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چکیده
امروزه عوارض ناشی از کاربرد علفکشها و قارچکشهای شیمیایی به عنوان یکی از چالشهای بسیار مهم زیستمحیطی در دنیا
مطرح شده است .از این رو استفاده از مواد طبیعی دارای توان علفکشی و قارچکشی می تواند به عنوان جایگزینی برای این
ترکیبات مطرح گردد .از این رو به منظور ارزیابی خاصیت دگرآسیبی و ضد قارچی عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر جوانهزنی
خرفه ،رشد خرفه در گلدان و اثر ضدقارچی بر قارچ بیماریزای پنیسیلیوم سه آزمایش مجزا به صورت فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی با سه تکرار به ترتیب در آزمایشگاه تحقیقات بذر ،گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاه بیماریهای گیاهی دانشکده
کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال  1397انجام شد .تیمارهای آزمایشی اثر دگرآسیبی در آزمایشگاه و گلخانه شامل دو نوع اندام
زعفران (برگ و بنه) و شش غلظت عصاره آبی (صفر 2 ،1/5 ،1 ،0/5 ،و  4درصد وزنی -حجمی) و تیمارهای آزمایش اثر ضدقارچی
شامل دو نوع اندام زعفران (برگ و بنه) و هفت غلظت عصاره آبی (صفر 1 ،0/25 ،0/0625 ،0/0312 ،0/0078 ،و  4درصد وزنی-
حجمی) بود .صفات مورد مطالعه در آزمایش اول شامل درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،وزن
خشک ریشهچه ،و وزن خشک ساقهچه خرفه ،در آزمایش دوم شامل درصد سبز شدن ،وزن تازه و خشک اندامهای هوایی خرفه
و در آزمایش سوم درصد ممانعت از رشد میسلیوم قارچ  Penicillium sp.بودند .نتایج نشان داد که غلظت عصاره و نوع عصاره
اثر معنیداری بر خصوصیات جوانهزنی شامل درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،میانگین زمان جوانهزنی ،قوه نامیه ،طول
ریشهچه ،طول ساقهچه ،وزن خشک ریشهچه و وزن خشک ساقهچه دارند .درحالیکه اثر متقابل غلظت در نوع عصاره بر درصد
جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،قوه نامیه و طول ریشهچه معنیدار شد .بیشترین غلظت عصاره به ترتیب موجب کاهش ،52/4
 81/7 ،71/4و  79/2درصدی میانگین زمان جوانهزنی ،طول ریشهچه ،وزن خشک ساقهچه و وزن خشک ریشهچه در مقایسه با
شاهد شد .عصاره بنه باعث کاهش  20/7 ،21/5 ،8/5و  19/2درصدی میانگین زمان جوانهزنی ،طول ریشهچه ،وزن خشک ساقهچه
و وزن خشک ریشهچه در مقایسه با عصاره برگ شد .نتایج آزمایش گلدانی نیز نشان داد که غلظت عصاره و نوع عصاره و همچنین
اثر متقابل آنها بر درصد سبز شدن ،وزن تازه اندامهای هوایی و وزن خشک اندامهای هوایی معنیدار است .عصاره برگ در
بیشترین غلظت به ترتیب  85/7 ،86/7و  85/8درصد و عصاره بنه در بیشترین غلظت به ترتیب  97/8 ،98/7و  98درصد
کاهش در درصد سبز شدن و وزن تازه و خشک اندامهای هوایی خرفه را نشان دادند .نتایج آزمایش بر روی قارچ پنیسیلیوم نیز
نشان داد که عصاره برگ و بنه زعفران دارای اثر ضدقارچی میباشند .در نهایت ،نتایج این آزمایشها نشان داد که اثر ممانعت
کنندگی از جوانهزنی و رشد خرفه و همچنین اثر ضدقارچی در عصاره بنه زعفران بیشتر از عصاره برگ است .لذا با در نظر گرفتن
نتایج این تحقیق و انجام پژوهشهای بیشتر در زمینه اثر دگرآسیبی و قارچکشی عصاره اندامهای زعفران میتوان جهت تولید
علفکش و قارچکش طبیعی اقدام کرد.

