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  چکیده

به منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی برگ و بنه گیاه دارویی زعفران بر جوانه زنی و رشد علف هرز یوالف آزمایشی در قالب 
در آزمایشگاه علوم بذر دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند انجام شد. تیمار هاي آزمایش شامل طرح کامال تصادفی با سه تکرار 

درصد بود. صفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه زنی،  2و 5/1، 1، 5/0(آب مقطر)، 0غلظت  5آبی برگ و بنه زعفران در عصاره 
سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، بنیه بذر، میانگین زمان جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن تر ریشه چه و وزن خشک ریشه چه 

صاره برگ وبنه درصد جوانه زنی را در علف هرز یوالف کاهش داد. کمترین درصد ن داد غلظت هاي مختلف عبودند. نتایج نشا
همچنین نتایج آزمایش حاکی از تاثیر معنی دار عصاره برگ و بنه درصد برگ حاصل شد. 2درصد از غلظت  16جوانه زنی با مقدار 

ه چه، وزن تر شنظر سرعت جوانه زنی، طول ری در غلظت هاي مختلف بر سایر صفات مورد بررسی بود. بیشترین و کمترین مقدار از
درصد برگ و بنه مشاهده شد. ضمن اینکه میانگین زمان  2، به ترتیب از بذور تحت تیمار شاهد و غلظت و وزن خشک ریشه چه

  جوانه زنی با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت.

  

  ، یوالف، علف هرزکلیدي: آللوپاتی، زعفران، شاخص هاي جوانه زنی واژه هاي
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  مقدمه
 شامل هرز کنترل علفهاي روشهاي .است نوین کشاورزي اهداف جز آمد مدیریت کار به دستیابی جهت هرز علفهاي کنترل امروزه
 جز هم هنوز شیمیایی از سموم استفاده شاید رابطه این در). 2( است شیمیایی و و زراعی بیولوژیکی مکانیکی، فیزیکی، کنترل

 محیطی خطرات زیست ، هرز ي ها علف کنترل باالي هزینه گیاهان زراعی، کیفیت کاهش ولیگردد   محسوب می روشها موثرترین
 حجازي(است  هرز علفهاي کنترل در روشهاي نظر تجدید ضرورت بیانگر ها علفکش به ي هرز ها علف مقاومت افزایش طرفی از و
 رشد هاي بازدارنده و جدید طبیعی هاي کش علف کشف باعث تواند می دارویی گیاهان آللوپاتی راستا مطالعات این در .)1379،

شود. آللوپاتی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم مواد آللوکیمیکال آزاد شده به محیط توسط یک گونه گیاهی مجاور گفته می شود  
مواد  این .)Hamada, 2010(یش می شودکه در ابتدا این مواد در آزمایشگاه استخراج شده و اثر آن بر روي گونه هاي گیاهی آزما

 یاي بقا و تجزیه ریشه از ترشح برگ، و شاخ از آبشویی مانند روشهاي مختلفی به که هستند ثانویه اي متابولیتهاي واقع در شیمیایی
بنابراین، از آنجا که این ترکیبات شامل مواد گیاهی طبیعی بوده و اثر سوء ناشی از باقی ماندن  )19( می رسند هدف گیاه به گیاهی

پسماند در محیط زیست ندارند،در مدیریت علف هاي هرز به عنوان یک روش پایدار و سازگار با محیط زیست به شمار می 
 تغییر آنها همچون فیزیولوژیک مهم فرایندهاي در تداخل طریق از را نمو گیاهان و رشد دگرآسیب، مواد). Singh et al.,2006روند(

 گیاهی، هاي تعادل هورمون ها، آنزیم برخی فعالیت و سلولی تقسیم از غشاء، جلوگیري عمل و پذیري نفوذ سلولی، دیواره ساختار
وتغییر ساختار  فعال انتقال تعدیل رنگیزهها، و پروتئینها سنتز تنفس، غذایی، فتوسنتز، عناصر جذب گرده، لوله و بذر زنی جوانه

RNA و DNAواد آللوپاتیک قوي گزارش کردند که گیاهان دارویی جزء گیاهان داراي م ) فوجی و همکاران24یکند.(را مختل م
نتایج برخی بررسی ها نشان داده است که زعفران به دلیل خاصیت دگرآسیبی ، توانایی محدود کردن جوانه  محسوب می شوند.

