
 

هاي هرز زنی علف هاي مختلف گياه زعفران بر رشد و جوانهاثرات دگر آسيبی عصاره اندام
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 5و ابراهیم ایزدی دربندی 3، احمد احمدیان*2، حسن فیضی0سیدعلیرضا موسوی
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های مختلف گیاه زعفران بر رشد و ا رات دگر آسیبی عصاره اندام. 3132. ، و ایزدی دربندی، ا.، احمدیان، ا.، فیضی، ح.ع.موسوی،  

 زراعرت و فنراوری زعفرران،   . .Descurainia sophia L)) و خاکشریر   (.Hordeum murinum L)های هرز جوموشری زنی علف جوانه

1(7 :)711-733. 

 

 چکیده

زنی دو گونه علرف هررز جوموشری و خاکشریر آزمایشری در دانشرکده        های زعفران بر رشد و جوانهبه منظور بررسی ا ر دگرآسیبی اندام

در قالب طرح کامالا تصادفی برا چهرار   فاکتوری   صورت بهآزمایش . انجام شد 3134کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تربت حیدریه در سال 

های مختلرف هرر عصراره در    های زعفران در سه سطح برگ، بنه و ترکیب برگ و بنه و غلظتتیمارها شام  عصاره اندام.  تکرار انجام شد

زنری   رامترهرای جوانره  نتای  نشان داد که عصاره زعفران دارای آ ار منفی بر رشرد و پا . بودند( درصد 75و  35، 1، 1/7، 3صفر، )شش سطح 

زنی، شاخص بنیه بذر و تعداد بذر نرمال در هر دو گونه علرف هررز    زنی، درصد جوانه چه، سرعت جوانهشام  طول و وزن ریشه، ساقه و گیاه

علرف   همچنین در این. درصد عصاره برگ و بنه به دست آمد 1/7در کاربرد ( 49/35)زنی در علف هرز جوموشی  بیشترین سرعت جوانه. بود

درصرد   75در کراربرد   21/35درصد عصاره برگ و کمترین آن برا میرانگین    1/7در کاربرد  21/73هرز باالترین شاخص بنیه بذر با میانگین 

به ترتیرب در غلظرت یرک    ( 21/31)و تعداد بذر نرمال ( 73)در علف هرز خاکشیر باالترین شاخص بنیه بذر . عصاره برگ و بنه به دست آمد

کاربرد عصاره بررگ و  . درصد عصاره برگ و بنه مشاهده شد 75در  ها آندرصد عصاره بنه و کمترین  1/7برگ و بنه و غلظت درصد عصاره 

ی نتای  نشان داد که اسرتفاده از  طورکل به. زنی شد داری باعث کاهش صفات جوانه معنی طور بهجدا  صورت بهبنه نسبت به عصاره برگ و بنه 

زنی  های هرز جوموشی و خاکشیر در مرحله جوانهمؤ ری سبب کاهش رشد و نمو علف طور بهدرصد  75و  35ی هاعصاره زعفران در غلظت