واژههای کلیدی :جوانهزنی ،سبز شدن ،عصاره آبی ،قارچکش طبیعی.
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مقدمه
خرفه ( )Portulaca oleraceaگیاهی یکساله و متعلق
به خانواده پورتوالسه ( )Portulacaceaeاست که به
عنوان علفهرز مهاجم ،مشکلساز و سمج در سیستمهای
کشاورزی شناخته شده است (.)Tiwari et al., 2008
این گیاه دارای رشد و توسعه بسیار سریع بوده و از جمله
گونههای گیاهی موفق در ساکن شدن در مناطق کشت
شده و کشت نشده است ( Liu et al., 2000; Tiwari
 .)et al., 2008این گیاه دارای توان جذب و حفظ آب و
همچنین عناصر غذایی فسفر و پتاسیم است و از طریق
رقابت برای آب و مواد غذایی مشکالت زیادی را در تولید
محصوالت مختلف ایجاد میکند ( .)Liu et al., 2000از
این رو مدیریت این گیاه به عنوان علفهرز در محصوالت
مختلف ضروری است .خرفه به عنوان علفهرز غالب،
سمج ،یکساله و دو لپهای در مزارع زعفران خراسان
معرفی شده است که جوانهزنی و رشد خود را در دماهای
باالی صفر درجه (در اواخر زمستان) که همزمان با
حداکثر رشد رویشی زعفران است شروع میکند
(Korramdel et al., 2017; Koocheki & Khajeh-
 .)Hosseini, 2020نتایج بررسی انجام شده بر روی فلور
علفهای هرز مزارع زعفران خراسان نشان داد که خرفه
با ضریب ثبات  10/17در اغلب نمونههای مورد مطالعه از
مزارع مختلف مشاهده شد ( Korramdel et al.,
.)2017
پنیسیلیوم از قارچهایی است که دارای تعداد گونههای
متعددی بوده و برخی از آنها در گیاهان ایجاد بیماری
میکنند .پنیسیلیوم بیشتر میوهها را آلوده کرده و منجر
به ظهور لکههایی عموماً سبز رنگ بر روی میوههایی نظیر
هلو ،سیب ،پرتقال ،میگردند .بنابراین از این طریق باعث
کاهش کیفیت محصوالت تولیدی میشود ( & Louw
 .)Korsten, 2014از این رو کنترل خرفه و قارچ
پنیسیلیوم برای تولید مناسب محصول از نظر کمی و
کیفی ضروری است.
یکی از رهیافتهای بسیار مؤثر که دارای کارآیی باالیی
در کنترل علفهای هرز و قارچهای بیماریزای گیاهی
است کاربرد علفکشها و قارچکشهای شیمیایی است
( .)Nollet & Rathore, 2017با توجه به پیامدهای
منفی ناشی از کاربرد علفکشها و قارچکشها نظیر اثر
بر موجودات غیر هدف ،مقاومت علفهای هرز به

علفکشها و همچنین قارچها به قارچکشها ،اثر سمی
علفکشها و به ویژه قارچکشها بر سالمت انسان ،کاربرد
علفکشها و قارچکشهای مصنوعی باید بهینهشده و
کاهش یابد ( .)Nollet & Rathore, 2017یکی از
روشها و راهکارهای بسیار مناسب و سازگار با
محیطزیست جهت کاهش این پیامدهای منفی ،استفاده
از ترکیبات طبیعی دارای فعالیت علفکشی و قارچکشی
است .در این راستا استفاده از ترکیبات گیاهی دارای توان
ممانعت از رشد و فعالیت علفهای هرز و قارچها در
تحقیقات مختلف مورد توجه واقع شده است ( & Nollet
.)Rathore, 2017
وجود ترکیبات دگرآسیب در منابع گیاهی مختلف نظیر
گردو ،آفتابگردان ،چاودار ،یوالف ( Cheema et al.,
 )2012و زعفران ( Musavi et al., 2018; Rashed
 )Mohassel et al., 2009که باعث ممانعت از جوانهزنی
و رشد گیاهان زراعی و علفهای هرز مختلف میشوند
گزارش شده است .به عنوان مثال ،اثر دگرآسیبی
عصارههای اندامهای مختلف زعفران بر جوانهزنی و رشد
گیاهان زراعی همچون جو ،گندم ،ذرت ،کلزا ،پنبه و سویا
( )Abbasi & Jahani, 2007و همچنین گندم ،چاودار،
ماش و لوبیا ( ،)Eghbali et al., 2008زیره و
گوجهفرنگی ( )Salari et al., 2018گزارش شده است.
عالوه بر این اثر دگرآسیبی زعفران بر جوانهزنی و رشد
جو موشی ( )Hordeum murinumو خاکشیر
(،)Musavi et al., 2018( )Descurainia sophia
تاج خروس ( )Amaranthus retroflexusو سلمهتره
(Rashed Mohassel et ( )Chenopodium album
 ،)al., 2009علف پشمکی ()Bromus tectorum
( )Alipoor & Mahmoodi, 2015گزارش شده است.
همچنین اثر ضدقارچی ترکیبات استخراجشده از گیاهانی
نظیر سیر ( ،)Allium sativumداتوره ( Datura
 ،)metelزنجبیل ( )Zingiber officinaleو زردچوبه
( )Curcuma longaبر رشد میسلیوم برخی از قارچهای
بیماریزای گیاه چای ( )Camellia sinensisگزارش
شده است ( .)Saha et al., 2008بنابراین ،شناسایی و
معرفی گونههای گیاهی که دارای خاصیت دگرآسیبی و
ضدقارچی داشته باشد میتواند منجر به کاهش کاربرد
علفکشها و قارچکشهای مصنوعی گردد .از آنجا که
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مواد شیمیایی طبیعی دارای اثر نامطلوب زیستمحیطی
کمتر و همچنین تجزیه سریعتر در محیط هستند معرفی
مواد طبیعی دارای خاصیت علفکشی و قارچکشی باعث
بهبود سالمت مواد غذایی تولیدشده و همچنین
محیطزیست میگردد .با توجه به گزارشهای مختلف
موجود در منابع علمی زعفران دارای خاصیت بازدارندگی
رشد علفهای هرز ( ;Asgarpour et al., 2015
Musavi et al., 2018; Rashed Mohassel et al.,
 )2009; Alipoor & Mahmoodi, 2015و همچنین