 زنبق یا  ازخانواده  Crocus sativusعلمی  نام با زعفران .)Rashed mohassel et al ., 2008زنی برخی علف هاي هرز را دارد(
Iridaceae دارد وصادراتی ایران صنعتی محصوالت بین در اي ه ویژ جایگاه رویی جهان،دا و کشاورزي محصول گرانترین عنوان به. 

 Eghbali etمثال اقبالی و همکاران ( عنوان به دارد، وجود خودش روي زعفران بر آللوپاتیک اثرات درمورد بسیاري تجربی شواهد
al.2007و نموده بررسی لوبیا ماش و چاودار، گندم، رشد بر را زعفران وکورم هوایی اندامهاي ) در آزمایشی اثر آللو پاتیک بقایاي 
 اثر تحریک کنندگی زعفران هاي برگ ولی منفی، آللوپاتی اثر مطالعه، مورد گیاهان زراعی بر زعفران کورم بافتهاي که دریافتند

 ماشک، با در مقایسه یوالف که داد نشان اي خوشه گل ماشک و گیاهچه یوالف رشد بر گندم ارقام آللوپاتی توانایی بررسی .دارد
 حساسیت چه ساقه به نسبت هرز هاي علف چه دیگر، ریشه سوي از .گرفت قرار گندم هاي گیاهچه توسط تولید شده آللوکمیکال مواد تأثیر تحت بیشتر

 بر را آن آللوپاتیک اثر سداب، گیاه دارویی روي بر تحقیقی همچنین در ).1387 همکاران، و آبادي حسین لبافی(داد نشان بیشتري
 ذکر که گونه همان .) 1387 همکاران و زاده مکیشد(  خرفه مشاهده و خاکشیر خروس، تاج هرز هاي علف رشد گیاهچه و زنی جوانه

 طبیعی هاي کش آفت و ها کش توسعه علف در که روند می شمار به آللوکمیکال مواد از منبع مناسبی دارویی گیاهان از برخی شد
 با گیاهان از یکی عنوان به هوایی و زیر زمینی زعفران  هاي بخش آسیبی دگر اثرهاي مطالعه در این بنابراین .بود خواهند مفید

 علف هرز یوالف مورد مطالعه قرار گرفت. زنی جوانه هاي بر شاخص باال دگرآسیبی پتانسیل

  مواد و روش ها:
 انجام بیرجند دانشگاه کشاورزي دانشکده بذر علوم  آزمایشگاه  در 1394 در سال سه تکراربا  تصادفی کامال طرح قالب در آزمایش

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

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

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

درصد و سپس با آب  10وایتکس  با محلول ابتدا نمودن، ضدعفونی جهت که بود سانتی متر 9 قطر به عدد پتري دیش یک شامل
 درجه 150دماي  با آون در ساعت دو مدت به ها آن کف صافی در دادن کاغذ قرار و شدن خشک از سپ معمولی شسته شدند و

 بالفاصله بعد و شد استفاده ثانیه 30 مدت به درصد یک  سدیم محلول هیپوکلریت از بذور ضدعفونیت جه.گرفتند قرار گراد سانتی
جوانه  باالي درصد توجه به با و شده بررسی بذور جوانه زنی اصلی درصد آزمایش انجام از قبل .شدند شسته مقطر آب با بذور آن از

 شده علف هرز مورد نظر ضدعفونی سالم بذر عدد 25 تیمار سطح هر براي .قرار گرفتند استفاده مورد بذور ،)خواب وجود عدم( زنی
 عصاره میلی لیتر 6ها  آن از کی هر به و گرفتند قرار صافی کاغذ روي بر طور یکنواخت به دیش ها پتري از یک هر در و شمارش

درب پتري دیش  سپس عصاره گردید محلول به کامال آغشته صافی کاغذ گونه اي که به اضافه، زعفران بنه و برگ از شده تهیه آبی
 به زده جوانه بذور شمارش زنی، جوانه سرعت تعیین منظور درجه سانتی گراد قرار گرفتند. به 25 ±1ها بسته و در انکوباتور با دماي

 به و روزانه صورت به زده جوانه بذور شمارش .بذر بود از متري  میلی 2 ریشه چه خروج جوانه زنی معیار .شد انجام صورت روزانه
 چه ریشهک خش وزن چه،وزن تر ریشه چه و ریشه طول چون شاخص هایی نیز چهاردهم روز پایان در .انجام شد روز 14 مدت

   (Hashemi Nia et al., 2009 ) .شد استفاده  1 رابطه از بذور جوانه زنی درصد اندازه گیري منظور به شدند. گیري اندازه گیاهچه ها