 .شودمی
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 مقدمه

بهبود عملکرد گیاهان زراعی به میزان زیرادی بره مردیریت    

های هررز برا   تأ یر متقاب  علف. گی داردهای هرز بستمؤ ر علف

شود که گیاهان زراعی از سابقه طوالنی برخوردار بوده و گفته می

اینکره گیاهران    براوجود . گرددپیشینه آن به آغاز کشاورزی برمی

هرای  اند، طی سرال زمان تکام  یافته های هرز همزراعی و علف

هررز را  هرای  هرای انسران، علرف   اخیر عوام  گوناگون و دخالت

 ,Rastegar)تر و در نتیجه مشرک  سرازتر کررده اسرت     تهاجمی

های هرز در حال حاور در سراسر دنیا هزینه کنترل علف(. 2006

به عنوان مثال در ایراالت متحرده آمریکرا،    . شده است آور سرسام

 37های هرز حردود  تلفات عملکرد گیاهان زراعی در نتیجه علف

میلیرارد دالر در سرال    11حدود ها  درصد است و برای کنترل آن

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

هرای شریمیایی و   کرش های هررز مقراوم بره علرف    افزایش علف

ی ناشی از کاربرد این مواد، تالش بسیار طیمح ستیزهای نگرانی

هرای  های مدیریت غیر شیمیایی علفزیادی برای طراحی راهبرد

هرای  کرش با توجه به اینکه کاربرد علف. ل انجام استهرز در حا

های هررز مقراوم، رو   ها بر علف متداول و همچنین ا ر بخشی آن

هرا را کرامالا   کرش توان استفاده از علفبه کاهش است ولی نمی

هرای  کرش استفاده از ترکیبات طبیعی به عنوان علف. حذف کرد

عی شریمیایی  تواند جایگزینی بررای ترکیبرات مصرنو   طبیعی، می

ترکیبات طبیعی گیاهی بره دلیر  تنروع    (. Weston, 1996)باشد 

ها و نیز ا ررات بسریار گسرترده،     بسیار زیاد ساختمان مولکول آن

-نسبت به ترکیبات مصنوعی کارآیی بیشتری برای کنترل علرف 

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

تواند نقرش مهمری در   یاهان آللوپات، میهای آللوپاتیک گویژگی

این گیاهران از طریرق   . های هرز ایفا کندمدیریت و کنترل علف

-هایی که به محیط اطراف خود آزاد مری تولید و ترشح متابولیت

هرای هررز   رشرد علرف   زنی و توانند تأ یر منفی بر جوانهکنند می

محردود   ها را مجاور خود گذاشته و از این طریق رشد و تراکم آن

توانرد  ها مری  لذا استفاده از این نوع گیاهان و بقایای آن. کنندمی

(. Salhi et al., 2011)هرا شرود   کشموجب کاهش مصرف علف

های فعرال بیولرونیکی   نتیجه تولید مولکول( آسیبیدگر)آللوپاتی 

باشد که ممکرن  ها می توسط گیاهان در حال رشد و یا بقایای آن

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

های دیگرر ترأ یر مسرتقیم و یرا     یا گونه گونه همانو نمو گیاهان 

مواد آللوشریمیایی شرام    (. Machado, 2007)گذارد  میرمستقیغ

باشررد کرره سررمیت  آن دسررته از مررواد شرریمیایی گیرراهی مرری  

) کنرد  ها اعمال مری فیزیولونیکی خود را بر گیاهان و یا میکروب

Rashed Mohassel et al., 2009 )    در کشراورزی نروین ا ررات

های هررز برر رشرد و نمرو     بازدارنده برخی گیاهان زراعی و علف

. (Maiqani, 2003)سایر گیاهان از دیربراز شرناخته شرده اسرت     

زنری برذر،    ا رات آللوپاتی ممکن اسرت در فرآینرد رشرد و جوانره    

هرا،  یرت هورمرون  چره، فعال چه و ساقهتقسیمات میتوزی در ریشه

هرا را نیرز   ها، تشکی  پروتئین و کارکرد آنرزیم سرعت جذب یون

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

 .شودهای هرز میمنجر به کنترل مؤ ر علف

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

سا  آمار موجرود در  برا. چند ساله، بدون ساقه و دارای بنه است

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

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

بیشترین تولید زعفران در ایرران در اسرتان خراسران    . بوده است

یک سوم زعفران ایران در این  باایتقرباشد و جنوبی و رووی  می

تررأ یر (. Golmohammadi, 2014)شررود مرریهررا تولیررد اسررتان

آللوپاتیک زعفران بره عنروان یرک گیراه دارویری در بسریاری از       

؛  et al., Asgarpour 2015)ها بره ا برات رسریده اسرت     آزمایش

2014 et al., Fallahi .)کار عقیده دارند پس از کشاورزان زعفران
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ن سپری شدن دوره باردهی اقتصادی زعفرران نبایرد در آن زمری   

