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Allelopathic Effect of Extraction Solution of Leaves and 
Corms of Saffron (Crocus sativus) in Phenological Stages on 
Seed Germination of Jimson Weed (Datura stramonium)

[1] Detection and characterization of phytoplasmas infecting ornamental and weed plants in Iran [2] 
Weeds and their control methods [3] Allelopathy: Allelopathy: a tool for weed management in forest 
restoration [4] Allelopathy: Basic and applied aspects  [5] The effect of root-zone temperature on 
antioxidant activities in saffron corm [6] Agricultural Statistics of the 1394-1395 [7] Effect of plant distance 
on flower yield and qualitative and quantitative characteristics of forage production of saffron (Crocus 
sativus) in Mashhad conditions [8] Techniques for analysis of plant phenolic compounds [9] Allelopathic 
effect of saffron (Crocus sativus L.) on germination and seedling growth of four sorghum (Sorghum bicolor 
L.) cultivars [10] Allelopathic effects of saffron (Crocus sativus) leaves and corms on seedling growth of 
redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and lambsquarter (Chenopodium album) [11] Evaluation of 
allelopathic effects of saffron extract on germination and early growth of Gipsophylla pilosa and Rapistrum 
rugosum [12] Manipulation of Allelopathic Crops for Weed Control [13] Allelopathic activity of different 
plant parts of Peganum harmala L. and identification of their growth inhibitors substances [14] Presence 
of bioactive glycoconjugates on different stages of saffron corm [15] “Click chemistry” inspired synthesis of 
pseudo-oligosaccharides and amino acid glycoconjugates [16] Allelopathy: From concept to application 
[17] Allelopathic effects of saffron corms on seed germination of several important crops [18] The 
allelopathic effect of three Amaranthus spp [19] Induction of oxidative stress by sunflower phytotoxins in 
germinating mustard seeds [20] Effect of wide barley (Hordeum spontaneum Koch) leaf and culm extracts 
on seed germination and seedling growth of winter wheat (Triticum aestivum L.) [21] Effect of extracts of 
Persian and Berseem clover on peroxidase activity of field bindweed (Convolvulus arvensis) hypocotyls 
[22] Identification and bioactivity of volatile allelochemicals from amaranth residues [23] Chemistry and 
mechanisms of allelopathic interaction

Aims Saffron is one of the plants, whose allelopathic effect of various organs have been 
reported to affect seed germination of some weed species. The present research was conducted 
with the aim of evaluating the allelopathic effect of extraction solution of leaves and corms of 
saffron (Crocus sativus) in phenological stages on seed germination of jimson weed (Datura 
stramonium).
Materials & Methods In this experimental study, an experiment was conducted to study 
the allelopathic effects of saffron on jimson weed seed germination at research farm, Tarbiat 
Modares University Faculty of Agriculture in autumn 2014. The experiment was arranged 
as factorial split plot in a completely randomized design with 3 replications. The treatments 
included factorial combination of 2 extract types (water and alcohol), 3 tissue compositions 
of saffron organs, different concentrations of aqueous, and alcoholic extracts as the main plots 
and 3 different phonological stages of saffron were considered as sub-plots. One-way analysis 
of variance was performed through generalized linear model (GLM), using SAS 9.1 software, and 
drawing charts was done, using Excel2013 software.
Findings The concentration and phonological stage of saffron had a significant effect on 
the germination percentage of Datura stramonium, but the main effect of organ type on this 
trait was not significant. The aqueous extract of saffron did not have significant effect on the 
germination of Datura stramonium germination at the phonological stage of the daughter corms 
at a concentration of 2g/l in comparison with other phonological stages, but at a concentration 
of 4g, it significantly decreased the seed germination.
Conclusion Extract of saffron has an allelopathic potential, and germination traits, including 
germination percentage and plumule and radicle length of Datura stramonium in different 
phonological stages of saffron are affected by the aqueous and alcoholic extracts of different 
organs.flavonoids.
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  چکيده
مختلف آن بر  یها اندام یبیاست که اثر دگرآس یاهانیزعفران از جمله گاهداف: 
. این مطالعه با هدف علف هرز گزارش شده است یها از گونه یبذر برخ یزن جوانه

 زنی جوانه بر رشد مختلف مراحل در زعفران هعصاره برگ و بن یبیاثر دگرآسبررسی 
 انجام شد. علف هرز تاتوره
 یقاتیدر مزرعه تحق ۱۳۹۳ زییدر پا ،یمطالعه تجرب نیدر اها:  مواد و روش

علف هرز  یزن جوانه یبرا یشیمدرس، آزما تیدانشگاه ترب یدانشکده کشاورز
تکرار انجام  ۳با  یخردشده در قالب طرح کامًال تصادف یها صورت کرت تاتوره به

)، نوع یو الکل یشامل عصاره در دو نوع (آب شیدر آزما یگرفت. عوامل مورد بررس
ر عنوان فاکتو به  یو الکل یمختلف عصاره آب یها و غلظت یبافت بیترک ۳بافت با 
 تحلیل .بود یعنوان فاکتور فرع به مرحله  ۳زعفران در  اهیگی و مرحله رشد یاصل