)1(  

=PG درصد جوانه زنی، = n تعداد بذور جوانه زده، N = هم چنین براي محاسبه  سرعت جوانه زنی از  .تعداد کل بذور جوانه زده
                                                                                                  .(Maguire, 1962)استفاده شد  2رابطه 

  

 

RS  =  ، سرعت جوانه زنی= Si  تعداد بذر جوانه زده در روزi، ام=Di  .میانگین زمان جوانه زنی با  تعداد روز از شروع آزمایش بود
  .(Scott et al., 1984) محاسبه گردید 3استفاده از رابطه 

)3(  

=MGT میانگین زمان جوانه زنی ، =fiروز شمارش ،xi   = تعداد بذر جوانه زده در روزf،N =  به هاي داده زده.کل بذر هاي جوانه 
شد. نمودار ها با استفاده از  انجام دانکن آزمون روش به ها میانگین مقایسه و تجزیه SAS 9.2 آماري افزار نرم توسط آمده دست

 رسم گردید. Excelنرم افزار 

  نتایج وبحث
  درصد جوانه زنی

MGT = Σ(fixi/N)  

    )2 (  RS = ΣSi / Di 

PG = 100(n/N) 
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به طور کلی با افزایش  .داشت )>01/0Pداري( معنی تاثیر زنی جوانه بر درصد عصاره مختلف هاي غلظتنتایج آزمایش نشان داد 

  برگ %2غلظت  یمار شاهد و کمترین دربیشترین درصد جوانه زنی در تغلظت عصاره درصد جوانه زنی کاهش یافت به طوري که 
 (ارانهمک و علیمرادينتایج مشابهی که توسط محقیقین گزارش شده است، که نتایج ما را تایید میکند بطور مثال  .مشاهده شد

Alimoradi et al. 2008( و دوست گچ هرز علف  جوانه زنی بر درصد معنیداري تأثیر زعفران بنه ه عصار دادند نشان تحقیقی طی 
قربانلی و  .یافت کاهش معنی داري طور به زعفران برگ عصاره تأثیر تحت گیاهان این درصد جوانه زنی ولی نداشت  شلمی

نه به طور معنی داري کاهش درصد جوانه زنی یوالف و تاج خروس تحت تاثیر عصاره آبی درمگزارش کردند که )1387(همکاران
 روي اثر با همچنین و جیبرلین مانند زنی جوانه هاي القاء هورمون روي تأثیر با دگرآسیب ترکیبات که داده نشان ها بررسی .یافت

  ).11شوند( می زنی جوانه کاهش باعث است زنی ضروري جوانه فرایند براي که پروتئینازها و آمیالزها مانند ویژه هاي فعالیت آنزیم

  سرعت جوانه زنی 

)بود؛ به   >P 0 /05نشان دهنده  تاثیر معنی دار ( زعفران  برگ و بنه  مختلف عصاره غلظت هاي  در زنی جوانه سرعت بررسی
بنه بود که با سایر  %2نداشت و کمترین مربوط به غلظت فاوت معنی داري %  بنه ت05/0غلظت بیشترین که با  طوریکه تیمار شاهد

نتایج . با این وجود سیر کاهشی سرعت جوانه زنی با افزایش غلظت عصاره قابل مشاهده است  نداشت. معنی داري  تیمارها تفاوت
در مطالعه اي نشان دادند سرعت جوانه زنی بذور آن ها مطابقت داشت ) 1390(و همکاران طاهرياین آزمایش با یافته هاي 

 Alimoradiدر تحقیق دیگري علیمرادي و همکاران ( عصاره برگ و بنه زعفران کاهش یافت سورگوم تحت تاثیر عصاره آللوپاتیک
et al., 2008مذکور صفت  .و گچ دوست می گرددسرعت جوانه زنی دو عف هرز شلمی  ) دریافتند که برگ زعفران باعث کاهش

جزء صفات مهم به شمار می رود، به طوریکه کاهش سرعت جوانه زنی بذر علف هرز، فرصت کافی براي رشد و توسعه کانوپی را به 
گیاه زراعی داده و باعث می شود که محصول اصلی بتواند زودتر از علف هرز سیستم ریشه اي و شاخ و برگ خود را تشکیل دهد و 