قارچهای بیماریزا ()Rubio-Moraga et al., 2011
است .از اینرو این مطالعه با هدف بررسی اثر بازدارندگی
عصاره آبی اندامهای مختلف زعفران بر جوانهزنی و رشد
خرفه و همچنین بازدارندگی رشد میسیلیوم قارچ
پنیسیلیوم در قالب سه آزمایش مجزا انجام شد.
مواد و روشها
به منظور ارزیابی خاصیت دگرآسیبی و قارچکشی عصاره
آبی برگ و بنه زعفران بر خصوصیات جوانهزنی و رشدی
خرفه و قارچ پنیسیلیوم سه آزمایش مجزا به صورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در
آزمایشگاه تحقیقات بذر ،گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاه
بیماریهای گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
در سال  1397انجام شد .تیمارهای آزمایش اثر
بازدارندگی عصاره آبی زعفران بر خصوصیات جوانهزنی
بذر خرفه (آزمایش اول) شامل دو نوع اندام زعفران (برگ
و بنه) و شش غلظت عصاره آبی (صفر ،1/5 ،1 ،0/5 ،دو
و چهار درصد وزنی -حجمی) ،تیمارهای آزمایش بررسی
اثر بازدارندگی عصاره آبی زعفران بر رشد خرفه در گلدان
(آزمایش دوم) مشابه آزمایش اول و تیمارهای آزمایش
بررسی اثر بازدارندگی عصاره آبی زعفران بر رشد میسلیوم
قارچ پنیسیلیوم (آزمایش سوم) شامل دو نوع اندام
زعفران (برگ و بنه) و هشت غلظت عصاره آبی (صفر،
 1 ،0/25 ،0/125 ،0/0625 ،0/0312 ،0/0078و 4
درصد وزنی -حجمی) بودند.
صفات مورد مطالعه در آزمایش اول شامل درصد
جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،طول ریشهچه ،طول
ساقهچه ،وزن تر و خشک ریشهچه ،و وزن تر و خشک
ساقهچه خرفه ،در آزمایش دوم شامل درصد سبز شدن،
وزن تازه و خشک اندامهای هوایی خرفه و در آزمایش

سوم درصد ممانعت از رشد میسلیوم قارچ sp.