  .شد انجام Excel 2013 افزار نرم از استفاده با نمودارها رسم و SAS 9.1 افزار نرم از استفاده باو  (GLM)یافته  تعمیم خطی مدل طریق از واریانس
تاتوره  یزن بر درصد جوانه یدار یمعن ریزعفران تاث یغلظت و مرحله رشدها:  یافته

بنه زعفران  یعصاره آب .نبود دار یصفت معن نینوع اندام بر ا یداشت، اما اثر اصل
مراحل رشد  رینسبت به سا تریگرم بر ل٢در غلظت  یدختر یها در مرحله رشد بنه

گرم موجب ٤بذر تاتوره نداشت، اما در غلظت  یزن بر درصد جوانه یدار یمعن ریتاث
  .بذر تاتوره شد یزن درصد جوانه دتریش شدکاه

صفات و  است یبیدگرآس لیپتانس یزعفران دارا اهیعصاره گ گیری: نتیجه
علف هرز تاتوره در  چه شهیچه و ر طول ساقه ،یزن شامل درصد جوانه یزن جوانه

مختلف قرار  یها اندام یو الکل یعصاره آب ریمراحل مختلف رشد زعفران تحت تاث
  .دنریگ یم

  کش طبیعی بادمجانیان، خانواده زنبقیان، علف ها: کلیدواژه
  

  ٢٢/٠٨/١٣٩٥ تاريخ دريافت:
  ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  soroosh@modares.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
ساله و متعلق به  گیاهی یک (Datura stramonium. L) تاتوره

 تکثیر بذر وسیله است که به (Solanaceae)زمینی  خانواده سیب
 گیاهان در مزارع  آفرین مشکل . این گیاه، یک علف هرز[1]شود می

  .[2]شود می محسوب حبوبات و صنعتی
هرز  های علف مبارزه بامبالغ هنگفتی صرف نه کشاورزان ساال

های هرز  مبارزه با علف و معمول های اصلی یکی از راه .کنند می
با  اخیر های اما در سال .است ی شیمیاییها کش استفاده از علف

و همچنین اثرات مخرب  این ترکیباتتوجه به هزینه زیاد 
دیگری را های  پژوهشگران استفاده از روش ها،محیطی آن زیست

 و گیاهان ها مالچ از استفاده ها کنند. از جمله این روش توصیه می
این  است آللوپاتیک یا دگرآسیب است. ممکن مواد پوششی دارای

 تخریب یا ریشه از ترشح ها، از برگ ووش شست صورت به مواد
. بگذارند اثر مجاور گیاهان بر مرده گیاهان تولید شوند و های اندام
مواد دگرآسیب  گیاه حاوی های اندام تمام است ممکن چه  اگر

 کننده ترکیبات تولید منابع ترین مهم از ها ریشه و ها برگ ولی باشند
زراعی،  های گیاهان در تناوب . استفاده از این[3]هستند دگرآسیب

 و زاهای خاکزی بیماری های هرز، در مبارزه با علف عالوه بر کنترل
. همچنین [4]گیاهان مفید و موثر است خودسمیتی مشکالت رفع

تواند در  دگرآسیبی هستند می شناسایی گیاهانی که دارای پدیده
  موثر باشد. و جدید مفید های کش علف توسعه

از جمله گیاهانی است که اثر  (Crocus sativus L)زعفران 
 های بذر برخی از گونه زنی جوانه بر آن مختلف های ی اندامبیدگرآس

متعلق  ای علف هرز گزارش شده است. این گیاه مهم دارویی و ادویه
است. این گیاه چندساله در اوایل  (Iridaceae)به خانواده زنبقیان 

ان خشک شده و به خواب پاییز به گل رفته و در بهار و تابست
دست ه زعفران ب اهیزعفران از کالله قرمزرنگ گل گ بیترک .[5]رود می
 کی دیتول یدارد. برا یفراوان ییای و دارو آید و مصارف تغذیه می
هر سال  .است ازیگل ن ۱۷۰.۰۰۰زعفران خشک به برداشت حدود  لویک

خشک  زعفران تولید برای آن گلاز کالله  زعفرانپس از برداشت گل 
. از بقایای گل از [6]شود می ) استفاده ۱۳۹۴تن در سال ۳۵۰(حدود 
در صنعت در قدیم های زعفران پس از جداکردن کالله  گگلبرجمله 
گلبرگ در کشور تولید (آمار دقیقی از میزان شد  استفاده می یرنگرز

در حدود  اما با توجه به سطح کشت و میزان برداشت گلوجود ندارد 
 از ای . اما قسمت عمده)شود می تخمین زده  هزار تن گلبرگ۳۰

دفن  عاتیعنوان ضا به شود و  نمی استفاده هرساله  ها گلبرگ
 های دیگر این گیاه مانند بنه های اندام ازعالوه بر این،  .شوند یم