  .)1آن عمل کند.(در جذب منابع موفق تر، از 

  طول ریشه چه 

 01/0معنی دار(تأثیر برطول ریشه چه یوالف  زعفران بنه و برگ عصاره  متفاوت غلظتهاينتایج  تجزیه واریانس نشان داد 
P<( .مشاهده  میلی متر  16/3با  برگ% 2غلظت و کمترین در میلی متر  40/11با بیشترین طول ریشه چه در تیمار شاهد داشت

 عصاره  با شده  تیمار گندم در که دادند محققان نشان برگ تفاوت معنی داري نداشت.5/0شد که با سایر تیمار ها به جزء تیمار 
گزارش  )1390(مکی زاده تفتی و همکارن .)(Abbasi & Jahani, 2007 یافت کاهش معنیداري طور چه به ریشه طول زعفران

، که با کردند طول ریشه چه یوالف وحشی تحت تاثیر غلظت هاي مختلف عصاره گیاه اسفند به طور معنی داري کاهش می یابد
 از ممانعت طریق از سلولها شدن طویل که باشد نکته این بیانگر است ممکن ریشه چه کاهش طولنتایج این آزمایش مطابقت  دارد.

به طورکلی مواد  .)(Qasem, 1992اسید به وسیله عوامل آللوپاتی تحت تاثیر قرار گرفته استاستیک  دولاین و جیبرلین عمل
کاهش تقسیمات میتوزي در مریستم ریشه؛کاهش فعالیت آنزیم هاي کاتالیز کننده فرایندهاي حیاتی گیاه و مختل آللوپاتیک با

  ).3شوند( کردن جذب یون هاي معدنی سبب کاهش میزان رشد ساقه چه و ریشه چه می

  وزن تر ریشه چه 
) در وزن تر ریشه چه یوالف بود. بیشترین وزن تر >01/0Pداده هاي جدول تجزیه واریانس حاکی از وجود اختالف معنی دار (

%  2میلی گرم مربوط به غلظت  02/0میلی گرم مربوط به تیمار شاهد و کمترین وزن ریشه چه با مقدار  096/0ریشه چه با مقدار 
 )1393محمودي(و  %  برگ نداشت. نتایج مشابه این آزمایش در مطالعات علی پور5/0د که اختالف معنی داري با غلظت برگ بو
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 چه ریشه وزن در معنی داري بنه زعفران تغییر  عصاره  متفاوت  غلظت هاي نیز گزارش شد آنها طی آزمایشی نشان دادند کاربرد

 داد؛ کاهش را علف پشمکی وزن ریشه چه زعفران برگ عصاره  متفاوت غلظت هاي ولی نکرد ایجاد بنه شاهد نسبت علف پشمکی
با بررسی تاثیر  )1392(فرهودي و همکارانشد.  حاصل زعفران برگ عصاره درصد 2 غلظت از وزن ریشه چه کمترین که اي گونه به

ند افزایش غلظت عصاره آفتابگردان سبب عصاره الکلی برگ آفتابگردان روي جوانه زنی ورشد گیاه چه یوالف وحشی  نشان داد
کاهش رشد گیاهچه در حضور ترکیبات آللوپاتیک با توقف شدید میتوز در سلول هاي مریستمی  .کاهش وزن تر گیاهچه یوالف شد

  .)Bohm et al.;2006(ریشه چه وساقه چه همراه می شود و  در نتیجه وزن ریشه چه  و ساقه چه کاهش می یابد 

  چه وزن خشک ریشه

) تحت تاثیر غلظت هاي  عصاره برگ و بنه قرار گرفت. با توجه >01/0Pنتایج نشان داد وزن خشک ریشه چه به طور معنی داري (
به جدول مقایسه میانگین مشاهده می شود بیشترین وزن خشک از تیمار شاهد بدست آمد.کاربرد سایر غلظت هاي برگ و بنه 

 و طاهري مثال به طور شد گزارش نیز دیگر مطالعات در آزمایش این . نتایج مشابهتفاوت معنا داري با یکدیگر نداشتند
دریافتند میزان وزن خشک دانه رستهاي سورگوم تحت تاثیر عصاره آبی برگ، بنه و گلپوش  خود مطالعه در ،)1390(همکاران

نسبت آنها همچنین اظهار داشتند که مواد موجود در عصاره آبی اندامهاي گل و برگ اثرات بازدارندگی بیشتر  زعفران کاهش یافت.
ي ه درمنه باعث کاهش رشد گیاهچه هاگزارش کردند که تاثیر آللوپاتیک عصار)1387(و همکاران به عصاره بنه دارد. قربانلی 