 Penicilliumبودند.
بذرهای خرفه از بوتههای بالغ مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی بیرجند در شهریور ماه ( 1396از حدود 200
بوته) جمعآوری شد .برگها و بنه زعفران در اسفندماه
 1396از مزارع زعفران چهار ساله منطقه کامرود در شهر
سه قلعه از توابع شهرستان سرایان جمعآوری شد .برگ
و بنههای زعفران پس از جمعآوری به منظور جداسازی
بقایای خاک با آب شستشو شده و سپس به مدت 48
ساعت در آون با دمای  60درجه خشک و به تفکیک به
وسیله آسیاب پودر شدند .برای تهیه عصاره آبی ،مقدار
 40گرم پودر خشک برگ و بنه زعفران با  1000میلیلیتر
آب مقطر مخلوط شده و به مدت دو ساعت بر روی شیکر
با  200دور در دقیقه قرار داده شد .پس از گذشت 48
ساعت ،محلول حاصل ،از کاغذ صافی واتمن عبور داده
شدند و عصاره مادر تهیه شد (بیشترین غلظت در
تیمارها) .سپس با رقیقسازی عصاره به دست آمدهْ
غلظتهای مورد نیاز جهت اجرای آزمایش تهیهشده و
مورد استفاده قرار گرفت ( Mojab & Mahmodi,
 .)2008به دلیل اثر بازدارندگی شدید عصارهها بر رشد
میسلیوم قارچ پنیسیلیوم از غلظتهای بسیار رقیقشده
تر نسبت به آزمایشهای اول و دوم استفاده شد.
برای آزمایش اول از پتریدیشهای شیشهای با قطر نه
سانتیمتر استفاده شد .ابتدا پتریدیشها در اتوکالو در
دمای  110درجه به مدت  30دقیقه قرار داده شد و
ضدعفونی گردید .بذرها نیز به کمک محلول هیپوکلریت
سدیم نیم درصد به مدت دو دقیقه ضدعفونی شده و
سپس به مدت  10دقیقه با آب مقطر شستشو داده شدند.
در هر واحد آزمایشی  25بذر سالم بر روی یک الیه کاغذ
واتمن شماره یک قرار داده شده و  10میلیلیتر از
عصارهها به آنها اضافه شد .پتریدیشها در انکوباتور قرار
داده شده و به مدت  10روز شمارش بذرهای جوانهزده
که دارای حداقل دو میلیمتر طول ریشهچه بود در ساعت
نه صبح هر روز انجام شد .در انتهای روز دهم طول
ریشهچه و ساقهچه اندازهگیری شد .سپس وزن خشک
ریشهچه و ساقهچه پس از  48ساعت قرار دادن در آون
در دمای  60درجه اندازهگیری شد .درصد جوانهزنی
(تعداد بذر جوانهزده در روز آخر آزمایش× ،)100سرعت
جوانهزنی (مجموع حاصل تقسیم تعداد بذر جوانهزده در
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هر روز بر همان روز ( )Feizi et al., 2013و متوسط
زمان جوانهزنی (زمان رسیدن به  50درصد میزان بذرهای
جوانهزده) محاسبه شد (.)Salari et al., 2018

برای آزمایش دوم ،ابتدا گلدانهای یک لیتری با یک
کیلوگرم خاک پر شدند .خصوصیات خاک در جدول 1
نشان داده شده است.

جدول  .1خصوصیات خاک مزرعه آزمایشی
Table 1. Soil characteristics of experimental farm
پتاسیم قابل

فسفر قابل

جذب

جذب

Absorbable
potassium
)(mg.kg-1

Absorbable
phosphorus
)(mg.kg-1

241.63

14.07

درصد اندازه ذرات

کربن آلی
Organic
carbon
)(%

هدایت

جرم مخصوص

pH

الکتریکی

ظاهری

EC
)(dS.m-1

Bulk density
)(g.cm-3

0.51

7.4

2.26

1.43

اسیدیته

مقدار  20سیسی عصاره (در غلظتهای مختلف) به هر
واحد آزمایشی اضافه شده و سپس در هر گلدان  10عدد
بذر خرفه در سطح خاک کشت گردید .به منظور
جلوگیری از خروج آب آبیاری ،برای هر گلدان از زیر
گلدانی استفاده و در صورت ورود آب به زیر گلدانی ،آب
به گلدان برگشت داده شد .آبیاری هر دو روز یک بار و به
مقدار  100سیسی برای هر گلدان انجام میشد (بر
اساس ظرفیت زراعی) .هشت هفته پس از سبز شدن
گیاهچهها ،گیاهان از سطح گلدان برش و در آون با دمای
 60درجه به مدت  48ساعت گذاشته و وزن خشک آنها
اندازهگیری شد.
برای آزمایش سوم ،از غلظتهای عصاره آبی در هشت
سطح (صفر،0/125 ،0/0625 ،0/0312 ،0/0078 ،
 1 ،0/25و  4درصد وزنی -حجمی) استفاده شد .به منظور
تهیه قارچ پنیسیلیوم از درختان نخل استان خراسان
جنوبی (طبس) و از بخشهای مختلف درختان خرما
(دمبرگ ،محور برگ و برگچهها) با عالئم خشکیدگی برگ
نمونهبرداری انجام شد .نمونهها جهت بررسی بیشتر تحت
شرایط مناسب به آزمایشگاه منتقل شد .به منظور
جداسازی و شناسایی نمونهها ،ابتدا نمونهها به قطعات -5
 3میلیمتری خرد شده و سپس برای ضدعفونی سطحی
در هیپوکلریت سدیم ( 5-3درصد از فرم تجاری بر حسب
نوع بافت مورد استفاده) قرار داده شدند .پس از شستشو
و آبگیری روی محیط کشت سیبزمینی -آگارکشت داده
شد .نمونههای کشت داده شده در دمای  25درجه
1- Potato Dextrose Agar
2- Cork borer