 برای ها برگ ،حداکثر اشود ی نمی نیز استفاده  ها و برگ کوچک
برای مثال، گزارش شده که از . گیرند قرار میاستفاده تغذیه دام مورد 

تن برگ خشک زعفران تولید ۵/۱هر هکتار کشت زعفران حدود 
هزار ۹۸. با توجه به سطح کشت زعفران در ایران (حدود [6]شود می 

هکتار) ساالنه مقدار زیادی برگ زعفران در مزارع زعفران تولید 
در تغذیه دام  زعفران های % کشاورزان از برگ۷۵شود. لذا  می 

  .[7]استفاده می کنند
 - pهای زعفران حاوی اسیدهای فنلی مانند  گزارش شده که اندام

هیدروکسی  - pاسید و  کینجیریساسید،  اسید، وانیلیک کوماریک
در . [8]شوند اسید هستند که جزو ترکیبات دگرآسیب محسوب می بنزوئیک

های گیاه  رست زنی و رشد چهار رقم از دانه تحقیقی که روی جوانه
های آبی و  تحت تاثیر عصاره (Sorghum bicolor L)سورگوم 

الکلی، برگ، بنه و گلپوش زعفران انجام شد، مشاهده شد که 
های آبی و الکلی باعث کاهش متغیرهای  افزایش غلظت عصاره

وم شد و اثر بازدارندگی رشد زنی در همه ارقام سورگ رشد و جوانه
بررسی . در [9]توسط عصاره گلپوش و برگ شدیدتر از عصاره بنه بود

خروس و   های هرز تاج برگ و بنه زعفران بر رشد علف آبی اثر عصاره
در مقایسه دو گونه علف هرز  (Chenopodium album) تره سلمه

بیشتر عصاره برگ  خروس، تاثیر بازدارندگی  تاجدر مشخص شد که 
تره، تاثیر کاهندگی عصاره بنه بیشتر  در مورد سلمه بود، در حالی که

 زعفران مختلف های اندام یبیدگرآس. همچنین در بررسی اثر [10]بود
 Rapistrum)شامل شلمبیک  علف هرز های گونه زنی جوانه بر

rugosum) دوست  و گچ(Gypsophila pilosa) با افزایش 
زنی و  جوانه و سرعت درصد ه زعفران،آبی برگ و بن عصاره غلظت
 در کاهش پیدا کرد. چه بذر این دو علف هرز ساقه و چه ریشه طول

 از بیشتر برگ اثرات دگرآسیبی زعفران، برگ و بنه اندام دو مقایسه
دلیل تغییراتی که در  به شده  طبق تحقیقات انجام. [11]بود بنه

گیرد، بررسی تاثیر این  ترکیبات گیاهان در مراحل رشد صورت می
 .[9]است شده توصیه سیبیبر خاصیت دگرآدر مراحل رشد تغییرات 

ی بنه و برگ بیدگرآسشده در مورد اثر  در بررسی تحقیقات انجام
تاکنون در مورد تاثیر های هرز  زعفران بر گیاهان زراعی و علف

زنی بذر علف  و مرحله رشدی آن بر جوانه زعفران های متقابل اندام
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گزارشی مشاهده نشده است. بنابراین این تحقیق با  هرز تاتوره
توجه به تغییر اثر مواد دگرآسیب در مراحل مختلف رشد و تفاوت 
 در تاثیر عصاره الکلی و آبی، با هدف بررسی اثر دگرآسیبی عصاره

زنی  زعفران در مراحل مختلف رشد بر جوانه بنه و آبی و الکلی برگ
  بذر علف هرز تاتوره انجام شد.

 
  ها مواد و روش

 بوته در هر متر مربع۵۰در این مطالعه تجربی، گیاه زعفران با تراکم 
 مدرس واقع تربیت دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در
 و شمالی عرض دقیقه ۲۴ ودرجه ۳۵ جغرافیایی مختصات در
 دریا سطح از متر۱۳۵۲ و ارتفاع شرقی طول دقیقه ۱۰ ودرجه ۵۱

مهر  ۱۵گرم در ۵/۶تا  ۵ های زعفران با وزن متوسط کشت شد. بنه
شد. هر کرت  متر مربع کشت ۵/۱در  ۵/۱هایی به ابعاد  در کرت ۱۳۹۲

شده  های کشت متر و فاصله بنه سانتی۲۰ فاصله ردیف به ۷شامل 
  متر بود. سانتی۱۲ متر در عمق سانتی۱۰ روی ردیف

  

%) ۵ها با محلول کات کبود ( های اضافی، بنه پس از حذف غالف
دقیقه ضدعفونی و کشت شدند. بالفاصله بعد از کاشت  ۳مدت  به

 انجام دست با رشد فصل در های هرز علف آبیاری انجام شد. وجین
 رشد از مرحله ۳ در فرانزع بنه و هوایی اندام از برداری شد. نمونه

در مرحله رشد  ۱۳۹۲برداری در دی  نمونه اول مرحله. گرفت انجام
در  ۱۳۹۲در اسفند  برداری نمونه دوم مرحله. رویشی زعفران بود
برداری در خرداد  های دختری و مرحله سوم نمونه مرحله رشد بنه

 در ها نمونه. در مرحله پایان دوره رشد زعفران صورت گرفت ۱۳۹۳
شده و پس از  وشو داده  مرحله پس از برداشت با آب شست هر

 ۴۸مدت  به C°۶۰ها در آون در دمای  تفکیک برگ و بنه از هم، نمونه
منظور  به کردن، پس از خشکساعت قرار داده شدند تا خشک شوند. 