اقدام به کشت دوباره آن نمود و یا حرداق  دو برابرر مردت دوره    

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

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

های گیاه ممکن است حراوی مرواد دگرر    اگرچه تمام اندام. است

 دکنندهیتولمنابع  نیتر مهماز ها ها و ریشهآسیب باشند ولی برگ

نتای  تحقیق (. (Rice, 1979روند شمار میترکیبات دگر آسیب به

در مرورد آ رار دگرر   ( et al., 2011 Taheri)طاهری و همکراران  

زنی و رشد چهار رقم سرورگوم نشران داد    آسیبی زعفران بر جوانه

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

زنی، طول ریشه، سراقه و بررگ و    دار درصد و سرعت جوانهنیمع

-ها در تمام ارقام سرورگوم مری  چهتر و خشک گیاههمچنین وزن

در آزمایشری   (Eghbali et al.,  2007)اقبرالی و همکراران   . شود

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

هرای بنره   موده و دریافتند که بافتچاودار، ماش و لوبیا بررسی ن

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

با توجره بره مطالرب    . ی داردکنندگ کیتحرهای زعفران ا ر برگ

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

زنی دو علف هررز مهرم    ترکیب برگ و بنه بر  خصوصیات جوانه

و اینکره ایرن دو گونره    زعفران شام  جوموشی و خاکشیر  مزارع

های هرز مزارع زعفرران  ترین علفمورد مطالعه از مهم علف هرز

چنرین باغرات در   ، یونجره و مراترع و هرم   صیفی جرات  و گندم و

های خراسان رووی و جنوبی کره دارای پرراکنش زیرادی    استان

و کاهش  هستند و باعث مشکالتی در رشد گیاه اصلی در مزرعه

چنرین  رشد رویشی و زایشی در گیاهان بخصو  زعفران و هرم 

گردنرد، لرذا از   سبب کاهش میزان برداشت محصول از مزارع می

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

هرای هررز انتخراب و مرورد     رویشی و زایشی این دو نروع علرف  

 .رزیابی قرار گرفته شدا

 

 اهمواد و روش

این آزمرایش بره صرورت فاکتوریر  در قالرب طررح کرامالا        

تصادفی با چهار تکرار در دانشرکده کشراورزی و منرابع طبیعری     

تیمارهرای  . انجرام گرفرت   3134دانشگاه تربت حیدریه در سرال  

برگ، بنره  )های زعفران در سه سطح  آزمایش شام  عصاره اندام

شرش  هرای مختلرف عصراره در    و غلظرت ( و ترکیب برگ و بنه

هرای  بذور علرف . بودند( درصد 75و  35، 1، 1/7، 3صفر، )سطح 

بررای  . آوری شرد هرز جوموشی و خاکشیر از مزارع  منطقه جمرع 

گیری ابتدا بنه و اندام هوایی زعفران از هرم جردا شرده و    عصاره

برای جلروگیری از برروز تغییررات شریمیایی در شررایط گلخانره       

ها پودر شرده و از  اندامبرقی سپس با کمک آسیاب. خشک  شدند

هرای  گررم از انردام   35مقدار . متری عبور داده شدندمیلی 7الک 

گرم  1)ها گرم از ترکیب هر کدام از اندام 1پودر شده و همچنین 

لیترر آب مقطرر   میلری  355به طور جداگانه به ( گرم بنه 1+ برگ

 49دور در دقیقرره و برره مرردت  755اوررافه شررده و روی شرریکر 

 سپس محلول سوسپانسیون از کاغذ صافی و. گرفتند ساعت قرار

ها به عنوان محلول این عصاره. شدنداتمن شماره یک عبور داده 

های رکرر شرده در   درصد در نظر گرفته شدند و غلظت 355پایه 

کردن محلول پایره توسرط آب مقطرر ایجراد شردند      فوق با رقیق

(2015 Mahmoodi, &Ali Pour  .)ش از عدم قب  از شروع آزمای

. زنی  اطمینان حاص  شد خواب بذور با انجام آزمایش اولیه جوانه

ها که دارای کاغذ صافی آغشته عدد بذر در پتری دیش 71تعداد 

الزم بره رکرر اسرت    . های تهیه شده بود قررار گرفرت  به محلول

ها بر اسا  نوع تیمار به لیتر از هر کدام از عصارهمقدار سه میلی

هرا در انکوبراتور برا    سپس پتری دیرش . افه شدها اوپتری دیش

روز قررار گرفتنرد    34گرراد بره مردت    درجه سانتی 71±3دمای 

(Asgarpour, 2015). 

زده برره صررورت روزانرره بررذور جوانرره 34از روز سرروم تررا روز 

چره  معیار جوانه زنی بر اسا  خرو  ریشه. شمارش و  بت شدند

ش، صرفاتی چرون طرول    در پایان آزمای. متر بودمیلی 7به مقدار 
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چه، درصرد  چه، وزن خشک ریشه، ساقه و گیاهریشه، ساقه و گیاه

زنری، شراخص    زنی، متوسط زمان جوانره  زنی، سرعت جوانه جوانه

های حاصر  در  گیری شد و دادهبنیه بذر و تعداد بذر نرمال اندازه

 .های از پیش طراحی شده،  بت شدندجدول

استفاده شد  3نی از معادله ز برای محاسبه متوسط زمان جوانه

(Asgarpour et al., 2015.) 