Particle size percentage

بافت
Texture

لوم
Loam

شن

سیلت

رس

Sand
)(%

Silt
)(%

Clay
)(%

41.3

46.2

12.5

سانتیگراد به مدت سه روز نگهداری و رشد یافتهها و
سپس به کشتهای تازه منتقل شدند .خالصسازی
جدایهها به روش تک اسپور و یا نوک ریسه روی محیط
کشت آب آگار انجام گرفت .جهت بررسی خصوصیات
مورفولوژیک و شناسایی اولیه قارچ جنس پنیسیلیوم ،
این قارچ به محیط کشتهای  PDAو  MAمنتقل گردید.
جهت تأیید جنس پنیسیلیوم با استفاده از دادههای
توالی نوکلئوتیدی ناحیه  ITS_rDNAانجام شد.
استخراج  DNAبه روش والش و همکاران ( & Walsh
 )Metzger, 1991انجام گردید .نتایج بالست توالی نشان
داد که جدایه جداسازی شده با جدایه Penicillium sp.
با شماره دسترسی  KM979508به میزان  99/25درصد
شباهت دارد .به منظور بررسی اثر ضدقارچی عصارههای
گیاهی از محیط کشت 1PDAاستفاده شد .در این روش،
محیط کشت در ارلنهای یک لیتری تهیه گردید و
اتوکالو شد .بعد از سرد شدن محیط عصارهها در
غلظتهای مختلف به محیط اضافه گردید و به هم زده
شدند تا امولسیونی کامالً یکنواخت ایجاد گردد .سپس
محیطهای حاصل درون پتریدیشهایی به قطر نه
سانتیمتر تقسیم و اجازه داده شد تا محیط کامالً جامد
گردد .قبل از بستن کامل محیط کشت ،دیسکهایی به
قطر پنج میلیمتر به وسیله کورک بورر 2از حاشیه
میسیلیومهای قارچ هفت روزه به صورت معکوس در مرکز
پتریدیشها روی محیط کشت قرار داده شد .برای هر
غلظت سه پتریدیش به عنوان تکرار استفاده شد .سپس

حمامی و همکاران :ارزیابی اثر دگرآسیبی و ضدقارچی غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ و 259...
انکوباتور1

پتریدیشها با پارافیلم بسته شده و به داخل
با دمای  25درجه سانتیگراد منتقل شده و تا پایان هر
دوره آزمایش در این شرایط نگهداری شدند.
برای هر گروه از تیمارها ،تیمار بدون عصاره به عنوان
شاهد در نظر گرفته شد .رشد رویشی هاله قارچها تا
زمانی که سطح محیط کشت پتری شاهد توسط قارچ
کامالً اشغال شد به طور روزانه اندازهگیری شد .درصد
ممانعت از رشد میسیلیوم قارچهای مورد نظر در هر یک
از غلظتهای آزمایش با استفاده از معادله ( )1محاسبه
شد (:)Lee et al., 2007
IP=dc-dt × 100/dc
معادله ()1
در این معادله :IP ،در صد بازدارندگی ر شد :c ،قطر هاله
قارچ در شاهد و  :dtقطر هاله قارچ در تیمار دارای عصاره
میباشند.
دادهها پس از بررسی نرمال بودن توسط نرمافزار 9.1
 SASآنالیز شد .به منظور مقایسه میانگین از آزمون LSD
محافظتشده استفاده گردید.

نتایج و بحث
آزمایش اول :اثر عصارههای زعفران بر جوانهزنی خرفه

شاخصهای جوانهزنی :نتایج تجزیه واریانس اثر
غلظت عصاره زعفران و نوع اندام بر خصوصیات جوانهزنی
خرفه در جدول  2نشان داده شده است.
نتایج نشاندهنده اثر معنیدار غلظت عصاره و نوع عصاره
بر درصد جوانهزنی خرفه در سطح معنیداری یک درصد
است .همچنین اثر متقابل غلظت عصاره و نوع عصاره بر
درصد جوانهزنی خرفه در سطح پنج درصد معنیدار است.
کاهش درصد جوانهزنی گیاهان هرز تاج خروس وحشی
( ،)Amaranthus retroflexus L.ازمک ( Cardaria
 )draba L.و خاکشیر ایرانی ( Descurainia sophia
 )L.در حضور عصارههای گلبرگ و بنه زعفران گزارش
شده است (.)Asgarpour et al., 2015
همچنین کاهش معنیدار درصد جوانهزنی گیاه هرز
شلمی تحت تأثیر عصاره برگ زعفران گزارش شده است
درحالیکه عصاره بنه زعفران اثری بر درصد جوانهزنی این
گیاه نداشت ( .)Alimoradi et al., 2008عالوه بر
کاهش درصد جوانهزنی بذر علفهای هرز ،کاهش درصد
1- Incubator

