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 صحرايي پيچك هرز بر علف Crocus sativusهاي مختلف زعفران  ژنوتيپ دگرآسيبي اثر
Convolvulus arvensis  

  2بادي زينلي حسين و 1مجني كريم حسن ،*1اهتمام حسين محمد ،1خضرلو مالكي مهديه

  نباتات اصالح و زراعت گروه كشاورزي، انشكدهاصفهان، د صنعتي اصفهان، دانشگاه 1
  اصفهان فزوه شهيد مركز اصفهان، استان طبيعي ومنابع كشاورزي تحقيقات مركز اصفهان، 2

  15/7/94 :تاريخ پذيرش  2/12/93 :تاريخ دريافت

  چكيده
 سالهاي در آزمايشي صحرايي، پيچك هرز علف صفات روي بر زعفران مختلف هاي ژنوتيپ دگرآسيبي اثر بررسي منظور  به

 به آزمايش. شد انجام اصفهان صنعتي دانشگاه كشاورزي دانشكده نباتات اصالح و زراعت گروه آزمايشگاه در1392 و 1391
 ،2نيشابور ،1نيشابور همدان،( زعفران  ژنوتيپ 20 شامل فاكتورها. گرديد انجام تصادفي كامل طرح قالب در فاكتوريل صورت
 بيرجند، حيدريه،تربت گناباد، كاشان، جام،تربت خراسان، باقچاي خاف، نطنز، ،2مشهد ،1مشهد سبزوار، ،4نيشابور ،3نيشابور

 بررسي مورد صفات. بود) درصد 100 و 50 ،25 ،5/12 ،6 ،3 ،0( زعفران آبي عصاره غلظت 7 و) كاشمر اصفهان، شيراز، يزد،
 بذر زنيجوانه سرعت و درصد چه،ساقه خشك وزن چه،ساقه تر وزن ه،چريشه تر وزن چه،ساقه طول چه،ريشه طول شامل
 اثر و غلظت ژنوتيپ، اثر آمده دست به نتايج طبق. گرفت قرار بررسي مورد هدف هرز علف عنوان به صحرايي پيچك. بودند
 ثيرأت بررسي مورد هايژنوتيپ. بود دارمعني درصد يك سطح در هرز علف بررسي شده در اين تمام صفات روي بر دوآن متقابل

 و 3نيشابور و خاف  ژنوتيپ به مربوط بازدارندگي اثر بيشترين كه صورت اين به. داشتند صحرايي پيچك صفات روي بر متفاوتي
 اما شد، صفات تمام كاهش باعث ها عصاره همچنين. بود گناباد و جامتربت كاشان، هايژنوتيپ به مربوط بازدارندگي اثر كمترين
 غلظت در بازدارندگي اثر بيشترين و شد بيشتر بازدارندگي اثر عصاره غلظت افزايش باكه  نحوي به. بود متفاوت آن ثيرأت ميزان
  . شد مشاهده عصاره درصد 3 غلظت در بازدارندگي كمترين و درصد 100
  صحرايي پيچك رشد، بازدارندگي زعفران، ژنوتيپ آبي، عصاره دگرآسيبي، :كليدي هاي واژه

  hehtemam@cc.iut.ac.ir :الكترونيكيپست ،  03133913427 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 از يكي هرز هاي علف هجوم اي مزرعه شرايط تحت

 كه باشد مي زراعي گياهان عملكرد كاهش عوامل مهمترين
 دگرآسيبي خصوصيات  وسيله به كاهش اين از بخشي
 از يكي صحرايي پيچك. )1(شود  مي ايجاد هرز هاي علف

- علف از و شودمي محسوب دنيا ساز مشكل هرز علف ده

 بومي و دائمي دليل به كه باشد، مي ايران مهم هرز هاي
 گسترش تابستانه محصوالت و هاباغ مزارع، در بودن
 علت به هرز علف اين گسترش و استقرار. دارد فراوان
 با كه است وسيعي ايريشه سيستم و فراوان بذر توليد

 ايجاد جديدي هايساقه تواندمي جوانه زيادي تعداد داشتن
 تداخل تحت ها گونه رشد كه است شده گزارش .)13( كند
 تحقيقات. )9(يابد مي كاهش درصد 85 تا هرز علف اين با
 كه داد نشان زراعي گونه 100 با پيچك تداخل روي بر

 و زني جوانه بر ه گسترد طور به صحرايي پيچك حضور
 از بذرها زني جوانه توقف. گذاشت اثر گياهان اين رشد
 مختلف هاي گونه در شاهد با مقايسه در درصد 65 تا صفر

به هاكشعلف به مقاوم هرز هايعلف تعداد. بود متفاوت
 ايعالقه مسئله اين باشد، مي افزايش حال در وسيعي طور
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 ايجاد خطر كاهش هايشيوه شناسايي جهت در فزاينده
 است كرده ايجاد هرز هايعلف در هاكش علف به مقاومت

 هايويژگي وسيله به هاشيوه اين از بخشي. )16(
 از توان مي كهطوريبه شود،مي ايجاد گياهان دگرآسيبي
 طبيعي هايكشعلف يافتن براي گياهان دگرآسيبي پتانسيل
 مصنوعي هايكشعلف به نسبت تركيبات اين. كرد استفاده
 نامطلوب عوارض و كرده عمل تراختصاصي موجود
- گران زعفران. )18(كنند  مي ايجاد كمتري محيطي زيست

 از و است زمين كره روي در موجود زراعي گياه ترينبها
 اكثر در پراكنده صورت به كه باشدمي ايران بومي گياهان
 ارزش با مهم گياهي زعفران. شودمي كشت ايران نقاط