MG =∑Ni i/∑Ni  (3                                            )  

زنری برر حسرب     متوسط زمان جوانه MGTکه در این رابطه 

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

 .باشدمیگیری آزمایش در هر مرحله از اندازه

محاسرربه شررد  7زنرری بررا اسررتفاده از معادلرره  سرررعت جوانرره

(Asgarpour et al., 2015.) 

 s= ∑Si/Di                                                           (7)  

تعداد برذر جوانره    Siزنی،  سرعت جوانه Rsکه در این رابطه 

 .تعداد روز از شروع آزمایش بود Diزده در روز و 

 & Abdul- Baki) محاسبه شرد  1شاخص بنیه بذر از معادله 

Anderson, 1973.) 

Vi=ls*pg/100                                                       (1)  

چره برر   طول گیراه  lsشاخص بنیه بذر،  Viکه در این رابطه 

بره  . زنی برذر در روز آخرر برود    درصد جوانه pgمتر و حسب میلی

. استفاده گردیرد   SASافزار ام محاسبات آماری از نرممنظور انج

ای ها با استفاده از آزمرون چنرد دامنره   همچنین مقایسه میانگین

 .درصد آماری انجام گرفت 1دانکن در سطح 

 

 نتایج و بحث

داد کرره غلظررت و نرروع انرردام مررورد اسررتفاده و نتررای  نشرران

ت مورد مطالعه داری بر صفاها تأ یر معنی همچنین ا ر متقاب  آن

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

اصلی اندام زعفران بر صفات مورد مطالعه نشان داد کره ترکیرب   

برگ و بنه زعفران نسبت به برگ و بنه به صورت جداگانه سبب 

زنری در برذرهای جوموشری و     کاهش اکثر صفات مرتبط با جوانه

زنی و شراخص بنیره برذر     ار درصد جوانهدر این تیم. خاکشیر شد

در اکثرر صرفات   . زنی افزایش یافت کاهش و متوسط زمان جوانه

-مورد مطالعه بین کاربرد عصاره برگ و بنه اختالف آماری معنی

 (.4و  1جدول )داری مشاهده نشد 

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

بره  . ی هرز گرزارش شرده اسرت   هازنی و رشد علف کاهش جوانه

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

زنری و رشرد    بررسی ا ر عصاره آبی زعفران بر خصوصیات جوانره 

سه گونه علف هرز گزارش کردند که کاربرد عصاره بررگ و بنره   

زنی در هر سره علرف    این گیاه دارویی سبب کاهش صفات جوانه

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

(Abbasi, 2007 )هرای زعفرران   با بررسی ا رات دگر آسیبی  بنه

زنی بذر محصوالتی مانند گندم، جو، ررت، پنبه، سویا  روی جوانه

زنری   و کلزا گزارش کرد که عصاره زعفران بر پارامترهای جوانره 

 Taheri.2011 ,) طاهری و همکراران . این گیاهان ا ر منفی دارد

et al )زنی و رشرد ارقرام    آسیبی زعفران بر جوانه در مورد آ ار دگر

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

زنری شرام     هرای جوانره  دار شراخص زعفران باعث کاهش معنی

زنی، طول ریشه، ساقه و برگ و وزن ترر و   درصد و سرعت جوانه

هرای  ر این تحقیق نیز عصراره انردام  د. خشک ارقام سورگوم شد

هرای هررز   مختلف زعفران ا ر منفی برر رشرد و نمرو برذر علرف     

جوموشی و خاکشیر داشت اما با در نظر گرفتن کلیه صفات، ا رر  

های هرز یکسران نبرود بطروری کره     عصاره زعفران بر این علف

تأ یر منفی عصاره زعفرران برر علرف هررز جوموشری بیشرتر از       

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

های هرز مختلرف حساسریت متفراوتی بره مرواد      کردند که علف

 (.Asgarpour et al., 2015)آللوپاتیک دارند 
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به طور مشابه گزارش کردنرد کره ترأ یر آللوپاتیرک عصراره      

