه گیاه خردل وحشی میکاهش طول ریشه

چه میاده آللوشییمیایی موجیود در بیرگ گییاه دارنده طول ریشه

آفتابگردان بوده که از طریق افزایش نفوذپذیری غشا و تحرییک 

هیای آزاد اکسییهن، باعیث کیاهش آب اکسیهنه و تولید رادیکال

 Ghiazdowsk et) چه خردل وحشی گردیده اسیتیشهطول ر

al., 2007.) 

 

 تر گياهچهوزن

های عصیاره بیرگ و بنیه زعفیران، مییزان با افزایش غلظت

داری داشییت تییر گیاهچییه علییف هییرز مییرغ کییاهش مدنیییوزن

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

ه و تیمار دو درصد عصاره بنیه گرم داشت 189/1تر به میزان وزن

گرم داشیت همچنیین  1155/1تر به میزان زعفران کمترین وزن

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

 و (. علیمییرادی0داری وجییود نداشییت )جییدول اختلییاف مدنییی

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

 سیطوح تیأثیر تحیت شیلمی علف هرز گیاهچه تروزن که دادند

 یافت. کاهش زعفران بنه و برگ عصاره غلظت مختلف

 

 وزن خشک گياهچه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن خشک گیاهچه مرغ 

داری عصاره آبی برگ و بنیه زعفیران کیاهش مدنیی تأثیرتحت 

کیه  دهید. جیدول مقایسیه مییانگین نشیان میp≤0/01))یافت 

گرم  1115/1 و 158/1و کمترین وزن خشک به مقدار  بیشترین

به ترتیب از تیمار شیاهد و دو درصید عصیاره بنیه حاصیل شید. 

دو  با تیمیار عصاره برگ درصد 0و  1/5همچنین بین تیمارهای 

Y=a/[1+  

R2 =0.98 

 



 1931 بهار، 1، شماره 6جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      44

از لحاظ آماری اختلاف مدناداری وجود نداشت )جیدول  درصد بنه

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

دادند که عصیاره گلییرگ زعفیران باعیث کیاهش وزن خشیک 

 & Tureتور و تاواها )گیاهچه ذر  سینگل کراس شد همچنین 

Tawaha, 2002 ) عصاره آبیی خیردل سییاه روی گییاه  تأثیربا

نشان دادند کیه بیا افیزایش غلظیت عصیاره آبیی  زراعی عدس

دس هیای عیی مختلف خردل سیاه وزن خشک گیاهچیههااندام

 کاهش یافت.

 

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

دو  زعفران، مختلف هایاندام بازدارندگی اثر ارزیابی منظوربه

هیردو  مطالدیه میورد صفا  تمامی برای مستقل گروهی مقایسه

 زعفیران عصیاره و شیاهد بین اول، مقایسه شد. علف هرز انجام

 بنیه و عصیاره بیرگ عصاره بین دوم بود و مقایسه( بنه و برگ)

صور  گرفت. نتایج حاصل از مقایسا  گروهیی در هیر  زعفران

کیه در تمیام صیفا   جو وحشی و مرغ( نشان داد)دو علف هرز 

چیه، زنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهجوانه مورد مطالده )درصد