 عملكرد بر مروري با. باشدمي ايران براي فراوان اقتصادي
 پي اخير دهه سه در ايران بومي گياه عنوان به زعفران
 سطح درصد 84 بر بالغ اينكه به توجه با كه برد خواهيم

 و نمسئوال دارد، تعلق ايران به دنيا زعفران كشت زير
 هايانگاري سهل گياه اين توليد امر در دخيل نامتخصص
 نازارع مهم و اساسي مشكالت از. اندداشته فراواني
 كه باشدمي مزارع در هرز هايعلف وجود كارزعفران
. )7( شودمي آنها مكانيكي دفع صرف هنگفتي مبلغ ساليانه

 دارويي گياه يك عنوان به زعفران كه رودمي احتمال اين
 از هرز علف رشد كاهش در ثانويه هايمتابوليت حاوي
 اندام بقاياي آسيبي دگر اثر. باشد ثرؤم دگرآسيبي طريق
 و ماش چاودار، گندم، رشد بر زعفران كورم و هوايي هاي
 مقدار افزايش با داد نشان نتايج كه است شده بررسي لوبيا
 نسبت خاك به شده اضافه زعفران هوايي اندام هاي بافت

 اندام بيوماس برگ، سطح ارتفاع، كلروفيل، درصد شاهد به
 بافت مقدار افزايش با اما يافت افزايش ريشه و هوايي هاي
 همه شاهد به نسبت خاك، به شده اضافه زعفران كورم

 در لوبيا و ماش تابستانه گياهان. يافتند كاهش صفات
 ثيرأت تحت كمتر چاودار و گندم زمستانه گياهان با مقايسه
 با). 1( گرفتند قرار زعفران هاي بافت در موجود مواد تنش
 ويژه به و زعفران دگرآسيبي از استفاده زمينه در اين وجود

 هرز هايعلف روي بر آن مختلف هايژنوتيپ آللوپاتي اثر

 تجربي شواهد .است نشده انجام جدي تالش تاكنون
خودش  بر دگرآسيبي زعفران اثرات مورد در بسياري

)Autpathy (قائنات كشاورزان برخي عقيده به. دارد وجود 
 دوباره توان كشت شده نمي زعفران زميني كه قبال در

 مدتي كه برابر دو و حداقل نمود كشت بالفاصله زعفران
 فاصله بايد آن مجدد كاشت بوده براي زمين در زعفران

 كشت تحت قبال كه هاييزمين در اسپانيا در .)2(انداخت 
با  باشد نظر مورد گياه آن كشت مجددا و بودند زعفران
 زمين به مجدد فرصت سال 1- 2 خاك، شرايط به توجه
 براي و سال 1 فارياب مزارع براي زماني فاصله كه دهندمي

 كه را مزارعي كشمير در. )3( باشدمي سال 2 ديم مزارع
 و گذاشته آيش يكسال باشد شده كشت آن در زعفران قبال
 را زعفران بعد و كارندمي خردل يا گندم دوم سال در

 با مبارزه زمينه در است ذكر شايان. )3( كنندمي كشت
 در زعفران دگرآسيبي خواص از استفاده با هرز هايعلف
 پتانسيل درك با زيستي هايكشعلف توليد جهت

 و سودمند راهكار توان مي زراعي گياه اين دگرآسيبي
 با زعفران از هاييژنوتيپ شناسايي. داد ارائه جديدي
 هرز هايعلف رشد و زنيجوانه مهار در ثيرأت بيشترين
 به زراعي گياهان تناوبي الگوي در ارزشمند و مثبت گامي
 محصوالت پايدار توليد نيز و هرز هايعلف كنترل منظور

  .باشد مي زعفران مانند ارزش پر كشاورزي

  روشها و مواد
 و زراعت گروه آزمايشگاه در 92- 91 سال در تحقيق اين

 اصفهان صنعتي دانشگاه كشاورزي دانشكده نباتات اصالح
 تهيه آوري، جمع  -1 :شامل ، مرحله 2 در آزمايش. شد انجام

 آزمون  -2 و زعفران هاي ژنوتيپ برگ از عصاره و پودر

 صورت به زني جوانه بررسي هاي. شد انجام زني جوانه
 تكرار 3 در تصادفي كامل طرح قالب در فاكتوريل آزمايش

 ژنوتيپ نوع 20شامل بررسي مورد فاكتورهاي .گرديد اجرا
 و شدند آوري جمع ايران مختلف نقاط از كه( زعفران

 اصفهان فزوه تحقيقات مركز زعفران  مزرعه همزمان در



 1396، 1، شماره 30جلد                                                                                )            مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

175 

شد و برداشت اندام هاي هوايي نيز همزمان انجام  كشت
 كه آنجا از. بود زعفران عصاره غلظت سطح هفت و) شد

 اين هرز هاي علف مخرب ترين از يكي صحرايي پيچك
 آزمايش اين در هدف گياه عنوان به ،باشد مي زراعت
 هوايي هاياندام از عصاره، تهيه براي. گرديد انتخاب

هاي زعفران كه همه  زعفران كه همزمان كشت شده و برگ
 مطابق زعفران ژنوتيپ 20در يك مرحله رشدي بودند،