رو  بیشتر از علف هررز  زعفران بر کنترل رشد علف هرز تا  خ

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

هرا  چره زنی بذر و رشد طولی گیاه دهد که کاهش جوانهنشان می

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

مکانیسرمی کره   . گرردد مشراهده مری  ( هاآللوکیمیکال)در عصاره 

گرردد احتمراالا   زنی بذر در ا ر ایرن مرواد مری    جوانهسبب کاهش 

زنری برذر    هرای درگیرر در جوانره   مربوط به کاهش فعالیت آنرزیم 

همچنین عوام  متعددی ماننرد کراهش   . همانند آلفا آمیالز است

هرای کاترالیز   تقسیمات میتوز در مریستم، کاهش فعالیرت آنرزیم  

میرزان  های معدنی سربب کراهش   کننده و اختالل در جذب یون

 (.Vyvyan, 2002)گردد ها میچهرشد در گیاه

پتانسی  آللوپاتیک یک گیاه به عوام  مختلرف ماننرد گونره    

گیاهی، رقم، مرحله رشد گیاه و نوع انردام گیراهی بسرتگی دارد    

(Singh et al., 2003 .)     در این تحقیرق در بیشرتر صرفات مرورد

و بنره از  هرز عصراره ترکیرب بررگ    ارزیابی در هر دو گونه علف

های هرز مؤ ر زنی علف عصاره برگ و بنه خالص در کنترل جوانه

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

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

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

دار  ین افرزایش از لحراظ آمراری معنری    افزایشی داشت که البته ا

داری کراهش  با افزایش غلظت، این صفات به طرور معنری  . نبود

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

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

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

چره نیرز تقریبراا    نتای  در مورد وزن ریشه، ساقه و گیراه (. خاکشیر

های براال باعرث   در هر سه نوع عصاره کاربرد غلظت. مشابه بود

بیشترین کاهش در هر دو صفت . دار این صفات شدکاهش معنی

دسرت آمرد   درصد بره  75در عصاره ترکیبی برگ و بنه و غلظت 

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

 (.در مورد علف هرز خاکشیر 33
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 .غلظت عصاره زعفران بر طول ریشه در علف هرز جوموشی× اثر متقابل اندام - شکل 

Figure 1- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the root length in the H. murinum L. 
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 .چه در علف هرز جوموشیغلظت عصاره زعفران بر طول گیاه× اثر متقابل اندام -2شکل 

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

 

 
 .ره زعفران بر وزن ریشه در علف هرز جوموشیغلظت عصا× اثر متقابل اندام -0شکل 

Figure 3- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the root weight in the H. murinum L. 

 

زنی تحت ترأ یر انردام و    در علف هرز جوموشی سرعت جوانه

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

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

در . داری برا شراهد ایجراد نکردنرد    ها اختالف آماری معنیغلظت

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

زنی نسبت به شاهد شردند ولری در    دار سرعت جوانهکاهش معنی
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رصد باعث کاهش شد د 75کاربرد عصاره بنه و برگ تنها غلظت 

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

برا   (0.05≥ ) شاهد شد اما از نظر آماری اخرتالف معنری داری  

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

کاربرد عصاره برگ و بنه با افزایش غلظت روند کاهشری داشرت   

 75)زنی در بیشرترین غلظرت    انهبه طوری که کمترین درصد جو

 (.37شک  )مشاهده شد ( درصد
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 .غلظت عصاره زعفران بر وزن گیاه چه در علف هرز جوموشی× اثر متقابل اندام -4شکل 

Figure 4- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the seedling weight in the H. murinum L. 
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 .زنی در علف هرز جوموشی غلظت عصاره زعفران بر سرعت جوانه× اثر متقابل اندام -5شکل 

Figure 5- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the germination rate in the H. murinum L. 
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 .غلظت عصاره زعفران بر شاخص بنیه بذر در علف هرز جوموشی× اثر متقابل اندام -6شکل 

Figure 6- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the seed vigor index in the H. murinum L. 

 

 
 .عفران بر طول ریشه در علف هرز خاکشیرغلظت عصاره ز× اثر متقابل اندام -7شکل 

Figure 7- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the root length in D. sophia L. 

 

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

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

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

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

درصد عصاره بررگ   1و  1/7، 3های غلظت. دار نبودآماری معنی

درصد عصاره برگ و بنه سربب افرزایش    1/7و همچنین غلظت 

ه برذر در غلظرت   دار این صفت شدند و کمترین شاخص بنیمعنی

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

مشابه در مورد شاخص بنیه بذر در علف هررز خاکشریر مشراهده    

 (.31شک  )شد 
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 .غلظت عصاره زعفران بر طول ساقه در علف هرز خاکشیر× اثر متقابل اندام -8شکل 

Figure 8- Interaction effect organ× concentration of saffron extract on the stem length in D. sophia L. 

