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  چکیده

یین اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر جوانه زنی و رشد چاودار آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی به منظور تع
انجام شد. تیمارها شامل عصاره آبی برگ  1394با سه تکرار در آزمایشگاه علوم بذر دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند در سال 

درصد بودند.آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. صفات مورد بررسی شامل  2، 5/1، 1، 5/0هاي و بنه زعفران در غلظت
چه، وزن تر و وزن خشک بودند. نتایج آزمایش نشان داد زنی، طول ریشهزنی، میانگین روز جوانهزنی، سرعت جوانهدرصد جوانه

ند بطوریکه بیشترین اثر بازدارندگی در تیمار که عصاره آبی برگ و بنه زعفران تاثیر معنی داري بر صفات مورد بررسی داشت
زنی و درصد برگ و بنه مشاهده شد. افزایش غلظت عصاره آبی باعث افزایش میانگین روز جوانه 2درصد برگ و 5/1غلظت 

 2درصد کاهش نسبت به شاهد از تیمار غلظت  66/74زنی با کاهش بقیه صفات مورد مطالعه گردید. کمترین درصد جوانه
برگ و بنه حاصل شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ممکن است با استفاده از عصاره برگ و بنه زعفران  درصد
  هرز چاودار را کنترل کرد. زنی علفجوانه

  

  

 آللوپاتی، جوانه زنی، زعفران،  عصاره آبی، علف هرز: واژه هاي کلیدي
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 مقدمه 

)، زیرا براي دستیابی به آب، نور و مواد Zand et al.2004وب می شوند (علف هاي هرز تهدیدي جدي براي کشاورزي محس
غذایی با گیاهان زراعی رقابت کرده و باعث کاهش کمی و کیفی محصوالت زراعی می شوند، به طوري که خسارت ناشی از 

 هرز هاي علف با تاریخ طول در همواره کشاورزان )Steinsiek et al. 1982درصد می رسد( 82الی  72علف هاي هرز گاهی به 
 دستیابی جهت هرز هايعلف کنترل اند. امروزه یافته اي دست مالحظه قابل هاي پیشرفت به راستا این در و اند مبارزه بوده در
روشهاي کنترل علفهاي هرز شامل کنترل فیزیکی،  ).1383(زند و همکاران است نوین کشاورزي اهداف کارآمد جزو مدیریت به

 جز هم هنوز شیمیایی از سموم استفاده شاید رابطه این در).1383بیولوژیکی زراعی و شیمیایی است( زند و همکاران  مکانیکی،
 کنونی جمعیت براي کشاورزي کافی محصوالت تولید امکان ها کش علف ز ا استفاده گردد. بدون محسوب می روشها موثرترین

 بشمار گذشته دهه طی در فشرده کشاورزي درتوسعه مهم عوامل جمله از ها علف کش کاربرد.ندارد وجود افزایشی آن روند و
) امروزه به دلیل مشکالت ناشی از مصرف علف کش هاي شیمیایی،مطالعات براي دستیابی به   Ohno et al. 2000( .می آید

در این  (Singh et al., 2003)راهکارهاي جایگزین و سازگار با محیط زیست براي مدیریت علف هاي هرز رو به افزایش است
راستا استفاده از خاصیت آللوپاتی گیاهان و بقایاي آن ها براي کنترل علف هاي هرز مورد توجه برخی محققان قرار گرفته است 

Wu et al., Anjum 1999; & Bajwa, 2007) (.همچون گیاهی فیزیولوژیک برخی واکنشهاي بر آللوپاتیک شیمیایی تأثیرمواد 
 فعالیت و زنی جوانه غشاء، پذیري پروتئین، نفوذ سنتز فتوسنتز، و تنفس ریشه، توسعه سلولی، غذایی، تقسیم ادمو جذب

 و نیتروژن تثبیت گیاهی، توالی بر همچون تأثیر طبیعی و زراعی هاي اکوسیستم هاي ویژگی برخی همچنین بر و آنزیمها
عملکرد  )Kruse et al. 2000است( رسیده به اثبات مجدد کشت مشکالت و گیاهان رویش بندي ن، اشکوب نیتریفیکاسیو