  .شد آوري جمع 1 جدول
  آزمايش اين در بررسي مورد زعفران هايژنوتيپ ليست -1 جدول

 ژنوتيپ آوريجمعمحل

 همدان همدان

 1 نيشابور جلگهميان

 2 نيشابور زيرجانروستاي

 3 نيشابور خوجانروستاي

 4 نيشابور قوبيدروستاي

 سبزوار سبزوار

 1 مشهد آبادفيض

 2 مشهد آبادفيض

 نطنز نطنز

 خاف خاف

 خراسان باقچاي

 جام تربت جامتربت

 كاشان مشهداردهال

 گناباد گناباد

 حيدريه تربت حيدريهتربت

 بيرجند مهويه

 يزد مهاباد

 شيراز استهبان

 اصفهان اصفهان

 كاشمر كاشمر

 آزاد هواي در برداشت از پس زعفران هوايي هاياندام
 را خشك ماده از گرم 100 عصاره تهيه براي ،شدند خشك
 ليتر 1 حجم به مقطر آب با و ريخته بالن داخل كردهپودر

 دماي در ساعت 24 مدت به حاصل محلول شد، رسانده
 آن صافي پارچه از استفاده با سپس. گرديد نگهداري اتاق

 به و 3000 دور با آمده، بدست محلول و كرده صاف را
 نشين ته هايناخالصي. گرديد سانتريفيوژ دقيقه 20 مدت
- عصاره از. )14( شدند جدا محلول از هافالكون در شده

 ،5/12 ،6 ،3 ،0 سطح هفت در هاييغلظت حاصل، هاي
غلظت صفر به عنوان (شد  تهيه درصد 100 و 50 ،25

 داشتن دليل به پيچك بذرهاي .)شاهد در نظر گرفته شد
 شرايط در حتي و سال 20 تا ندقادر نفوذ قابل غير پوسته

 ناميه قوه و بمانند خواب حالت به سال 50 تا آزمايشگاهي
 خواب، كردن برطرف منظور به )16( كنند حفظ را خود
 اسيد در دقيقه 60 و 50 ،45 ،30 ،25 ،15 ،5 مدت به بذرها

 به سپس. شدند داده قرار) درصد 99( خالص سولفوريك
 اسيد اثر تا شدند داده قرار آب داخل در ساعت نيم مدت

 وشو شست مرحله چند از بعد و شود پاك بذرها روي از
 اتاق معمولي دماي در كشت موقع تا و شده خشك بذرها

 اسيد دقيقه 60 تيمار در. شدند داري نگه خشك محيط و
در آب  پيچك بذرهاي زني جوانه درصد 100 سولفوريك،

 وارد نشد،بذرها شد و هيچ گونه آسيبي به  مقطر مشاهده
 بذرها خواب كردن برطرف براي تيمار اين از بنابراين
  .شد استفاده
 مقررات براساس زني جوانه آزمايش :آزمايشگاهي بررسي

ISTA عدد 50 پتري هر داخل در .شد اجرا ژرميناتور داخل 
 آب و زعفران هاي عصاره مختلفسطوح  .قرارگرفت بذر

 هاديش پتري محيط در شاهد عنوان به شده ضدعفوني مقطر

 خروج براساس  زني جوانه. گرفتند قرار استفاده مورد

 آزمايش .گرديد تعريف ميليمتر 2 ميزان به حداقل چهريشه

 عصاره سطوح اثر تعيين براي .داشت ادامه روز 10 مدت به

 صحرايي، پيچك زني جوانه بر زعفران مختلف هاي ژنوتيپ

 روند زني، جوانه سرعت زني،جوانه درصد پارامترهاي

 طول تغييرات روند و چهگياه تر و خشك وزن تغييرات
 محاسبه منظور به .)15( شد ارزيابي چه ريشه و چه ساقه

 هاگياهچه  شده گيري اندازه صفات افزايش يا كاهش درصد
 فرمول از سنجي زيست آزمايش در شاهد با مقايسه در

  . شد استفاده صفحه بعد
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صفت  موردنظردرشاهد   صفت مورد نظر در تيمار
  بازدارندگي درصد=   صفت مورد نظر در شاهد

 از زني جوانه سرعت و درصد محاسبه براي همچنين
  .گرديد استفاده زير فرمولهاي

 

 و SAS آماري افزار نرم وسيله به هاداده واريانس تجزيه
 منظور به. گرديد محاسبه LSD مبناي بر تيمارها ميانگين
 نرم از استفاده با اي خوشه تجزيه هاژنوتيپ بندي گروه
  .شد انجام SPSS افزار

  بحث و نتايج
 واريانس تجزيه جدول نتايج : چه ريشه و چه ساقه طول

 بر  عصاره غلظت و ژنوتيپ اثر كه داد نشان) 2 جدول(
 درصد يك آماري سطح در چه ريشه و چه ساقه طول
 صفات بر فاكتور دو اين متقابل اثر همچنين. بود دار معني
  .شد دار معني بررسي مورد

در بررسي اثرات متقابل بازدارندگي ژنوتيپ و افزايش 
طول واكنش غلظت عصاره در گياه پيچك صحرايي، 

اما با شدت هاي متفاوت  .چه كاهشي بود چه و ساقه ريشه
و شيب هاي مختلف به طوري كه در صفت طول ريشه چه 

درصد بيشترين بازدارندگي  100در غلظت  تمام ژنوتيپ ها
،  4، نيشابور3را داشتند و از بين آنها ژنوتيپ هاي نيشابور

،نطنز، خاف، خراسان، تربت جام، 2، مشهد1سبزوار، مشهد
تربت حيدريه، بيرجند، يزد، شيراز و اصفهان در غلظت 

درصد بازدارندگي داشتند و هيچ گونه جوانه  100، 100
اين ژنوتيپ ها از لحاظ آماري تفاوت ( زني مشاهده نشد

درصد  3ژنوتيپ ها در غلظت ). معني داري با هم ندارند
كمترين بازدارندگي را داشتند و در اثر متقابل ژنوتيپ 