  هاون آسیاب شدند. های گیاه زعفران به کمک اندام تهیه عصاره،
ه کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، در دانشکد ۱۳۹۳در پاییز 

های  کرتصورت  زنی علف هرز تاتوره به آزمایشی برای جوانه
 عوامل تکرار انجام گرفت. ۳در قالب طرح کامًال تصادفی با  خردشده
شامل عصاره در دو نوع (آبی و الکلی)، نوع  آزمایش در بررسی مورد

های  غلظتترکیب بافتی (برگ، بنه، مخلوط برگ و بنه) و  ٣بافت با 
 گرم پودر بر لیتر)٣٢، ١٦،  ٨، ٤، ٢، ٠عصاره آبی و الکلی ( مختلف

مرحله  ٣عنوان فاکتور اصلی و مرحله رشدی گیاه زعفران در  به 
های دختری و پایان  بنه دهی، مرحله رشد (مرحله رشد بعد از گل

 آب از آزمایش هر کنار در .عنوان فاکتور فرعی بود به دوره رشد) 
  .شد استفاده تیمارها سایر با مقایسه برای شاهد عنوان به مقطر 

  

برای تهیه عصاره آبی و الکلی ابتدا محلول استوک از برگ و بنه 
اندام  گرم از بافت هر۱۰شده ساخته شد. برای این منظور،  آسیاب

 لیتر آب مقطر اضافه شد. مخلوط میلی۱۰۰توزین و به هر کدام 
 ۱۲هر  .گرفت قرار آزمایشگاه دمای در ساعت ۴۸ مدت به حاصل

این عصاره  بار با استفاده از همزن، مخلوط هم زده شد. ساعت یک
آمده  دست توسط کاغذ صافی عبور داده شد. از محلول استوک به

با توجه به این  .استفاده از آب مقطر تهیه شدهای مختلف با  غلظت
های آلی (نه آب) محلول  که بسیاری از ترکیبات فنلی در حالل

گیری فوق بار دیگر با اتانول تکرار شد تا بتوان  هستند، روش عصاره
توانایی دگرآسیبی عصاره آبی و الکلی را مقایسه کرد، با این تفاوت 

ساعت در اتانول  ۴۸ودرشده جای آب مقطر، مواد گیاهی پ که به
شدن برای تهیه  % خیسانده شد. محلول حاصل پس از صاف۹۶

گرم پودر بر لیتر الکل مورد ۳۲، ۱۶،  ۸، ۴، ۲های صفر،  غلظت
  استفاده قرار گرفت.

  

 دانشکده تحقیقاتی از مزرعه ۱۳۹۲ بذر علف هرز تاتوره در پاییز

  انجام آزمایشبا آوری شد.  مدرس جمع تربیت دانشگاه کشاورزی
که بذر تاتوره دارای خواب اولیه بوده و در شرایط  شداولیه معلوم 

بذرها در شرایط  شیآزما نیزنی نیست. در ا معمولی قادر به جوانه
برای  زنی داشتند. جوانه% ۱۰و رطوبت کافی)  C°۲۰آزمایشگاهی (

% ۲۰شکست خواب، بذور تاتوره در هیدروکسید سدیم با غلظت 
  ور شدند. دقیقه غوطه ۷۵مدت  به

متری استفاده شد. در داخل  سانتی۹برای کشت بذور تاتوره، از پتری 
ها یک کاغذ صافی استریل قرار داده شد. بذور پس از  پتری

با آب  وشو ثانیه و شست ۱۰مدت  % به۹۶ضدعفونی با الکل اتانول 
گذاشته شدند و سپس   عدد در داخل هر پتری ۲۵مقطر به تعداد 

 پارافیلم با آنها درب لیتر از عصاره آبی به آنها اضافه شد و میلی۷
عصاره  .شود آلودگی جلوگیری نفوذ و عصاره تبخیر از تا شد بسته

ها اضافه شد. از آنجا که  لیتر به پتری میلی۷الکلی نیز به مقدار 
شدن  زنی است، بعد از تبخیر الکل و خشک ازدارنده جوانهاتانول ب

لیتر آب مقطر استریل اضافه، سپس درب  میلی۷کاغذ صافی مقدار 
جای عصاره از آب مقطر  ها با پارافیلم بسته شد. برای شاهد به   پتری