فیزیولوژیکی و محل اثر انواع مواد دگر آسیب یکسان نیست ولی اغلب این مواد باعث کاهش جوانه زنی بذر و رشد دانه رست 
 ارائه دیگر بعضی روي بر ها گونه برخی اثرات آللوپاتی وجود بر مبنی زیادي علمی شواهد). Ferguson et al.2003می شوند(

 را بخوبی هرز علفهاي برخی و بوده آللوپاتی ویژگی برنج داراي و سورگوم سویا، چاودار، یوالف، خیار، مثال، عنوان است به شده
 منابع از مهمترین ها ریشه و برگها ولی باشند آللوپاتیک مواد حاوي ممکن است گیاه اندامهاي تمام چه اگر .کنند می کنترل
)گیاهان دارویی به عنوان Whittaker et al .1971; & Rizvi et al .1992; &Rice1979هستند( آللوپاتیک ترکیبات کننده تولید

ز جمله گیاهان دارویی وزراعی اCrocus sativus علمی ).زعفران با نام Fujii 1991گیاهان آللوپاتی قوي شناخته شده اند(
 خودش روي زعفران بر آللوپاتیک اثرات درمورد بسیاري تجربی شواهد .ی داردچند ساله مهم است که خاصیت دارویی و صنعت

 یا و .نمود کشت زعفران نمی توان دوباره زعفران زمین در که معتقدند قاینات از کشاورزان بعضی مثال عنوان به دارد، وجود
اقبالی و همکاران  ).1389امیرقاسمی(شد قائلفاصله  باید آن مجدد کاشت براي زمین، در زعفران مدت توقف برابر دو الاقل آنکه

)Eghbali et al.2007( لوبیا ماش و چاودار، گندم، رشد بر را زعفران وکورم هوایی اندامهاي بقایاي در آزمایشی اثر آللو پاتیک 
اثر  زعفران هاي برگ ولی منفی، آللوپاتی اثر مطالعه، مورد گیاهان زراعی بر زعفران کورم بافتهاي که دریافتند و نموده بررسی

 زنی جوانه بر را آن آللوپاتیک اثر سداب، گیاه دارویی روي بر تحقیقی در ) 1387  همکاران( و زاده مکی .دارد تحریک کنندگی
 کردند گزارش )1381( همکاران و نمودند ضیاءحسینی خرفه مشاهده و خاکشیر خروس، تاج هرز هاي علف رشد گیاهچه و

 سویا کاهش و  صحرایی کنگر بقایاي تأثیر تحت برنج هاي بوته تعداد برگ و ارتفاع خشک، ماده وزن بذور، شدن سبز درصد
 وزن ولی نداشت برگها تعداد و ارتفاع بذور، سبزشدن درصد ي بر تأثیر بقایا مقدار و داشتند شاهد تیمار به نسبت داري معنی

 دارویی گیاهان از برخی شد ذکر که گونه کاهش یافت. همان % 57 سویا و کنگر بقایاي مقدار افزایش با برنج هاي خشک بوته
 .بود خواهند مفید طبیعی هاي کش آفت و ها کش توسعه علف در که روند می شمار به آللوکمیکال مواد از منبع مناسبی

 از این هدف ، مجاور وهرز زراعی گیاهان دیگر و خود روي بر گیاه آللوپاتیک این اثرات بر دال تجربی شواهد وجود به باتوجه
  جوانه زنی علف هرز  چاودار بود. روي زعفران بر گیاه بنه و برگ آللوپاتیک اثرات بررسی مطالعه
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  مواد و روش ها
 بیرجند دانشگاه کشاورزي دانشکده بذر علوم  آزمایشگاه  در 1394 در سال سه تکراربا  تصادفی کامال طرح قالب در آزمایش

 هاي غلظت  :بودند از عبارت آزمایش تیمارهاي یوالف  بود. هرز  علف بذور و زعفران بنه و برگ شامل آزمایشی مواد .شد انجام
 براي حجمی).-درصد وزنی2و 5/1، 1، 5/0، 0هاي غلظت شامل( سطح 5در کدام هر )زعفران بنه و برگ (آبی  عصاره مختلف
 در شده بود پس از شستشو با آب جاري  جمع آوري مزرعه از که ) بنه و برگ( زعفران به مربوط هاي اندام ابتدا آزمایش اجراي