درصد بيشترين تحريك رشدي مشاهده  3همدان و غلظت 

نيز اثر تحريك  5/12و  6در غلظت هاي ). -06/59( شد
  . كنندگي مشاهده شد

 100طول ساقه چه بيشتر ژنوتيپ ها در غلظت در صفت 
درصد بيشترين بازدارندگي را داشتند و از بين آنها ژنوتيپ 

،نطنز، 2، مشهد1، سبزوار، مشهد 4، نيشابور3هاي نيشابور
خاف، خراسان، تربت جام، كاشان، گناباد، تربت حيدريه، 

درصد  100، 100بيرجند، يزد، شيراز و اصفهان در غلظت 
 گي داشتند و هيچ گونه جوانه زني مشاهده نشدبازدارند

اين ژنوتيپ ها از لحاظ آماري تفاوت معني داري با هم (
درصد كمترين بازدارندگي  3ژنوتيپ ها در غلظت ). ندارند

 3را داشتند و در اثر متقابل ژنوتيپ سبزوار و غلظت 
در ). - 33/32( درصد بيشترين تحريك رشدي مشاهده شد

 .كنندگي مشاهده شد اثر تحريك درصد نيز 6غلظت 

 واريانس تجزيه جدول نتايج :چه ساقه و چه ريشه تر وزن
 بر عصاره غلظت و ژنوتيپ اثر كه داد نشان) 2 جدول(

 درصد يك آماري سطح در چه ساقه و چه ريشه تر وزن
 صفات بر فاكتور دو اين متقابل اثر همچنين. بود دار معني
  .شد دار معني بررسي مورد

بررسي اثرات متقابل بازدارندگي ژنوتيپ و افزايش در 
غلظت عصاره در گياه پيچك صحرايي، واكنش وزن تر 

چه كاهشي بود اما با شدت هاي متفاوت و  چه و ساقه ريشه
شيب هاي مختلف به طوري كه در صفت وزن تر ريشه 

درصد بيشترين  100چه بيشتر ژنوتيپ ها در غلظت 
، 3بين آنها ژنوتيپ هاي نيشابور بازدارندگي را داشتند و از
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،نطنز، خاف، خراسان، 2، مشهد1، سبزوار، مشهد 4نيشابور
تربت جام، تربت حيدريه، بيرجند، يزد، شيراز و اصفهان در 

درصد بازدارندگي داشتند و هيچ گونه  100، 100غلظت 
اين ژنوتيپ ها از لحاظ آماري (جوانه زني مشاهده نشد 

بيشتر ژنوتيپ ها در ). ندارندتفاوت معني داري با هم 

درصد كمترين بازدارندگي را داشتند و در اثر  3غلظت 
درصد بيشترين تحريك  3و غلظت  1متقابل ژنوتيپ مشهد
نيز  5/12و  6در غلظت هاي ). - 20/9(رشدي مشاهده شد 

  .اثر تحريك كنندگي مشاهده شد

  زعفران هاي ژنوتيپ و عصاره غلظت متقابل اثرات و واريانس تجزيه جدول خالصه - 2 جدول

         Mean 
Square 

      

Source 
  منابع تغييرات

 يآزاد درجه

df  
  سرعت
يزن جوانه  

Germination 
velocity 

 يزندرصد جوانه

%Germination  
 وزن خشك

 چه ساقه 

Shoot dry 
weight 

 وزن تر
 چه ساقه

Shoot fresh 
weight 

 وزن تر
 چه شهير 

Root fresh 
weight 

 چه طول ساقه

Shoot lenght  
 چهطول ريشه

Root 
lenght  

Genotyp (G) 19 1493/98** 548/74** 862/00** 902/34** 892/10** 319/78** 1107/01** 

Concentration (C) 6 78275/24** 62239/52** 98748/54** 85570/13** 62476/49** 90960/06** 92764/7**

G×C 114 394/81** 401/46** 846/81** 473/45** 619/65** 301/53** 448/5** 

Error 280 9/95 49/15 20/80 4/86 9/35 26/78 39/00 

(%) C.V  12/13 28/31 18/44 7/90 13/11 16/25 19/50 

 .باشد نمي دارمعني% 5 و %1سطح احتمال  در: ns              .باشد دار مي معني  %1 و% 5 سطح در ترتيب به: *و  **

در صفت وزن تر ساقه چه بيشتر ژنوتيپ ها در غلظت 
درصد بيشترين بازدارندگي را داشتند و از بين آن ها  100

، 1، سبزوار، مشهد 4، نيشابور3ژنوتيپ هاي نيشابور
،نطنز، خاف، خراسان، تربت جام، كاشان، گناباد، 2مشهد

حيدريه، بيرجند، يزد، شيراز، اصفهان و كاشمر در تربت 
درصد بازدارندگي داشتند و هيچ گونه  100،100غلظت 

اين ژنوتيپ ها از لحاظ آماري ( جوانه زني مشاهده نشد
بيشتر ژنوتيپ ها در ). تفاوت معني داري با هم ندارند

درصد كمترين بازدارندگي را داشتند و در اثر  3غلظت 
درصد بيشترين تحريك  3كاشان و غلظت متقابل ژنوتيپ 

 5/12و  6در غلظت هاي ). - 90/37(رشدي مشاهده شد
  .نيز اثر تحريك كنندگي مشاهده شد

 جدول( واريانس تجزيه جدول نتايج :چه ساقه خشك وزن
 خشك وزن بر عصاره غلظت و ژنوتيپ اثر كه داد نشان) 2

 همچنين. بود دار معني درصد يك آماري سطح در چه ساقه
 دار معني بررسي مورد صفت بر فاكتور دو اين متقابل اثر
  . شد