ها در داخل دستگاه انکوباتور با شرایط   استریل استفاده شد. پتری
ساعت تاریکی  ۱۲درجه سلسیوس و ۲۵مای ساعت روشنایی در د ۱۲

شدند. شمارش   روز گذاشته ۱۴مدت  درجه سلسیوس به۲۰در دمای 
زنی انجام شد.  منظور تعیین درصد جوانه زده به روزانه بذور جوانه

زده تلقی  عنوان بذور جوانه به متر  میلی۲تر از  چه بزرگ بذور با ریشه
صورت تصادفی  گیاهچه به ۱۰زنی،  شدند. در پایان آزمایش جوانه

  گیری شد. کش اندازه چه با خط چه و ساقه انتخاب و طول ریشه
و  یزن سطح اندام بر درصد جوانه ینبودن اثر اصلدار یمعنبا توجه به 
اثرات متقابل چهارگانه،  یدگیچیمنظور کاهش پ به چه طول ساقه

های اثر متقابل چهارگانه عوامل آزمایشی،  برای مقایسه میانگین
. اثرات متقابل در سطح اندام صورت گرفت ثر متقابلاهی د شبر
طور مجزا مورد  سطوح به نیاز ا کیدر هر  گریگانه عوامل د سه
 واریانس تحلیل .انجام شد ها ینانگیم سهیو مقا  قرار گرفت یبررس
و بعد از حصول اطمینان  (GLM)یافته  تعمیم خطی مدل طریق از

 و SAS 9.1 افزار نرم از استفاده با ها مانده بودن توزیع باقی از نرمال
. شد انجام Excel 2013 افزار نرم از استفاده با نمودارها رسم
 (LSD)دار  حداقل تفاوت معنی آزمون از استفاده با زین ها نیانگیم
   .شدند سهیمقا% ۵ احتمال سطح در

 ها یافته
وجود اینکه اثرات اصلی تیمارهای نوع عصاره  با: زنی درصد جوانه

داری  (آبی یا الکلی)، غلظت آن و مرحله رشدی زعفران تاثیر معنی
زنی بذر تاتوره داشت، اما اثر اصلی نوع اندام بر این  بر درصد جوانه
کنش دوگانه بین نوع و  دار نبود. در مقابل اثرات برهم صفت معنی

غلظت عصاره، مرحله رشدی با نوع اندام، نوع عصاره و غلظت عصاره 
دار بود. اما اثر دوگانه نوع عصاره و نوع اندام بر درصد  معنی
گانه و چهارگانه بر درصد  کنش سه دار نبود. برهم زنی معنی جوانه
  دار داشتند. زنی تاثیر معنی جوانه

اره (آبی یا های مختلف و نوع عص در مراحل مختلف رشد، غلظت
های مختلف زعفران تاثیر متفاوتی بر درصد  الکلی) حاصل از اندام

اندام مورد استفاده،  ۳زنی بذر گیاه تاتوره داشتند. در هر  جوانه
عصاره الکلی در همه مراحل رشد تاثیر بازدارندگی بیشتری بر درصد 

 های دختری و پایان زنی داشت و این تاثیر در مرحله رشد بنه جوانه
). ۱دهی بود (نمودار  رشد زعفران بیشتر از مرحله رشد بعد از گل

تیمارهای اندام با افرایش غلظت عصاره آبی  انواعهمچنین در همه 
زنی  مراحل مختلف رشد اثر بازدارندگی بر درصد جوانه  در همه
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  ). ۱افرایش یافت (نمودار 
  

  

  

  
تاثیر عصاره آبی و الکلی حاصل از برگ (الف) و بنه (ب) و مخلوط برگ ) ۱نمودار 

زنی بذر تاتوره  و بنه (ج) زعفران در مراحل مختلف رشد بر درصد جوانه
 (LSD) دار یحداقل تفاوت معنهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  (ستون

  دار ندارند) % با یکدیگر اختالف معنی۵در سطح احتمال 
  

 هرز تاتوره علف زنی بر جوانه برگ زعفران عصاره آبی بازدارندگیاثر 
طوری  های دختری بیشتر از مراحل دیگر بود. به مرحله رشد بنه در

زنی  گرم بر لیتر عصاره آبی برگ میزان جوانه۳۲و  ۱۶که در غلظت 
طور عصاره برگ مرحله رشد بعد   % کاهش پیدا کرد. همین۱۰۰تاتوره 
زنی جلوگیری کرد  طور کامل از جوانه گرم به۳۲غلظت دهی در  از گل

  الف). -۱(نمودار 
های دختری در غلظت  عصاره آبی بنه زعفران در مرحله رشد بنه

داری بر درصد  گرم بر لیتر نسبت به سایر مراحل رشد تاثیر معنی۲
گرم و بیشتر نسبت به ۴زنی بذر تاتوره نداشت، اما در غلظت  جوانه

زنی بذر  ل دیگر موجب کاهش شدیدتر درصد جوانهعصاره آبی مراح
گرم بر لیتر عصاره آبی بنه زعفران ۸طوری که در غلظت  تاتوره شد، به
  ب). - ۱زنی تاتوره به حداقل رسید (نمودار  میزان جوانه