پس از خشک کردن، اندام هاي گیاه   شدند. خشک و گرفته قرار ساعت 48 به مدت گراد سانتی درجه 60 دماي در و آون
میلی  1000گرم از برگ و بنه به طور جداگانه به  20زعفران به تفکیک به کمک آسیاب پودر شدند. براي تهیه عصاره آبی 

ساعت محلول هاي حاصل از کاغذ صافی واتمن عبور داده شدند.این عصاره ها  48لیتر آب مقطر اضافه شده و پس از گذشت 
با رقیق کردن محلول پایه با آب مقطر 5/1، 1، 5/0درصد) در نظر گرفته شدند. غلظت هاي 100حلول پایه(عصاره به عنوان م

 با محلول ابتدا نمودن، ضدعفونی جهت که بود سانتی متر 9 قطر به عدد پتري دیش یک شامل آزمایشی واحد هر .تهیه گردید.
 دو مدت به ها آن کف صافی در دادن کاغذ قرار و شدن خشک از سپ درصد و سپس با آب معمولی شسته شدند و 10وایتکس 

 به درصد یک  سدیم محلول هیپوکلریت از بذور ضدعفونیت جه.گرفتند قرار گراد سانتی درجه 150دماي  با آون در ساعت
 جوانه زنی اصلی درصد آزمایش انجام از قبل .شدند شسته مقطر آب با بذور آن از بالفاصله بعد و شد استفاده ثانیه 30 مدت
 تیمار سطح هر براي .قرار گرفتند استفاده مورد بذور ،)خواب وجود عدم( جوانه زنی باالي درصد توجه به با و شده بررسی بذور
 کاغذ روي بر طور یکنواخت به دیش ها پتري از یک هر در و شمارش شده علف هرز مورد نظر ضدعفونی سالم بذر عدد 25

 صافی کاغذ گونه اي که به اضافه، زعفران بنه و برگ از شده تهیه آبی عصاره میلی لیتر 6ها  آن از کی هر به و رفتند قرار صافی
درجه سانتی گراد قرار  25 ±1درب پتري دیش ها بسته و در انکوباتور با دماي سپس عصاره گردید محلول به کامال آغشته

ریشه  خروج جوانه زنی معیار .شد انجام صورت روزانه به زده جوانه بذور شمارش زنی، جوانه سرعت تعیین منظور گرفتند. به
 نیز چهاردهم روز پایان در .انجام شد روز 14 مدت به و روزانه صورت به زده جوانه بذور شمارش .بذر بود از متري  میلی 2 چه

اندازه  منظور به شدند. گیري اندازه گیاهچه ها چه ریشهک خش وزن چه،وزن تر ریشه چه و ریشه طول چون شاخص هایی
                                                        )1( ..(Hashemi Nia et al., 2009 ) .شد استفاده  1 رابطه از بذور جوانه زنی درصد گیري

PG = 100(n/N)                                                                                                              
PG =  ،درصد جوانه زنی= n  ،تعداد بذور جوانه زدهN =   .هم چنین براي محاسبه  سرعت جوانه تعداد کل بذور جوانه زده

                                                                                 )2( .(Maguire, 1962)استفاده شد  2زنی از رابطه 
   RS = ΣSi / Di                    

RS  =  ، سرعت جوانه زنی= Si  تعداد بذر جوانه زده در روزi، ام=Di  .تعداد روز از شروع آزمایش بود 

                   3( MGT=Σ(fixi/N)(.(Scott et al., 1984) محاسبه گردید 3میانگین زمان جوانه زنی با استفاده از رابطه  
            

=MGT  ،میانگین زمان جوانه زنی =fi ،روز شمارشxi   = تعداد بذر جوانه زده در روزf،N =  زدهکل بذر هاي جوانه. 