در بررسي اثرات متقابل بازدارندگي ژنوتيپ و افزايش 
وزن واكنش غلظت عصاره در گياه پيچك صحرايي، 

چه كاهشي بود اما با شدت هاي متفاوت و  خشك ساقه
شيب هاي مختلف به طوري كه در صفت وزن خشك 

درصد بيشترين  100نوتيپ ها در غلظت ساقه چه بيشتر ژ
، 3بازدارندگي را داشتند و از بين آنها ژنوتيپ هاي نيشابور

، نطنز، خاف، خراسان، 2، مشهد1، سبزوار، مشهد 4نيشابور
تربت جام، تربت حيدريه، بيرجند، يزد، شيراز و اصفهان در 

درصد بازدارندگي داشتند و هيچ گونه  100، 100غلظت 
اين ژنوتيپ ها از لحاظ آماري ( اهده نشدجوانه زني مش

بيشتر ژنوتيپ ها در ). تفاوت معني داري با هم ندارند
درصد كمترين بازدارندگي را داشتند و در اثر  3غلظت 

درصد تحريك رشدي  3متقابل ژنوتيپ كاشان و غلظت 
 50و  25، 5/12،  6در غلظت هاي ). - 10/24( مشاهده شد

  .هده شدنيز اثر تحريك كنندگي مشا

 واريانس تجزيه جدول نتايج: زني جوانه سرعت و درصد
 بر  عصاره غلظت و ژنوتيپ اثر كه داد نشان) 2 جدول(

 درصد يك آماري سطح در زني جوانه سرعت و درصد
 صفات بر فاكتور دو اين متقابل اثر همچنين. بود دار معني
  .شد دار معني بررسي مورد



 1396، 1، شماره 30جلد                                                                                )            مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

178 

بازدارندگي ژنوتيپ و افزايش در بررسي اثرات متقابل 
درصد و واكنش  ،غلظت عصاره در گياه پيچك صحرايي

سرعت جوانه زني كاهشي بود اما با شدت هاي متفاوت و 
شيب هاي مختلف به طوري كه در صفت درصد جوانه 

درصد بيشترين  100زني بيشتر ژنوتيپ ها در غلظت 
، 3يشابوربازدارندگي را داشتند و از بين آنها ژنوتيپ هاي ن

نطنز، خاف، خراسان،  ،2، مشهد1، سبزوار، مشهد 4نيشابور
تربت جام، تربت حيدريه، بيرجند، يزد، شيراز و اصفهان در 

درصد بازدارندگي داشتند و هيچ گونه  100، 100غلظت 
اين ژنوتيپ ها از لحاظ آماري ( جوانه زني مشاهده نشد

ها در  بيشتر ژنوتيپ). تفاوت معني داري با هم ندارند
درصد كمترين بازدارندگي را داشتند و در اثر  3غلظت 

درصد تحريك رشدي  3متقابل ژنوتيپ شيراز و غلظت 
در صفت سرعت جوانه زني بيشتر ). - /53( مشاهده شد

درصد بيشترين بازدارندگي را  100ژنوتيپ ها در غلظت 
،  4، نيشابور3داشتند و از بين آنها ژنوتيپ هاي نيشابور

، خاف، خراسان، تربت جام، تربت 2، مشهد1مشهد سبزوار،
، 100حيدريه، بيرجند، يزد، شيراز و اصفهان در غلظت 

درصد بازدارندگي داشتند و هيچ گونه جوانه زني  100
اين ژنوتيپ ها از لحاظ آماري تفاوت معني ( مشاهده نشد

درصد  3بيشتر ژنوتيپ ها در غلظت ). داري با هم ندارند
دگي را داشتند و در اثر متقابل ژنوتيپ يزد كمترين بازدارن

). - 83/34(درصد تحريك رشدي مشاهده شد 3و غلظت 
نيز اثر تحريك كنندگي مشاهده  5/12و  6در غلظت هاي 

  .شد

- ژنوتيپ كلي طور به ،)1شكل( ايخوشه تجزيه اساس بر

 پيچك هرز علف بر عصاره تأثير لحاظ از زعفران هاي
-ژنوتيپ اول دسته .شدند بندي گروه دسته دو به صحرايي

 پيچك بر بااليي نسبتا بازدارندگي اثر كه بودند هايي
 ،4نيشابور هايژنوتيپ شامل دسته اين گذاشتند، صحرايي
 بيرجند، خراسان، جام، تربت نطنز، ،3نيشابور خاف،
  .بود شيراز، ،2مشهد ،1نيشابور ،1مشهد سبزوار، ،2نيشابور

  
 دگرآسيبي ثيرأت لحاظ از زعفران هاي ژنوتيپ بندي گروه -1 شكل

  صحرايي پيچك هرز علف روي زعفران از حاصل عصاره

 نسبتا بازدارندگي اثر كه هستند هاييژنوتيپ دوم دسته
 پيچك بر شده گيري اندازه هايشاخص روي پاييني

 تربت هايژنوتيپ شامل دسته اين داشتند، صحرايي
 بود گناباد و كاشان همدان، يزد، اصفهان، كاشمر، حيدريه،

  ).داشت مطابقت LSD آزمون نتايج با نتايج اين(

  بحث
 ياثر بازدارندگ يقتحق يندر ا بررسي مورد هاي ژنوتيپ
اثر  كه طوري به داشتند، نظرمورد  صفات رويبر  يمتفاوت

. بود كمتر برخي و بيشتر ها ژنوتيپ از برخي يبازدارندگ
 در علف صفات اينباعث كاهش  هايپدر واقع تمام ژنوت