گرم بر لیتر و ۸و  ۴های  در عصاره الکلی برگ زعفران در غلظت
های  دهی در غلظت از گلعصاره الکلی بنه زعفران در مرحله رشد بعد 

بذر زنی  زنی مشاهده شد، اما جوانه گرم بر لیتر اندکی جوانه۸و  ۴، ۲
های عصاره الکلی برگ و عصاره الکلی بنه که  در بقیه غلظت تاتوره

در هر مرحله از رشد زعفران تهیه شده بود، مشاهده نشد. همچنین 
دختری در های  عصاره آبی مخلوط برگ و بنه در مرحله تولید بنه

 بذر تاتورهزنی  طور کامل از جوانه گرم بر لیتر به۳۲و  ۱۶های  غلظت
ها در این مرحله تاثیر بیشتری  جلوگیری کرد. ترکیبات موجود در بنه

  ج). -۱(نمودار  نسبت به برگ در جلوگیری از رشد بذر تاتوره داشت
: اثرات غلظت و نوع عصاره و مراحل مختلف رشد چه طول ساقه

 اثر همچنین چه گیاه تاتوره داشت. داری بر طول ساقه معنی تاثیر
بود. فقط  دار معنی تیمارها بین گانه و چهارگانه متقابل دوگانه، سه

  دار نبود. اثر اصلی اندام گیاهی و اثر متقابل اندام در غلظت معنی
افزایش غلظت عصاره آبی حاصل از برگ، بنه یا مخلوط برگ و بنه 

چه بذر تاتوره شد  دی سبب کاهش طول ساقهدر تمام مراحل رش
  ).۲(نمودار 

  

  

  

  
تاثیر عصاره آبی و الکلی حاصل از برگ (الف) و بنه (ب) و مخلوط برگ ) ۲نمودار 

چه گیاهچه تاتوره  و بنه (ج) زعفران در مراحل مختلف رشد بر طول ساقه
% با ۵در سطح احتمال  LSDهای دارای حروف مشترک براساس آزمون (ستون

  دار ندارند) یکدیگر اختالف معنی
  

گرم بر لیتر ۸های دختری در غظت  عصاره آبی برگ مرحله رشد بنه
را نسبت به سایر مراحل و  ها چه ساقهبیشترین کاهش طول 

های دختری  رشد بنه مرحله الف). در -۲ها داشت (نمودار  غلظت
شد  ها چه ساقهگرم بر لیتر عصاره آبی بنه زعفران مانع رشد ۸غلظت 

های  عصاره آبی بنه زعفران در مرحله رشد بنه ).ب - ۲(نمودار 
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چه را نسبت به  گرم بر لیتر کمترین طول ساقه۴دختری در غلظت 
چه با غلظت  سایر تیمارها داشت. اما از نظر تاثیر بر طول ساقه

 داری دهی تفاوت معنی رم این عصاره در مرحله رشد بعد از گلگ۳۲
). عصاره آبی حاصل از مخلوط برگ و بنه در ب -۲(نمودار  نداشت

تا  ۲های  دهی و در پایان رشد زعفران در غلظت مراحل بعد از گل
گرم ۲ یعصاره آبچه نداشت. اما  تاثیری بر طول ساقه تریبر لگرم ۸
های دختری تهیه شده بود  بنه رشدر مرحله که دمخلوط  این تریبر ل

. )ج - ۲(نمودار تاتوره شد  های بذر چه ساقه سبب کاهش طول
گرم بر لیتر مخلوط برگ و بنه در مرحله رشد ۸عصاره آبی غلظت 

کاهش بیشتری در  سبب دیگر  های دختری نسبت به دو مرحله بنه
 تریبر لگرم ۱۶چه شد. با افزایش غلظت این عصاره به  طول ساقه
 .ج) - ۲(نمودار کلی متوقف شد  چه به رشد ساقه
های مختلف زعفران و  : غلظت و نوع عصاره اندامچه طول ریشه

 اثر چه داشت. همچنین داری بر طول ریشه مرحله رشدی تاثیر معنی
بود و تنها  دار معنی تیمارها بین گانه و چهارگانه متقابل دوگانه، سه

گرم بر ۳۲دار نبود. غلظت  نوع عصاره معنیاثر متقابل نوع اندام در 
دهی یا رشد بنه از برگ  بعد از گل مرحله لیتر عصاره آبی که در

چه  طول ریشه اثر بازدارندگی را بر زعفران گرفته شده بود بیشترین
  الف). - ۳درصد) داشت (نمودار  ۱۰۰تاتوره (

  

  

  

  
تاثیر عصاره آبی و الکلی حاصل از برگ (الف) و بنه (ب) و مخلوط ) ۳نمودار 

چه گیاهچه تاتوره  برگ و بنه (ج) زعفران در مراحل مختلف رشد بر طول ریشه
% با ۵در سطح احتمال  LSDهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  (ستون