شد. نمودار  انجام دانکن آزمون روش به ها میانگین مقایسه و تجزیه SAS 9.2 آماري افزار نرم توسط آمده دست به هاي داده
 رسم گردید. Excelها با استفاده از نرم افزار 

  نتایج و بحث
هـاي متفـاوت عصـاره آبـی بـرگ و بنـه زعفـران تغییـر         نتـایج آنـالیز واریـانس نشـان داد کـه کـاربرد غلظـت        :درصد جوانه زنی

≥p) داري(معنی در درصد جوانـه زنـی بـذور چـاودار ایجـاد کردنـد. مقایسـه میـانگین اثـر مقـادیر مختلـف عصـاره آبـی               0/01
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هـرز چـاودار  نشـان داد بـه طـور کلـی بـا افـزایش غلظـت عصـاره رونـد            زنـی علـف  برگ و بنه زعفـران بـر میـزان درصـد جوانـه     
ــه   ــت. بطوریکــه بیشــترین درصــد جوان ــی کــاهش یاف ــه زن ــا  درصــد جوان ــار شــاهد و کمتــرین آن ب ــی در تیم درصــد  66/74زن

 2درصــد بــرگ و  5/1درصــد بــرگ و بنــه زعفـران دیــده شــد ولــی بــین غلظــت   2کاهش(نسـبت بــه شــاهد) در تیمــار غلظــت  
) 1393پــور و محمــودي(نتــایج تحقیــق علــی نتــایج بدســت آمــده بــا  داري وجــود نداشــت.درصــد بــرگ و بنــه تفــاوت معنــی

-هـاي زعفـران بـر جوانـه    هـاي عصـاره آبـی انـدام    اي اثـر غلظـت  در مطالعـه  )1394پـور و همکـاران(   سـگر مطابق بود .همچنین ع
اج خـروس وحشـی، ازمـک و خاکشـیر ایرانـی را بررسـی نمودنـد آنـان دریافتنـد کـه درصـد                 زنی و رشد سه گونـه علـف هـرز ـت

تـوان  بـه نتـایج مشـخص شـده اسـت کـه مـی       هاي متفاوت عصـاره کـاهش یافـت. بنـابراین بـا توجـه       زنی تحت تاثیرغلظتجوانه
  هاي هرز استفاده نمود.زمینی زعفران براي مدیریت علفاز عصاره آبی اندام هوایی و زیر

  

 خطاي استاندارد) هاي عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر درصد جوانه زنی چاودار(میانگیناثر غلظت - 1شکل 

داري بـر سـرعت   هـاي متفـاوت عصـاره بنـه و بـرگ زعفـران تـاثیر معنـی        غلظـت تیمار بـذور چـاودار بـا     زنی:جوانه سرعت
دهـد کـه عصـاره آبـی زعفـران در      مقایسـه میـانگین صـفت مـورد مطالعـه نشـان مـی       . )>01/0P( زنـی چـاودار داشـت   جوانه

ــه شــاهد محســوس مــی    ــن کــاهش نســبت ب ــی را کــاهش داده و ای ــه زن باشــد. بطوریکــه علــف هــرز چــاودار ســرعت جوان
ــه زنــی در تیمــار کمتــری ــی بــین ســطوح مختلــف عصــاره از لحــاظ    2و  5/1ن ســرعت جوان درصــد بــرگ مشــاهده شــد ول

ــه   ــرعت جوان ــر س ــاثیر ب ــی  ت ــتالف معن ــذور اخ ــی ب ــاهري و      زن ــه ط ــا مطالع ــایش ب ــن آزم ــت.نتایج ای ــود نداش داري وج
آللوپاتیـک عصـاره بـرگ     زنـی بـذور سـورگوم تحـت تـاثیر     دریافتنـد کـه سـرعت جوانـه    مطابقت داشت آنـان  )1388همکاران(

در تحقیقــی نشــان دادنــد کــه انــدام بــرگ ) (Alimoradi et al., 2008و بنــه زعفــران کــاهش یافــت.علیمرادي و همکــاران
  زنی دو گونه علف هرز شلمی و گچ دوست گردید.زعفران باعث کاهش سرعت جوانه

عصـاره آبـی بـرگ و بنـه زعفـران تـاثیر       هـاي  هـاي جـدول تجزیـه واریـانس نشـان داد کـه غلظـت       داده :چـه طـول ریشـه  
هـاي مختلـف عصـاره    چـه تحـت تـاثیر غلظـت    چـه چـاودار داشـت. رشـد طـولی ریشـه      بر طول ریشـه ) >01/0P(  داريمعنی

هــاي مختلــف چــه در غلظــتچــه کــاهش یافــت.طول ریشــهقــرار گرفــت بطوریکــه بــا افــزایش غلظــت عصــاره طــول ریشــه
درصـد بـرگ بـا     2و عصـاره بـا غلظـت     متـر سـانتی 03/9داشـت.تیمار شـاهد بـا     عصاره مورد مطالعه بـا هـم اخـتالف آمـاري    