 آنها اثرگذاري ميزان ولي شدند، صحرايي پيچك هرز
 صفات در( خاف هايژنوتيپ ).3جدول ( بود متفاوت

 و) زني جوانه درصد و چهساقه تر وزن چه، ريشه طول
 چه، ريشه تر وزن چه، ساقه طول صفات در( 3نيشابور
 اثر بيشترين) زني جوانه سرعت و زني جوانه درصد

 صفات در( كاشان هايژنوتيپ و داشتند را بازدارندگي
 و درصد چه ساقه خشك و تر وزن چه، ساقه طول
) چه ساقه خشك وزن صفت در( گناباد و) زني جوانه

  .دادند نشان مذكور صفات در را بازدارندگي اثر كمترين
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  ژنوتيپ تيمار تأثير تحت مختلف صفات بازدارندگي درصد ميانگين مقايسه - 3جدول 

  (%) چهطول ريشه

Root length 

 (%) چه طول ساقه

Shoot lenght  
 وزن تر

 (%) چه يشهر

Root fresh 
weight  

 وزن تر
 (%) چه ساقه

Root fresh 
weight  

 وزن خشك
 (%) چه ساقه 

Shoot dry 
weight  

  درصد
 (%)ي زن جوانه 

%Germination 
  

  سرعت
 (%)ي زن جوانه 

Germination 
velocity  

 يپژنوت

Genotype 
  

09i/13  28fgh/30 31c/28  97fg/24  05fg/3  49g/21 64d/31 همدان  
10gh/28  91ghi/28  94c/27  75d/32  33de/6  09defg/24  29ef/26  1يشابورن  
74ef/33  71cde/33  83k/10  21gh/24  51f/3  84ab/30  75b/35  2يشابورن  
46bc/39  05a/39  99a/33  99b/36  08cd/7  58a/32  24a/38  3يشابورن  
48b/41  66bcd/35  75hi/17  80e/28  71ab/17  84cdef/25  06d/31  4يشابورن  

46cde/37  40efg/31  48a/32  10d/32  63de/6  71abc/29  32cd/32  سبزوار  
79cde/36  52def/32  22ab/32  97c/33  43f/3 81efg/23  99e/27  1مشهد  
98fg/30  06fgh/30  64d/23  60c/34  03h/3 -  57g/21  76c/33  2مشهد  
14gh/29 06efgh/31 9ij/15  96e/28  61cd/7  17defg/24  11fg/25  نطنز  
31a/45  27ab/37  34hij/16  66a/38  23b/15  00a/33  56d/31  خاف  
4cde/37  99bcd/34  13d/23  87d/31  12ef/4  14bcd/28  00cd/32  خراسان  
21gh/27  98abc/35  22j/15 01e/30  82cd/7  36cdef/26  84f/25  تربت جام  
27h/25  13j/24  80fg/19  46k/14  88h/3 -  67h/15  70h/20  كاشان  
38fg/30  20ghi/29  97gh/17  19j/18  22h/3 -  51h/12  06i/17  گناباد  
31gh/28  48ij/26  23de/22  87i/20  47c/9  00g/21  87h/19  يدريهتربت ح  
42fg/30  56efj/31  97ef/20  10f/26  90fg/2  32bcde/27  63cd/32  يرجندب  
25de/35  05hi/28  88c/26  01j/19  31fg/2  13bcde/27  11k/6  يزد  
56bcd/38  14ab/37  43b/30  53c/33  56g/0  49fg/22  15j/12  يرازش  
46gh/28  25fgh/30  51c/27  37h/23  71a/19  62defg/24  87g/23  اصفهان  
69h/25  19ghi/29  74de/22  58f/25  88cd/8  81fg/22  21i/16  كاشمر  

 .ندارند (P<0.05) داريمعني تفاوت آماري نظر از ستون هر در مشابه حروف داراي هايميانگين

  
  عصاره غلظت تيمار تأثير تحت مختلف صفات بازدارندگي درصد ميانگين مقايسه - 4 جدول

  طول
 (%) چه شهير 

Root length 

  طول
 (%) چه ساقه 

Shoot lenght  

  وزن تر
 (%) چه يشهر 

Root fresh 
weight  

  وزن تر
 (%) چه ساقه 

Root fresh 
weight  

  وزن خشك 
 (%) چه ساقه

Shoot dry 
weight  

  درصد
 (%)ي زن جوانه 

%Germination 
  

  سرعت
 (%)ي زن جوانه 

Germination 
velocity  

عصاره غلظت  
extract 

concentration 

45f/7 -  17g/6 -  60e/3  80g/7 -  93c/5 -  34e/7  60g/2 -  3  
92e/0  30e/3  15e/3  25e/3  95e/12 -  95d/9  47e/5  6  
72d/25  90d/20  82d/12  52d/15  63e/12 -  84de/11  19d/10  5/12  
67c/42  08c/39  45c/22  40c/29  89f/15-  85c/19  46c/17  25  
64b/70  16b/68  15b/39  29b/57  91d/8 -  50b/60  97b/57  50  
24a/95 65a/97 06a/89 73a/97 04a/97 83a/91 57a/93 100  

  .ندارند (P<0.05) داريمعني تفاوت آماري نظر از ستون هر در مشابه حروف داراي هاي ميانگين
 زنيجوانه بر تأثير لحاظ از گياهي هايگونه بين تفاوتالبته 
 كه شده گزارش نامحقق از بسياري توسط هرز هايعلف