 ات سمی آرتمیزین موجود در درمنه دانستند. یوالف وحشی وتاج خروس شد که آن ها دلیل آن را اثر

زنی و رشد گیاهچه علف هاي متفاوت  عصاره آبی برگ و بنه زعفران  بر خصوصیات جوانهمقایسه میانگین اثر غلظت-1جدول
  )Avena sativa(یوالف هرز 

 تیمار
Treatment 

 درصد جوانھ زنی
Germination 
percentage 

 سرعت جوانھ زنی
Rate of 

germination 
(1/day) 

وزن خشک ریشھ 
 چھ(میلی گرم)
Root dry 

weight(mg) 

 طول ریشھ
 چھ(میلی متر)

Radicle 
length(mm) 

وزن تر ریشھ 
 چھ(میلی گرم)
Root fresh 
weight(mg) 

میانگین زمان  
 جوانھ زنی
Mean 

germination 
time(day) 

 شاھد
 66/82 a 30/0  a 40/11 a 096/0 a 02/0 a 11/3  e 

%0/5  (  )بنھ
 33/21 cd 21/0  bc 83/4  bc 036/0 bc 008/0  b 34/4  d 

% ١)بنھ  ) 
 18cd 19/0 bc 4 c 026/0  bc 006/0  b 66/4  cd 

 (بنھ )%1/5
 33/19  cd 16/0  c 50/3  c 023/0  c 005/0  b 10/5  cd 

 (بنھ )%2
 33/17  cd 15/0  c 50/3 c 026/0  bc 002/0  b 94/6  b 

%0/5 ( برگ(  
 32 b 26/0  ab 83/5  b 043/0 b 009/0  b 55/4  d 

%1 )برگ ) 
 33/25 bc 21/0  bc 66/4  bc 033/0  bc 006/0  b 44/5  c 

%1/5 ( برگ(  
 33/17  cd 22/0  bc 66/3 c 023/0  c 006/0  b 33/7  ab 

)برگ %2 ) 
 16 d 20/0  bc 16/3  c 020/0  c 005/0  b 8 a 
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  ندارند درصد 5 سطح در داري معنی آماري اختالف مشترك حرفیک  حداقل داراي هاي *میانگین

  میانگین روز جوانه زنی 
. میانگین روز جوانه زنی بودغلظت عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر ) >01/0P(نتایج حاصل از آزمایش بیان کننده تاثیر معنیدار

و این افزایش زمان باعث  یافتمقایسه میانگین   نشان داد میانگین  زمان جوانه زنی بذر یوالف تحت تاثیر عصاره زعفران  افزایش 
روز   8روز در تیمار شاهد و بیشترین مقدار با  11/3به طوري که کمترین مقدار آن با  ،هرز شده است زنی علفکاهش سرعت جوانه

) مطابقت داشت آن ها اعالم کردند که 1392نتایج آزمایش با یافته هاي فرهودي و همکاران (% برگ مشاهده گردید.2در غلظت 
هم چنین طی تحقیق دیگر ..دار میانگین زمان جوانه زنی یوالف وحشی شد معنی  افزایش سبب گندم عصاره غلظت افزایش

) گزارش کردند افزایش غلظت عصاره آفتابگردان سبب افزایش معنی دار میانگین زمان جوانه زنی یوالف 1393(فرهودي و مدحج 
گرم بر لیتر عصاره آفتابگردان  20وحشی شد به طوري که بیشترین میانگین زمان جوانه زنی یوالف وحشی تحت تاثیر تیمار 

  مشاهده شد. 

  نتیجه گیري کلی
ن گفت عصاره گیاه دارویی زعفران داراي خاصیت آللوپاتیک بوده و از جوانه زنی و ااین آزمایش می توبه طور کلی با توجه به نتایج 

صفات مورد بررسی دچار کاهش شدند.که به نحوي که با افزایش غلظت عصاره ها رشد گیاهچه علف هرز یوالف جلوگیري می کند. 
و در سنتز علف کش رگانیک محصوالت کشاورزي به همراه داشته باشد این امر می تواند نتایج امیدوار کننده اي در زمینه کشت ا

که در کشاورزي وجود علف کش ها سبب آلودگی خاك و آب هاي زیر ستفاده قرار گیرد.به خصوص امروزه هاي طبیعی مورد ا
  تواند نقش تعیین کننده اي در مدیریت علف هاي هرز داشته باشد.  زمینی شده است آللوپاتی می
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