توانــد بیــانگر ایــن کـاهش طــول ریشــه مـی  چــه را داشــتند. متــر بــه ترتیـب بیشــترین و کمتــرین طـول ریشــه  یسـانت  30/1
 موضــوع باشــد کــه طویــل شــدن ســلولها از طریــق ممانعــت از عمــل جیبــرلین و اینــدول اســتیک اســید بــه وســیله عوامــل 

دیگـري نیــز ارائــه   محققــانمشــابه ایـن تحقیــق توسـط    نتـایج Qasem., 1992).(آللوپاتیـک تحــت تـاثیر قــرار گرفتـه اســت   
کــه در علــف پشــمکی تیمــار شــده بــا عصــاره بنــه و بــرگ زعفــران طــول  ) نشــان دادنــد1393شــد علــی پــور و محمــودي(

  یافت. داري کاهش چه به طور معنیریشه
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 ) >01/0P( داريتجزیـه واریـانس نشـان داد کـه عصـاره هـاي بـرگ و بنـه زعفـران تـاثیر معنـی           نتـایج    چـه: وزن تر ریشه
 2چــه چــاودار داشت..بیشــترین وزن تــر مربــوط بــه غلــت صفر(شــاهد)و کمتــرین آن مربــوط بــه غلظــت  بــر وزن تــر ریشــه

داري داشـتند.  عنـی هـاي متفـاوت عصـاره بـا یکـدیگر اخـتالف م      چـه در غلظـت  ).وزن ریشـه 1درصد عصاره بـرگ بود(جـدول  
چـه  نیـز گـزارش شـد آنهـا دریافتنـد کـه وزن تـر ریشـه         ) 1391(. نتایج مشابه ایـن آزمـون در مطالعـات پیـرزاد و همکـاران     

هـاي بـاالتر عصـاره عـالوه بـر      رسـد غلظـت  تاج خروس تحت تاثیر عصاره آبی مریم گلـی و درمنـه کـاهش یافت.بـه نظـر مـی      
  .شود.هاي زنده میآب در بافتتاثیر آللوپاتیک آن باعث کاهش جذب 

) تحــت تـاثیر غلظــت  >01/0Pنتــایج نشـان داد وزن خشـک ریشــه چـه بــه طـور معنـی داري (      چـه: وزن خشـک ریشــه 
بررسـی کـاربرد عصـاره انـدام هـوایی و زیـر زمینـی زعفـران نشـان          هاي متفـاوت عصـاره بـرگ و بنـه زعفـران قـرار گرفـت.        

کــاهش یافــت. بــه طــوري کـه بیشــترین وزن خشــک در تیمــار شــاهد بــه   داد کـه وزن خشــک گیــاه در نتیجــه ایــن تیمـار  
دار بــود.کمترین میــزان وزن خشــک در زمینــی معنــیدســت آمــد و تفــاوت آن بــا تمــاي ســطوح پــودر انــدام هــوایی و زیــر 

) نتـایج مشـابه بـه ایــن آزمـایش در مطالعـات دیگــر      1درصــد بـرگ و بنـه حاصـل شــد(جدول    2درصـد بـرگ و    5/1مقـادیر  
در مطالعـه خـود دریافتنـد کـه بـا افـزایش غلظـت عصـاره بـرگ          ) 1389ارش شد به طـور مثـال حیـدري و همکـاران(    نیز گز

 1388هــاي طــاهري و همکــاران(اکــالیپتوس وزن خشــک چــاودار کــاهش یافــت.همچنین نتــایج بــه دســت آمــده بــا یافتــه 
ــد  ــاثیر   )مطابقــت دارد کــه گــزارش کردن ــه رســتهاي ســورگوم تحــت ت ــه و   میــزان وزن خشــک دان ــرگ، بن ــی ب عصــاره آب

گلپوش زعفران کـاهش یافت.آنهـا همچنـین اظهـار داشـتند کـه مـواد موجـود در عصـاره آبـی انـدامهاي گـل و بـرگ اثـرات               
  بازدارندگی بیشتر نسبت به عصاره بنه دارد.