زعفیران )بیرگ و تر و خشک گیاهچه( بین شاهد و عصیاره وزن

(، یدنی عصیاره 8 و 9جدول ) داری وجود داشتمدنی بنه( تفاو 

 داری تمامی صیفا برگ و بنه( سیب کاهش مدنی) آبی زعفران

مورد مطالده علف هرز جو وحشی و مرغ نسیت به شاهد شدند و 

 هایاندام موجود در آسیبدگر این نشان دهنده آن است که مواد

طور این دو علف هرز را به گیاهچه های رشد زعفران، بنه و برگ

های قراردادنید. انیدام خیود تیأثیر داری تحیتمحسوسی و مدنی

 هیا،آللوکمیکیال هسیتند. از مییان هیاآللوکمیکال حاوی زعفران

 ها،تانن ها، فلاونویدها،کومارین ها،فنل نظینر حلقوی هایترکیب

 میواد تیرینعنوان مهیمبه هاکوئینون و اسید سینامیک مشتقا 

 (.Kohli et al., 2001باشینند ) میی مطیرح دگرآسیب زعفیران

 جیذب بازدارننیده هیایآللوکمیکیال از گیروه اولیین فلاونونیدها

را در  ATPاند کیه تولییید اکسییهن میتوکنیدریایی مدرفییی شیده

گذارنیید انیید و بییر تیینفس اثییر میمیتوکنییدری متوقییف کرده

(Meyghani, 2003؛) وجییود علییتهبیی تییوانبنییابراین مییی 

 خیواص زعفیران، در کومیارین و فلاونونیید هیایآللوکمیکیال

ها این ترکیب به زنیجوانه بازدارندگی از در را گیاه این دگرآسییی

 .شیودوجود آمدن اثیرا  بازدارنیدگی می داد که باعث به نسیت

اسیدهای فنیولی موجیود در  ،طیق تحقیقا  انجام شده همچنین

هدایت آبیی و جیذب موادغیذایی  عصاره زعفران موجب کاهش

-زنی و رشد علف هرز میینتیجه منجر به کاهش جوانه شده در

بیا  رسد مواد دگرآسییببه نظر می (.Kohli et al., 2001)شود 

کاهش تقسیما  میتوزی در مریستم ریشه و مختل کردن جذب 

سیاقه چیه  چه وهای مددنی، سیب کاهش میزان رشد ریشهیون

(. همچنین کیاهش طیول Soltanipor et al., 2007شوند )می

ها تواند بیانگر این موضوگ باشد که طویل شدن سیلولریشه می

از طریییق مماندییت از عمییل جییییرلین و اینییدول اسییتیک اسییید 

 قرارگرفتییه اسییت تییأثیروسیییله عوامییل دگرآسیییب تحییت به

(Qasem.,1992)اما نتایج مقایسا  گروهیی در هیر دو علیف  ؛

مشخ  نمیود کیه بیین عصیاره بیرگ و  هرز جو وحشی و مرغ

عصاره بنه زعفران در تمام صفا  مورد مطالده )درصدجوانه زنی، 

تیر و خشیک گیاهچیه( چیه، وزنزنی، طول ریشیهسرعت جوانه

(. درواقییع 6و  1داری وجییود نداشییت )جییدول تفییاو  مدنییی

گذاری عصاره برگ و عصاره بنه بر صفا  مورد مطالده جیو تأثیر

اما با ایین حیال، عصیاره  یک اندازه بوده است؛وحشی و مرغ به 

بیشتری بر صفا  مورد مطالده علف هیرز جووحشیی  تأثیربرگ 

مورد مطالدیه میرغ از  بهتری بر صفا  تأثیرداشت و عصاره بنه 

کیه دلییل آن احتمالیاً سیاختار ژنتیکیی متفیاو   خود نشان داد،

 دو فیزیولیوژیکی تفیاو  باشد. همچنینهای علف هرز میگونه

 Alipoor) باشد اثر اختلاف این منشأ تواندنیز می هرز گیاه علف

& Mahmoudi, 2015.) 
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 گیرینتیجه

 آسییبدگر میواد کیه داد نشیان پهوهش این از حاصل نتایج

-علیف هایگیاهچه رشد زعفران بنه و برگ هایاندام در موجود

 و باعث کیاهش داد قرار تأثیر تحت مرغ را و های هرز جووحشی

تر و وزن چه، وزنزنی، طول ریشهزنی، سرعت جوانهجوانه ددرص

 و مرغ شد.  وحشی خشک علف هرز جو

 

 وحشی زنی و رشد جوهای جوانهمقایسه گروهی بین شاهد و عصاره اندام زعفران )برگ و بنه( بر ویژگی -0 جدول
Table 3- Orthogonal comparison between control and extract of saffron organs (leaf and corm) on germination and seedling 

growth of wild barley 
 وزن خشک گیاهچه

Seedling dry weight 

(g) 

 

 گیاهچه تروزن
Seedling fresh 

weight (g) 

 

 چهطول ریشه

Length of 
radicle (cm) 

 زنیسرعت جوانه
Rate of 

germination  
)1-(1.day 

 زنیدرصد جوانه
Germination 
percentage 

)%( 

 تیمار آزمایشی
Experimental 

treatment 

 

0.066a 
 

a0.126 
 

3.36a 
 

a0.173 
 

84a 

 شاهد
(Control) 

 

0.025b 
 

0.051b 
 

1.78b 
 

0.059b 

 

38b 

 