  دار ندارند) یکدیگر اختالف معنی

مرحله  در ها لیتر که از برگ گرم بر۲همچنین عصاره آبی با غلظت 
دو  در که هایی عصاره نسبت بود به شده تهیه دختری های بنه رشد

مرحله دیگر تهیه شده بودند، سبب کاهش بیشتری در طول 
  الف). - ۳چه شد (نمودار  ریشه

های دختری تهیه شده بود  عصاره بنه زعفران که در مرحله تولید بنه
 شده تهیه دیگر رشدی مرحله دو در که اندام ایننسبت به عصاره 

طوری که در غلظت  ، بهداشت چه ریشه طول بر بیشتری تاثیر بودند
 در اما. شد چه ریشه طول دار گرم بر لیتر عصاره سبب کاهش معنی۴
 بودند شده تهیه دیگر مرحله دو در که بنه های عصاره غلظت این
نسبت به شاهد نداشتند (نمودار  چه شهیطول ر در یدار یمعن تاثیر
ب). عصاره آبی حاصل از مخلوط برگ و بنه زعفران در مرحله  -۳

% ۱۰۰چه را  گرم بر لیتر طول ریشه۱۶های دختری در غلظت  تولید بنه
گرم بر لیتر مخلوط برگ ۳۲و  ۱۶های  کاهش داد. همین طور غلظت

گرم ۸غلظت دهی و  و بنه مرحله پایان رشد و مرحله رشد بعد از گل
های دختری تهیه شده بودند بیشترین کاهش  که در مرحله رشد بنه

   ج).- ۳چه را سبب شدند (نمودار  طول ریشه
  بحث

در هر سه اندام مورد استفاده، عصاره الکلی در همه مراحل رشد 
زنی داشت و این تاثیر در  تاثیر بازدارندگی بیشتری بر درصد جوانه

های دختری و پایان رشد زعفران بیشتر از مرحله  مرحله رشد بنه
 طاهریدهی بود. این نتیجه مطابق با نتیجه مطالعه  رشد بعد از گل

گزارش کردند اثر دگرآسیبی عصاره الکلی زعفران و همکاران بود که 
. گزارش [9]های سورگوم بیشتر از عصاره آبی است بر رشد گیاهچه
 که فرآیندی است ای، ذخیره مواد تحرک توقف یا شده که تاخیر

 که در معرض مواد دگرآسیب بذوری زنی جوانه طی سرعت به معموالً 
 های فرآورده کمبود به منجر تواند می و افتد اند اتفاق می گرفته قرار

میزان  در نظمی بی و ATPو در نهایت کمبود مستمر  تنفسی
  .[12]شود ها رشد گیاهچه و زنی جوانه کاهش باعث نهایتاً  و تنفس،
مواد  یشدت اثر بازدارندگ دهد یمطالعات متعدد نشان م جینتا
. استمتفاوت  اهیهدف بسته به نوع گ اهیروی رشد گ ییایمیش

 کیای که در غلظت مشخص منجر به کاهش رشد  مواد بازدارنده
ممکن است در همان غلظت منجر به اثرات  ند،شو یم اهیگ

  .[13]شوند گرید اهیعدم توقف رشد در گ ایکمتر  یبازدارندگ
های دختری زعفران ترکیب  گزارش شده که در مرحله رشد بنه

عنوان  به این ترکیب  .[14]یابد ها افزایش می ه در بنهنژوگوککو یگل
   [15]ماده دگرآسیب گزارش شده است

 شرایط در زنی جوانه های مولفه از برخی بر منفی اثرات مجموع، در
دگرآسیب  ترکیبات قوی دلیل پتانسیل به است ممکن سنجی زیست
موثر  آنزیمی و بیوشیمیایی فیزیولوژیک، فرآیندهای روی که باشد
 مانند فنلی ترکیبات ویژه دگرآسیب به ترکیبات. شوند می واقع
 دلیل به ها سلول شدن و طویل سلولی تقسیم کاهش باعث ها    تانن

 مجموع در و شوند می میتوز تقسیم سرعت کاهش و جلوگیری
 زنی جوانه از مواردی در شده و چه ساقه و چه ریشه شدن طویل مانع
. در یک بررسی اثر دگرآسیب عصاره [16]کنند جلوگیری می نیز بذور

زنی بذر چند محصول زراعی مهم شامل  آبی بنه زعفران بر جوانه
، (Hordeum vulgare)، جو  (Triticum aestivum)گندم 

، پنبه (Brassica napus)، کلزا (Zea mays)ذرت  (Gossypium hirsutum)  و سویا(Glycine max) مشخص ،
های  زنی گونه های جوانه شد که دگرآسیبی تاثیر متفاوتی بر شاخص

طوری که کمترین اثر دگرآسیبی عصاره آبی  مختلف داشته است، به
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بنه زعفران روی گیاه گندم و بیشترین اثر روی گیاه پنبه و سویا 
چه بیشتر از سایر  گزارش شده است. همچنین طول ساقه