بر میانگین روز  >01/0Pداريهاي مصرفی اثر کامآل معنیعصاره نتایج آزمایش نشان داد که غلظت زنی:میانگین روز جوانه
ها باعث افزایش مدت زمان الزم براي به حداکثر هاي هرز چاودار ایجاد کرد. عصاره آبی زعفران در برخی غلظتزنی علفجوانه

هرز چاودار شده است.  زنی بذور علفهاي هرز شد و این افزایش  مدت زمان باعث کاهش سرعت جوانهزنی علفرسیدن جوانه
 2روز در تیمار غلظت  58/7زنی  کاهش یافت به طوري که بیشترین مقدار آن با عصاره میانگین روز جوانهبا افزایش غلظت 

روز در تیمار شاهد مشاهده شد. بین تیمار شاهد با سطوح مختلف غلظت عصاره تفاوت  83/3درصد برگ و کمترین آن با 
 .) مطابقت دارد 1394(ور و همکارانهاي عسگر پداري وجود داشت.نتایج به دست آمده با یافتهمعنی

  زنی چاودارهاي عصاره آبی برگ و بنه زعفران  بر خصوصیات جوانهمقایسه میانگین اثر غلظت-)1جدول(

 تیمار
Treatment 

درصد جوانھ 
 زنی

Germination 
percentage 

سرعت جوانھ 
 زنی

Rate of 
germination 

(1/day) 

میانگین زمان  
 جوانھ زنی
Mean 

germination 
time(day) 

 طول ریشھ
 چھ(میلی متر)

Radicle 
length(cm) 

وزن تر 
ریشھ 

چھ(میلی 
 Root گرم)

fresh 
weight(g) 

وزن خشک 
ریشھ 

چھ(میلی 
 گرم)

Root dry 
weight(g) 

 شاھد
 

۶۶/٩٠  a 
 

٨٣/٠  a ٨٣/٣ d ٠٣/٩ a ٠٥٦/٠ a ٠٠١۴/٠ a 

  بنھ %0/5
 

٦٦/٣٨  b 
 

٢١/٠  b ١٦/٤ cd ١٠/٤  b ٠٣١/٠ b ٠٠١٠/٠ b 

% ١بنھ   
 

٣٣/٣٣  c 
 

٢٣/٠ b ٥٠/٤ cd ٧٨/٢  bcd ٠٢/٠ c ٠٠٠٨/٠ b 

 بنھ %1/5
 

٦٦/٢٢ d ١٦/٠  b ٣٣/٤ cd ٩٣/١  cd ٠١/٠ d ٠٠٠٥/٠ c 

 بنھ %2
 

١٦ e ١٢/٠  b ٦٦/٥ bc ٤٦/١  d ٠١/٠ d ٠٠٠٢/٠ d 

 برگ %0/5
 

٦٦/٣٠  c ٢٣/٠  b ٠٦/٤ cd ٣٠/٣  bc ٠٢٢/٠ c ٠٠٠٦/٠ c 

 برگ%1
 

٦٦/٢٢  d ١٦/٠  b ٨٦/٤ cd ٢٠/٢  cd ٠١/٠ d ٠٠٠٤/٠ c 

 برگ %1/5
 

٦٦/١٨  e ١١/٠  b ٧٢/٦ ab ٥٦/١  d ٠٠٧/٠  ed ٠٠٠١/٠ d 

 برگ %2
 

١٦ e ١١/٠  b ٥/٧ 8a ٣٠/١  d ٠٠١/٠  e ٠٠٠١/٠ d 
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درصد ندارند 5حرف مشترك اختالف آماري معنی داري در سطح یک *میانگین هاي داراي حداقل   

  نتیجه گیري    

نتایج آزمایش انجام شده نشان داد که عصاره آبی گیاه دارویی زعفران داراي خاصیت آللوپاتیک بوده و از جوانه زنی و رشد 
تمامی صفات مورد بررسی در این آزمایش تحت تاثیر عصاره آبی برگ و بنه زعفران قرار علف هرز چاودار جلوگیري می کند. 

زنی که افزایش یافت همه صفات مورد مطالعه کاهش یافتند به جز میانگین روز جوانهگرفتند و با افزایش غلظت عصاره آبی، 
                                                                                                                         این کاهش می تواند ناشی از افزایش مقدار مواد آللوپاتیک باشد.
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