 عصاره اندام زعفران
(Extract of saffron) 

 .درصد ندارند 1ح داری در سطهای دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیمیانگین
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 

 

 زنی و رشد مرغهای جوانهبر ویژگی (برگ و بنه)مقایسه گروهی بین شاهد و عصاره اندام زعفران  -4 جدول
Table 4- Orthogonal comparison between control and extract of saffron organs (leaf and corm) on germination and seedling 

growth of couch grass 

 وزن خشک گیاهچه
Seedling dry 

weight (g) 

 گیاهچه تروزن
Seedling fresh 

weight (g) 

 چهطول ریشه

Length of 
radicle (cm) 

 زنیسرعت جوانه
Rate of 

)1-germination (1.day 

 نیزدرصد جوانه
Germination 

Percentage )%( 

 تیمار آزمایشی
Experimental 

treatment 

a0.018 a0.083 a2.92 2.50a 81.66a 
 شاهد

(Control) 

b0.02 b0.024 b2.56 b0.041 b29.41 
 عصاره اندام زعفران

(Extract of 
saffron) 

 .درصد ندارند 1ح داری در سطهای دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیمیانگین
Means with the same letter are not different significantly at 5% probability level. 

 

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

 وزن خشک گیاهچه
Seedling dry weight (g) 

 گیاهچه تروزن
Seedling fresh weight 

(g) 

چهطول ریشه  

Length of 

radicle (cm) 
 

 زنیسرعت جوانه

Rate of 
germination 

)1-(1.day 

 زنیدرصد جوانه
Germination 
percentage 

)%( 

 تیمار آزمایشی
Experimental 

treatment 

 

0.052a 
 

0.065a 
 

1.87a 
 

0.064a 
 

35a 
 عصاره برگ

(Extract of leaf) 

 

0.051a 
 

0.068a 
 

1.86a 
 

0.053a 
 

41a 

 عصاره بنه
(Extract of 

corm) 
 .درصد ندارند 1داری در سطح های دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیمیانگین

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

 



 1931 بهار، 1، شماره 6جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      46

 مرغزنی و رشد علف هرز های جوانهمقایسه گروهی بین عصاره برگ و بنه زعفران بر ویژگی -6جدول 
Table 6- Orthogonal comparison between extract of saffron leaf and corm on germination and seedling growth of couch grass 

 وزن خشک گیاهچه
Seedling dry 

weight (g) 

 گیاهچه تروزن
Seedling fresh 

weight (g) 

 چهطول ریشه

Length of 
radicle (cm) 

 

 زنیسرعت جوانه
Rate of 

germination 

(1.day-1) 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

percentage)%( 

 تیمار آزمایشی
Experimental 

treatment 

 

0.001a 
 

0.01a 
 

2.66a 
 

0.038a 
 

28.75a 
 عصاره برگ

(Extract of leaf) 

 

0.003a 
 

0.03a 
 

3.19a 
 

0.044a 
 

30.08a 

 عصاره بنه
(Extract of 

corm) 
 .درصد ندارند 1داری در سطح های دارای حداقل یک حرف مشترا اختلاف آماری مدنیمیانگین

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

 

طور که مشاهده شد بین عصیاره بیرگ و عصیاره بنیه همان

داری زعفران بر صفا  مورد مطالده هر دو علف هرز تفاو  مدنی

بیشتری بر صفا   تأثیروجود نداشت اما با این حال، عصاره برگ 

 تیأثیرحشیی داشیت و عصیاره بنیه و مورد مطالده علف هرز جو

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

 ماهییت دقییق جهیت شناسیایی در تلیاش که در آینده، رسدمی

 گییاه مختلیف هیایاندام در آللوپاتیک موجود ترکییا  شیمیایی

 انجیام گشیایراه تواندیم ترکییا ، این بر عوامل مثثر و زعفران

باشید،  هیرز یهیاعلف ارگانیک مدیریت بر میتنی مطالدا  سایر

 گییاهی هایگونه سایر روی بر سایر محققین هایآزمایش نتایج

 کیه اسیت مطلیب ایین ییدکنندهتأهرز، هایعلف و زراعی از اعم

 جهیت برخیی گیاهیان در احتمیالی یبدگر آساثرا   از توانمی

 ست.بهره ج هرزهایعلف حضور از ناشی فشار کاهش
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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. 
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