 

 
 .غلظت عصاره زعفران بر طول گیاه چه در علف هرز خاکشیر× اثر متقابل اندام -2شکل 

Figure 9- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the seedlings length in D. Sophia. L. 
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 .غلظت عصاره زعفران بر وزن ریشه در علف هرز خاکشیر× اثر متقابل اندام -3 شکل 

Figure 10- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the root weight in D. sophia L. 

 

 
 .لف هرز خاکشیرغلظت عصاره زعفران بر وزن گیاه چه در ع× اثر متقابل اندام -  شکل 

Figure 11- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the seedlings weight in D. sophia L. 

 



 7931ابستان ، ت2، شماره 6جلد نشریه زراعت و فناوری زعفران،      232

 
 .زنی در علف هرز خاکشیر غلظت عصاره زعفران بر درصد جوانه× اثر متقابل اندام -2 شکل 

Figure 12- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the germination percentage in D. sophia L. 

 

 
 .غلظت عصاره زعفران بر شاخص بنیه بذر در علف هرز خاکشیر× اثر متقابل اندام -0 شکل 

Figure 13- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the in the seed vigor index in D. sophia L. 

 

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

زده در علرف هررز   بیشتری بر کاهش تعرداد برذر نرمرال جوانره    

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

دار درصد عصاره بنه یا عصاره برگ و بنه سربب کراهش معنری   

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

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

 
 .غلظت عصاره زعفران بر تعداد بذر نرمال در علف هرز خاکشیر× اثر متقابل اندام -4 شکل 

Figure 14- Interaction effect of organ× concentration of saffron extract on the number of normal seeds in the D.  sophia L. 

 

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

های هوایی و کورم زعفران بر رشد گنردم،  آللوپاتیک بقایای اندام

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

متفاوت بود به طوری که اوافه کرردن   رویشی چهار گیاه زراعی

بافت کورم زعفران به خاک موجب کاهش رشد رویشی و اوافه 

های هوایی زعفران به خراک موجرب افرزایش رشرد     کردن اندام

 Mahmoodi 2015 ,)پور و محمرودی  همچنین علی. رویشی شد

&Ali Pour  )  گزارش کردند که بیشترین تأ یر آللوپاتیک عصراره

زنی علف هرز علرف پشرمکی    عفران بر رشد و جوانهبنه و برگ ز

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

گزارش شده است که با افزایش بقایای برگ زعفران بره محریط   

کشت طول ساقه سورگوم و با افزایش بقایای بنره طرول ریشره    

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

های اندازه گیرری  کردن بقایای بنه و در مواردی برگ بر ویژگی

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

 دیر مف ا رر  کیر  آن موجب بهکه  یکیولونیب دهیپد) 3هورمسیس

  ینترا ( عمرر  طرول  ایر  و رشرد  اسرتر ،  تحم  سالمت، بهبود)

 اسرت  عام  کی نییپا یدوزها معرض در گرفتن قرار از حاص 

 et al., 2012)برود  ( است کشنده ای و یباالتر سم یدوزها در که

Nourian.) رسد کره ایرن ا ررات بره ظراهر متنراقض       به نظر می

طوری که گفته شد همان. باشد مربوط به شرایط متفاوت آزمایش

ا ر آللوپاتیک گیاهان وابستگی شدیدی به عرواملی ماننرد گونره    

به عنوان مثال در . کم بر آن گونه داردگیاهی و شرایط رشدی حا

دهی گیاهان ا رات بره مراترب شردیدتری نسربت بره      مرحله گ 

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

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

رد و که مواد بازدارنده متفاوتی در بررگ و بنره زعفرران وجرود دا    

هرای  زمان این مواد بیشترین تأ یر منفی بر رشرد علرف   وجود هم

 .کندهرز را ایجاد می

                                                                                           
1-  Hormesis 
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مواد شیمیایی که در غلظتی مشرخص مرانع رشرد برخری از     