جوانهزنی بذر گیاه زراعی مانند زیرهسبز تحت تأثیر
عصاره بنه و برگ زعفران در غلظتهای  0/25تا  2درصد
گزارش شده است ،درحالیکه این تیمارها اثری بر درصد
جوانهزنی بذر گیاه گوجهفرنگی نداشتند ( Salari et al.,
 .)2018همچنین سرعت جوانهزنی به صورت معنیداری
تحت تأثیر غلظت عصاره زعفران و نوع اندام مورد استفاده
برای تهیه عصاره قرار گرفت (جدول  .)2اثر متقابل این
تیمارها بر سرعت جوانهزنی معنیدار بود (.)P≤0.05
کاهش سرعت جوانهزنی بذرهای گیاهان مختلفی مانند
تاج خروس وحشی ،ازمک ،خاکشیر ایرانی ،جو موشی،
علف پشمکی تحت تأثیر عصاره اندامهای مختلف زعفران
گزارش شده است ( ;Asgarpour et al., 2015
Musavi et al., 2018; Alipoor & Mahmoodi.,
 .)2015با جذب آب مواد دگرآسیب نیز به بذر وارد

میشوند و در مرحله جوانهزنی که حساسترین مرحله
سیکل زندگی گیاه در برابر عوامل تنشزای محیطی است
بیشترین میزان اثر مواد دگرآسیب مشاهده میشود
( .)Bhowmik & Inderjit, 2003تغییر در تعادل
هورمونی و فعالیت آنزیمهای مؤثر بر جوانهزنی مانند
جیبرلین باعث اثر کاهشی عصارههای دگرآسیب بر درصد
و سرعت جوانهزنی میگردد ( Muzel Trezi et al.,
 .)2016اثر مواد دگرآسیب موجود در عصارههای زعفران
عالوه بر غلظت ،به نوع گیاه دریافتکننده مواد دگرآسیب
بستگی دارد .به عنوان مثال ،عدم تأثیر معنیدار عصاره
زعفران بر سرعت جوانهزنی سویا گزارش شده است
( .)Abbasi & Jahani, 2007درحالیکه اثر کاهشی
معنیدار عصاره زعفران بر سرعت جوانهزنی تاج خروس
وحشی ،ازمک و خاکشیر ایرانی نیز گزارش شده است
( .)Asgarpour et al., 2015میانگین زمان جوانهزنی
خرفه تحت تأثیر معنیدار غلظت عصاره زعفران و نوع
اندام مورد استفاده برای تهیه عصاره قرار گرفت.
درحالیکه اثر متقابل این تیمارها بر میانگین زمان
جوانهزنی خرفه معنیدار نشد (جدول .)2
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جدول  .2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر غلظتهای عصاره آبی اندامهای زعفران بر خصوصیات جوانهزنی خرفه
Table 2. Analysis of variance (mean of squares) effect of aqueous concentration of saffron extracts on
germination characteristics of common purslane
میانگین زمان جوانهزنی

سرعت جوانهزنی

درصد جوانهزنی

Viability

Mean germination
time

Germination
rate

Germination
percent

DF

**1395.89

**8.22

**28.06

**1878.84

5

**162.48

*1.72

**21.21

**324

1

*28.71

0.457 NS

**1.80

*79.73

5

C×O

8.53

0.377

0.268

23.56

24

خطا

15.81

12.46

5.92

6.86

قوه نامیه

درجه آزادی

منبع تغییرات
S.O.V.
غلظت عصاره ()C
)Extract concentration (C
نوع اندام ()O
)Organ type (O

Error

ضریب تغییرات
)C.V. (%

 * ،NSو** :به ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد است.
NS, * and **: non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

جدول  .2ادامه
Table 2. Continued

وزن خشک

وزن خشک

ساقهچه

ریشهچه

Dried weight
of plumule

Dried weight of
radicle

**2.97×10-5

**1.78×10-6

**639.58

**4.77×10-6

**5.63×10-7

**117.36

**32.11

6.08×10-7 NS

2.05×10-8 NS

**51.89

4.24 NS

5

6.02×10-7

1.06×10-8

10.25

2.44

24

22.51

9.51

20.33

19.96

طول ساقهچه

طول ریشهچه

Plumule
length

Radicle
length

DF

**64.2

5
1

C×O

خطا

درجه آزادی

منبع تغییرات
S.O.V.
غلظت عصاره ()C
Extract concentration
)(C
نوع اندام ()O
)Organ type (O