 يك. گرددبرمي گياهان در موجود هايآللوكميكال تنوع به

داشته  ياثر منف ياهگ يكبر  تواندمي خاص، آللوكميكال
را  ياثرات مضر كمتر يگرد ياهبر گ كه يدرصورت ،باشد

 درو  آنها كردن عمل انتخابي باعث مسئله ينسبب شود و ا



 1396، 1، شماره 30جلد                                                                                )            مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي گياهي 

180 

 هرز هايعلف مديريت در ياهانگ اينبهتر از  استفاده يجهنت
 توانايي .)21(خواهد شد  يو باغ يزراع هايوسيستم

 قرار بررسي  مورد كشور پنجاه از مرغ توده 453 دگرآسيبي
 ريشه بر بازدارندگي اثر نظر از داريمعني تفاوت و گرفت
 453 از. گرديد گزارش آنها در درصد 91 تا 10 از گندم
 اثر كه داشتند قوي بسيار دگرآسيبي اثرات توده 63 توده،

 گندم ريشه رشد روي درصد 81 از بيش آنها بازدارندگي
 و داشتند ضعيفي دگرآسيبي اثر توده، 21 كه حالي در بود،
 مواد .)21( دادند نشان را درصد 45 از كمتر بازدارندگي اثر

 قرار ثيرأت تحت را گياهان نمو و رشد دگرآسيب شيميايي
 توقف يا كاهش صورت به اثرات اين از برخي دهند،مي

 رشد كاهش تيره، و متورم هايبذر ايجاد رشد، سرعت
 نكروزه يا متورم ساقه، و فرعي هايريشه يا ريشه طولي
 ، ريشه رنگ تغيير ريشه، محور پيچش ريشه، نوك شدن
 جانبي، هايريشه تعداد افزايش مويين، هايريشه فقدان
. )21( باشد مي توليد ظرفيت كاهش و خشك وزن كاهش
 كاهش سبب )Camellia sinensis( چاي برگ عصاره
 بخصوص) Golden foxtail  (گياه  هايبرگ سطح و تعداد
 زني جوانه مرحله. )20( شود مي هاعصاره باالي غلظت در

 آثار. است گياهانزندگي مراحل ترينحساس از يكي بذرها
 زندگي چرخه اوايل در اغلب تركيبات اين دگرآسيبي
 كندمي ممانعت شانذرهايب زني جوانه از و است شديدتر

 دگرآسيب، مواد جذب و هاريشه سريعتر ظهور با. )12(
 قرار هاآللوكميكال ثيرأت تحت بيشتري مدت ها ريشه
 اين است، ساقه از تر حساس بسيار اوليه  ريشه. گيرند مي

 جايگاه اولين ريشه كه باشد آن از ناشي تواندمي مطلب
 از بيشتر آن رشد و است ها آللوكميكال با مستقيم تماس
 هايريشه تعداد كاهش. )19( گيرد مي قرار ثيرأت تحت ساقه
 مواد با شده تيمار سورگوم هايريشه طول و فرعي

 تعداد دگرآسيب مواد كه دهدمي نشان زعفران دگرآسيب
 هاسلول طولي رشد مريستمي، مناطق در سلولي تقسيمات

 را آن شعاعي رشد اما دهدمي كاهش را غشا پذيري نفوذ و
 عصاره آللوپاتيك اثرات آزمايشي در. )4( دهدمي افزايش

 تره سلمه و خروس تاج گياهچه رشد بر زعفران بنه و برگ
 كه بود آن از حاكي نتايج و گرفت قرار بررسي مورد

 برگ، وزن برگ، سطح ارتفاع، زعفران، بنه و برگ عصاره
. داد كاهش را هرز علف گونه دو هر بوته تك ساقه وزن

 در كه شد مشخص هرز علف گونه دو مقايسه در همچنين
 برگ عصاره بازدارندگي ثيرأت خروس، تاج هرز علف مورد

 بود بيشتر بنه عصاره كاهندگي ثيرأت تره، سلمه مورد درو 
جاتروفا  گياه آبي عصاره كه دادند نشان تحقيقات. )5(

(Jatropha curcas)  ساقه و چهريشه طول كاهش باعث
 فرنگي گوجه ذرت، لوبيا، مانند گياهاني در زنيجوانه و چه
 رشد ميانگينكه  دادند محققان نشان. )10(شد  ختمي و

 هايغلظت حضور در گندم و فرنگي گوجه در ساقه طولي
 يابدمي كاهش) Zhumeria majdae( مورخوش متفاوت

 وزن صفت در 2مشهد و گناباد كاشان، هايژنوتيپ .)8(
 كه تركيباتي. داشتند كنندگي تحريك اثر چه ساقه خشك

 است ممكن شوند،مي ايگونه رشد مانع خاص غلظت در
 هايگونه يا گونه همان رشد تحريك سبب كمتر غلظت در

. دارد بستگي آنها غلظت به ممانعت ميزان. شوند ديگر
 كاهش سبب) Camellia sinensis( چاي برگ عصاره
 صامخصو Golden foxtail) (گياه  هايبرگ سطح و تعداد
 بيشتر سطح با هاييبرگ بروز. شد هاعصاره باالي غلظت

 1 غلظت با سال ميان هايبرگ با شده تيمار هاينمونه در
 باالي محتواي كنندگي تحريك اثر علت به تواندمي درصد

 چهريشه طول صفات .)20( باشد هابرگ اين در آنتوسيانين
ساقه خشك وزن چه،ساقه و چهريشه تر وزن چه، ساقه و

 نظر مورد هايگياهچه در زني جوانه سرعت و درصد چه،
 تمام در زعفران هايژنوتيپ آبي عصاره غلظت افزايش با