کاهش رشد . [17]تاثیر قرار گرفته استزنی تحت  های جوانه شاخص
 اً با عصاره و متعاقب شهیر یمعلت تماس مستق ممکن است به شهیر

  .[18]بازدارنده باشد ییایمیمواد ش
 بر منفی تاثیر و سلولی غشاهای تخریب دگرآسیب با ترکیبات
 رشد کاهش سبب زنی جوانه در مرحله گیاهان های آنزیم فعالیت
عصاره برگ . همچنین گزارش شده که [19]شوند می گیاهان گیاهچه

و  ییتنها به (Hordeum spontaneum)ی و ساقه جو وحش
بذر و  یزن داری موجب کاهش جوانه یطور معن به ختهیصورت آم به

شده  (Triticum aestivum. L) گندم چه شهیچه و ر طول ساقه
 جادیا شترییب یتفاوت که عصاره برگ اثر بازدارندگ نیبا ا .است
از  یوحش جو یها اندام یعصاره آب دگرآسیبیاثر  نیهمچن نمود.

اثر  نیکامل ادامه دارد و ا یدگیشروع و تا مرحله رس یبرگ کیمرحله 
 چه ریشه اینکه به توجه . با[20]ابدی یکاهش م اه،یسن گ شیبا افزا
 مواد معرض در که مستقیماً  است گیاهچه از بخش اولین

 دگرآسیب مواد تاثیر که دارد وجود احتمال این دارد قرار دگرآسیب
 رشد کاهش که شده گزارش. باشد چه ساقه از بیشتر بر آن عصاره
 کاهش روی مواد اثر این دلیل به دگرآسیب مواد توسط چه ریشه
 و ها ریشه رشد القاکننده اکسین میزان کاهش سلولی، تقسیم
  .[23-21]است اکسیداتیو فسفریالسیون و در تنفس دخالت

وجود اثرات متقابل با توان به  می پژوهش یها تیمحدوداز جمله 
 یا مزرعه یها شیانجام آزمای اشاره نمود. همچنین طیمح طیشرا

  شود. پیشنهاد می در مناطق مختلف
  

  گیری نتیجه
بسته به  که است دگرآسیبی پتانسیل دارای گیاه زعفران عصاره
 شده، تهیه آبی یا الکلی عصاره آن از که رشد و اندامی مراحل
زنی،  زنی شامل درصد جوانه جوانه صفات تمامی .است متفاوت

تاتوره در مراحل مختلف رشد  هرز چه علف چه و ریشه طول ساقه
 های مختلف قرار آبی و الکلی اندام عصاره تاثیر زعفران تحت

ها در همه مراحل رشد  همه اندام از حاصل گیرند. عصاره الکلی می
های  و در مورد عصاره آبی هنگامی که در مرحله رشد بنه زعفران

 اثر بازدارندگی بیشترین شود گرفته آن های دختری زعفران از اندام
عالوه، عصاره الکلی نسبت  علف هرز تاتوره دارند. به زنی بر جوانه را

زنی  های جوانه به عصاره آبی تاثیر بیشتری بر بازدارندگی شاخص
 دارد.
 زنی کاهش های جوانه شاخص غلظت عصاره، افزایش با کلی طور به
گرم بر لیتر عصاره ۲غلظت  بازدارندگی در بیشترین کرده و پیدا

خصوص اگر عصاره  گرم بر لیتر عصاره آبی وجود دارد، به۳۲الکلی و 
دهنده  . این امر نشانباشد شده تهیه ها و تولید بنه رشددر مرحله 

 مجموع . دراست رشدین مرحله افزایش غلظت مواد دگرآسیب در ا
گیاهان زراعی دارای مواد  توسط های هرز علف رشد بازدارندگی
و  دارد های هرز علف کنترل غیرشیمیایی در موثری نقش دگرآسیب

توان با انجام آزمایشات در سطح مزرعه از گیاهان دارای این  می
  کش طبیعی استفاده کرد. قابلیت برای تولید علف

  
از  یمال تیحما یمدرس برا تیاز دانشگاه ترب: قدردانیتشكر و 
  .دیآ یبه عمل م یپژوهش تشکر و قدردان نیانجام ا

مقاله به عهده  یو اخالق یعلم تیمسئول :تاییدیه اخالقی
  است.گان   سندینو

  .را اعالم نکردند یتعارض منافع چگونهیه سندگانینو: تضاد منافع

(نویسنده اول)، نگارنده  یکبرا برخوردا :سهم نویسندگان
(نویسنده دوم)،  زاده سروش یعل %)؛٣٠/پژوهشگر اصلی (مقدمه
(نویسنده  یدگلیب یمختص یعل %)؛٣٥شناس/نگارنده بحث ( روش

   %)٣٥سوم)، پژوهشگر کمکی/تحلیلگر آماری (
 یمال تیحما از این پژوهشمدرس  تیدانشگاه ترب منابع مالی:

  .کرد
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