Error

ضریب تغییرات
)C.V (%

 * ،NSو** :به ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد است.
NS, * and **: non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی غلظت عصاره بر میانگین
زمان جوانهزنی نشان داد که به طور کلی ،استفاده از
عصاره منجر به کاهش معنیدار میانگین زمان جوانهزنی
خرفه در مقایسه با عدم کاربرد عصاره شد (جدول  .)3در
بین تیمارهای استفاده از عصاره در غلظتهای کمتر از
دو درصد اختالف معنیداری مشاهده نشد .همچنین
افزایش غلظت به چهار درصد منجر به کاهش 52/4
درصدی میانگین زمان جوانهزنی خرفه شد .اثر اصلی نوع

عصاره نیز بر میانگین زمان جوانهزنی خرفه معنیدار بوده
و تأثیر کاهشی عصاره بنه از برگ بیشتر بود (جدول .)3
نوع گیاه در واکنش به مواد دگرآسیب زعفران در صفت
میانگین زمان جوانهزنی بسیار تأثیرگذار است به طوری
که زیره سبز واکنش معنیدار در صفت میانگین زمان
جوانهزنی نشان داد درحالیکه گوجهفرنگی تغییر
معنیداری در میانگین زمان جوانهزنی را در شرایط
استفاده از تیمار عصاره زعفران نشان ندادند ( Salari et

حمامی و همکاران :ارزیابی اثر دگرآسیبی و ضدقارچی غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ و 261...
 .)al., 2018غلظت عصاره زعفران و نوع اندام مورد
استفاده برای تهیه عصاره اثر معنیداری ( )P≤0.01بر
قوه نامیه خرفه داشت .همچنین اثر متقابل غلظت عصاره

زعفران و نوع اندام بر قوه نامیه خرفه معنیدار بود
(.)P≤0.05

جدول  .3مقایسه میانگین اثر ساده غلظت عصاره بر صفات جوانهزنی خرفه
Table 3. Mean comparisons for effects of concentration extract on germination traits of common
purslane
غلظت عصاره
طول ریشهچه میانگین زمان جوانهزنی
وزن خشک ساقهچه
وزن خشک ریشهچه
Dried weight of radicle
)(g
0.00192 a
0.00133 b

Dried weight of
)plumule (g
0.00725 a
0.00492 b

Radicle
)length (mm
12.83 a
10.17 b

Mean germination
)time (day
*6.96 a
4.81 b

Extract concentration
)(M.V
0
0.5

0.00120 b

0.00285 c

7.83 bc

4.77 b

1

0.01020 c

0.00228 cd

6.83 c

4.67 b

1.5

0.00070 d

0.00205 cd

5.67 cd

5.04 b

2

0.00040 e

0.00133d

d

c

4

3.67

3.31

میانگین در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشابه میباشند از نظر آماری بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار محافظتشده اختالف
معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means in each column followed by at least one similar letter are not significantly different based on FLSD at the 5%
probability level.

اثر عصاره برگ و بنه زعفران بر قوه نامیه (حاصل از درصد
جوانهزنی در وزن گیاهچه) در گیاه زیره سبز و
گوجهفرنگی معنیدار بود ( .)Salari et al., 2018در
مورد صفتهای طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،وزن
خشک ریشهچه و وزن خشک ساقهچه اثر اصلی غلظت
عصاره و نوع اندام مورد استفاده برای تهیه عصاره در سطح
یک درصد معنیدار بود؛ درحالیکه در میان این صفتها
اثر متقابل فقط در مورد طول ساقهچه معنیدار بود
(جدول  .)2اثر اصلی غلظت عصاره بر طول ریشهچه ،وزن
خشک ریشهچه و وزن خشک ساقهچه در جدول  2نشان
داده شده است .افزایش غلظت عصاره به چهار درصد به
ترتیب سبب کاهش  81/7 ،71/4و  79/2درصدی در
طول ریشهچه ،وزن خشک ریشهچه و وزن خشک
ساقهچه شد .اثر اصلی نوع اندام نیز گواه بر اثر کاهشی
بیشتر عصاره حاصل از بنه بر طول ریشهچه ،وزن خشک
ریشهچه و وزن خشک ساقهچه بود (جدول  .)4اثر
کاهشی عصاره برگ ،بنه و گلبرگ زعفران بر طول
ریشهچه ،طول ساقهچه ،وزن خشک ریشهچه و وزن
خشک ساقهچه در گیاهان هرز مختلف مانند تاج خروس
وحشی ،ازمک ،خاکشیر ایرانی ،جو موشی ،علف پشمکی،
سلمه تره و همچنین گیاهان زراعی مختلف مانند زیره
سبز و گوجهفرنگی گزارش شده است ( Asgarpour et

al., 2015; Musavi et al., 2018; Rashed
Mohassel et al., 2009; Salari et al., 2018
 .)Alipoor & Mahmoodi, 2015ممانعت از تقسیم و