 غلظت افزايش با بازدارندگي اثر و يافت كاهش هاغلظت
 در كه داد نشان آزمايشگاهي مشاهدات. كرد پيدا افزايش
 جوانه امكان هاگياهچه براي عصاره درصد 100 غلظت
-جوانه هايگياهچه روز چند از پس اما داشت وجود زني

. رفتند بين از دگرآسيبي توان و غلظت افزايش اثر در زده
 درصد 50 و 100 هاي غلظت ترتيب به كلي حالت در
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 3 غلظت و بودند عصاره غلظت سطوح ترينبازدارنده
 3 غلظت در. داشت را بازدارندگي ميزان كمترين درصد
 زني، جوانه درصد و چهريشه تر وزن صفات بجز درصد

 اعتقاد به. )4جدول ( شد مشاهده كنندگي تحريك اثر
- علف رشد ندقادر اندك غلظت در هاآللوكميكال ن،امحقق

 تشديد در تواند مي كه عامل يك. كنند تحريك را هرز هاي
 عصاره اسمزي پتانسيل باشد دخيل ها آللوكميكال اثرات
 پتانسيل ها آللوكميكال ميزان افزايش با واقع در. است

 مواجه مشكل با را آب جذب و يابد مي كاهش اسمزي
 از برخي تواند مي ها آللوكميكال همچنين. )9( كند مي
 جذب جمله از گياهان شيميايي و فيزيولوژيكي هاي يندافر

 غشاء تنفس، فتوسنتز، گياهي، هاي هورمون معدني، مواد
 سنتز و سلولي تقسيم سلولي، غشاي پذيري نفوذ و سلولي
 غلظت افزايش با و دهد قرار ثيرأت تحت را هاپروتئين

. )11(يابد  مي افزايش يندهاافر اين تخريب ها آللوكميكال
 در مرغ تر هايبرگ عصاره كه است داده نشان تحقيقات
 درصد داريمعني طور به درصد 2 ،5/1 ،1 ، /.5 غلظت
 كاهش را گندم هوايي بخش و چه ريشه طول زني، جوانه
 باالترين در شده محاسبه كاهش درصد بررسي اين در. داد

 و هوايي اندام طول در) درصد 2 غلظت( عصاره سطح
 همكاران و حنطه. )9( بود درصد 93 و 68 ترتيب به ريشه

 را )Atriplex canescens( آتريپلكس دگرآسيبي اثر) 2003(
. كردند بررسي )Artemisia seiberi( درمنه دشتي روي بر

 از درصد 25 و 20 ،15 ،10 ،5 هاي غلظت در آزمايش
) مقطر آب( شاهد تيمار و آتريپلكس هوايي اندام عصاره
 5 غلظت و شاهد تيمارهاي در درمنه زني جوانه. شد انجام
 درصد كمترين درصد 25 غلظت در و باالترين درصد
  .)17( شد مشاهده زني جوانه

 اين از آمده بدست نتايج به توجه با: كلي گيري نتيجه
 با مبارزه براي دگرآسيبي خاصيت داراي زعفران تحقيق،

 خاصيت بيشترين تحقيق اين در. باشد مي پيچك صحرايي
 سطوح و 3 نيشابور و خاف ژنوتيپ به مربوط دگرآسيبي

 كشت با منطقه در توان مي كه باشد مي غلظت درصد 100
 صحرايي پيچك هرز علف با طبيعي مبارزه ها ژنوتيپ اين
 انجام ،باشد مي تابستانه هرز هاي علف مهمترين از يكي كه
 هاي ژنوتيپ از استفاده و شناسايي راستا همين در. داد

 علف با مبارزه جهت در بيشتر دگرآسيبي خاصيت داراي
 توليد زمينه در تحقيقات دهي جهت باعث تواند مي هرز
 هاي فعاليت زمينه در محيطي زيست هاي كش علف
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Allelopathic Effect of Crocus sativus Genotypes against 
Convolvulus arvensis 
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Abstract 

An experiment was condacted To study the allelopathic effect of saffron genotyps on 
bindweed in the department of agronomy and plant breeding of Isfahan University of 
Technology, Iran in 2012-2013. Experiment was arrange as a factorial in a completely 
randomized desiggn with  three replication. Factors included 20 saffron genotypes 
obtained from different regions in Iran, ( Hamedan, Nishapur1, Nishapur2, Nishapur3, 
Nishapur4, Sabzevar, Mashhad1, Mashhad2, Natanz, Khaf, Khorasan, Torbatejam, 
Kashan, Gonabad, Torbat heydaryeh, Birjand, Yazd, Shiraz, Isfahan, Kashmar) and 
Aquous extracts were prepared from aerial parts of  these saffron genotypes in 
concentrations of 0, 3, 6, 12.5, 25, 50 and 100%. Seedling traits of the attributes of 
Bindweed  (as a target species) including radicle and plumule lengthes, radicale and 
plumule fresh weights, plumule dry weight, germination percent and velocity were 
measured.. Results showed that the effect of genotype and  extract concentration and 
their interaction on measured traits were significant. Saffron genotypes had a different 
effect on the triats of bindweed. Genotypes "Khaf and Nishapur3" were proven to be the 
most allelopathic genotype, and genotypes "Kashan, Torbate jam and Gonabad" were 
found to leave minimal allelopatic effects on the target species. With increasing in 
aquous extracts concentration traits of target specie decreased, but the effect was 
diffreent. Maximum inhibition was observed in aquous extract concentrations of 100% 
and minimum  inhibition was observed at aquous extract concentrations of 3% . 

Key words: Allelopathy, aquous extract, saffron genotypes, growth inhibition, 
Convolvulus arvensis. 
 