توانند سبب تحریک همان گونه در غلظتری  شوند، میها میگونه

 Sharma)ها در همان غلظت شوند دیگر و یا تحریک سایر گونه

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

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

های هررز نامشرخص و از یرک    زنی علف های جوانهها بر ویژگی

در ایرن شررایط اکثرر مروارد سربب      . کردالگوی کلی پیروی نمی

 افزایش صفت و یا از لحراظ آمراری نسربت بره شراهد اخرتالف      

به عنوان مثال در علرف هررز جوموشری،    . داری ایجاد نکردمعنی

دار صفات درصد عصاره سبب افزایش معنی 1/7و  3های غلظت

زنری، شراخص بنیره برذر و      زنی، متوسط زمان جوانه درصد جوانه

داری تعداد بذر نرمال شد ولی در علف هرز خاکشیر ترأ یر معنری  

 (Fallahi et al., 2014)فالحی و همکاران . بر این صفات نداشت

نشان دادند که ا رات دگر آسیبی عصاره زعفران بر روی تمرامی  

دار بوده و با افزایش ای معنیزنی رشد گیاهچههای جوانهشاخص

کره  زنری کراهش یافرت، بره طروری     غلظت عصاره، درصد جوانه

دسرت  درصد عصاره بنره بره   1زنی در غلظت حداق  میزان جوانه

زنری و نیرز   سرعت جوانهی در مورد صفاتمشابه روند نسبتاا. آمد

آگراه و  . چه مشراهده گردیرد  چه و ساقهطول و وزن خشک ریشه

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

، طرول  زنری ی پیاز زعفران درصرد جوانره  افزایش غلظت عصاره

-عنری چه و بنیه بذر در زیره سربز کراهش م  ساقه چه، طولریشه

در داد کره،  همچنرین نترای  تحقیرق حاورر نشران     . داری یافرت 

در هر دو علف هررز،  ( درصد 75و  35)های باالی عصاره غلظت

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

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

درصد عصاره ترکیب برگ و  75زنی علف هرز در غلظت  و جوانه

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

هرای  توان استفاده از آن را برای مدیریت و کنترل علفهرز، می

طور کلی نتای  این تحقیق نشران داد  به. هرز مختلف توصیه کرد

های مختلف زعفران دارای آ ار دگرآسریب برر   که عصاره قسمت

در . باشرد های هرز جوموشی و خاکشریر مری  زنی بذور علف جوانه

های پایین عصاره تأ یر اندکی برر اکثرر صرفات داشرت و     غلظت

زنری نسربت    حتی در برخی موارد سبب افزایش پارامترهای جوانه

درصد تمام پارامترهای  75و  35های به شاهد شد ولی در غلظت

. هش یافرت زنی در هر دو علف هرز نسربت بره شراهد کرا     جوانه

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

از . تری نسبت به عصاره برگ و عصاره بنره دارد بازدارندگی قوی

بررای کنتررل زیسرتی     رهیرافتی عنروان   تواند بهمینتای  تحقیق 

 سرموم  دیر تول و با استفاده قرار گیرد مورد زعفران های هرزعلف

 .قدم برداشت کیارگان و یحفاظت یکشاورز یدرراستا یستیز
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Abstract 

In order to examine the allopathic effects of saffron organs on the growth and germination of two 

species of Hordeum murinum L. and Descurainia sophia L. weeds, an experiment was done in the 

school of agriculture of the University of Torbat Haydarieh, Iran. The experiment was done as 

factorial in a completely randomized design with four replications with different levels of organs (leaf, 

corm and a combination of leaf and corm) and extract concentration (zero, 1, 2.5, 5, 10 and 20 

percent). The results indicated that saffron extract has negative effects on growth and germination 

parameters such as the length and weight of the root, stem and seedlings, the speed of germination, the 

percentage of germination, the seed vigor index and the number of normal seeds in both species of 

weeds. The highest germination rate was shown by Hordeum murinum (10.48) that was obtained in 

the 2.5 percent application in the leaf and corm extractions. In addition, in this weed the highest seed 

vigor index (21.75) was seen in the application of 2.5 percent of leaf extraction and the lowest seed 

vigor index was obtained (10.75) in the 20 percent application of leaf and corm extractions. In the D. 

sophia L. weed the highest seed vigor index was 21 and the number of normal seeds was 15.75, 

respectively, in the one percent concentration of leaf and corm and the 2.5 percent concentration in the 

corm extraction and its lowest value was seen in the 20 percent of leaf and corm extraction. The 

application of leaf and corm combination extraction in comparison with leaf and root separately, 

significantly lead to a reduction of the germination traits. On the whole, its seems that using the 

saffron extracts in the concentrations of 10 and 20 percent significantly affect the growth and 

development of Hordeum murinum and Descurainia sophia weeds negatively in the germination stage. 
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