رشد سلولها به عنوان یکی از مکانیسمهای اثرگذاری
مواد دگرآسیب شناخته شده است که از طریق اختالل
در تعادل هورمونهای جیبرلین و اکسین روی میدهد
(.)Muzel Trezi et al., 2016
نتایج مقایسه میانگین صفتهای دارای اثر متقابل
معنیدار در جدول  5نشان داده شده است .نتایج نشان
داد که با افزایش غلظت میزان اثر کاهشی ناشی از
عصارهها افزایش مییابد و به ترتیب بیشترین و کمترین
میزان درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،قوه نامیه و
طول ساقهچه در شاهد و غلظت چهار درصد مشاهده شد.
عالوه بر این تأثیر بازدارنده عصاره بنه از برگ بیشتر بود.
در تیمارهای عصاره برگ درصد جوانهزنی ،سرعت
جوانهزنی ،قوه نامیه و طول ساقهچه به ترتیب ،49/3
 80/1 ،45/9و  58/0درصد کاهش را نسبت به شاهد
نشان داد؛ درحالیکه در تیمارهای عصاره بنه درصد
جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،قوه نامیه و طول ساقهچه به
ترتیب با  94/3 ،64/8 ،63/0و  87/0درصد کاهش
مشاهده شد.
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جدول  .4مقایسه میانگین اثر ساده نوع عصاره زعفران بر صفات جوانهزنی خرفه
Table 4. Mean comparisons of saffron extract type on germination traits of common purslane
میانگین زمان
طول ریشهچه
وزن خشک ساقهچه (گرم)
وزن خشک ریشهچه (گرم)
نوع عصاره
Dried weight of plumule
Dried weight of plumule
جوانهزنی
(میلیمتر)
)(g

)(g

0.00381 a

0.00121 a

8.78 a

0.00308 b

0.00096 b

6.89 b

)Radicle length (mm

)MGT (Day
*5.15 a
4.71 b

Extract type

عصاره برگ
Leaf extract

عصاره بنه
Corm extract

*میانگین در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشابه میباشند از نظر آماری بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار محافظتشده اختالف
معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
*Means in each column followed by at least one similar letter are not significantly different based on FLSD at the 5%
probability level.

در برخی مطالعات اثر بازدارندگی معنیدار عصاره حاصل
از بنه زعفران و اثر تحریککنندگی عصاره برگ زعفران
بر جوانهزنی و رشد گیاهچههای گیاهان گزارش شده
است ( .)Eghbali et al., 2008این در حالی است که
در برخی مطالعات این اثر بازدارنده در برگ زعفران بیشتر
از بنه گزارش شده است (.)Alimoradi et al., 2008
عالوه بر این ،در مطالعهای دیگر اثر کاهشی عصاره حاصل

از گلبرگ زعفران نسبت به سایر اندامها ،بیشتر گزارش
شده است ( .)Asgarpour et al., 2015بنابراین ،به نظر
میرسد که عصاره حاصل از اندامهای مختلف زعفران
دارای اثر دگرآسیبی است .عالوه بر این ،اثر هر کدام از
عصاره به نوع گیاه دریافتکننده مواد دگرآسیب بستگی
دارد.

جدول  .5مقایسه میانگینهای اثر متقابل غلظت عصاره در نوع عصاره آبی زعفران بر خصوصیات جوانهزنی خرفه
Table 5. Mean comparisons of interaction effects of extract concentration and type extract interaction of saffron
on germination characteristics of common purslane
نوع عصاره
غلظت عصاره (وزنی به حجمی)
درصد جوانهزنی
سرعت جوانهزنی
قوه نامیه
طول ساقه چه (میلیمتر)
Germination rate
)(1/day
12.32a

Germination
percent
*100a

Extract concentration
)(M.V
0

9.58bc

73.3bcd

0.5

74.7bcd

1

عصاره برگ

1.5

Leaf extract

)Plumule length (mm

Viability

33.33a

46a

22.67b

24.88b

14.33c

17.36c

9.78b

10.33cde

13.88cde

9.94b

76bc

10.67cd

12.25def

8.78cd

68cde

2

14c

9.17ef

6.67f

50.7f

4

38.33a

49.99a

11.67a

97.3a

0

11.67cd

15.97cd

9.75b

77.3b

12c

12.4def

7.94de

66.7de

10.33cde

8.48f

7.33ef

62.7e

1.5

6.33de

8.35f

7.06f

66.7de

2

5e

2.87g

4.11g

36g

4

Extract
type

0.5
1

عصاره بنه
Corm
extract

* میانگین در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشابه می باشند از نظر آماری بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار محافظتشده اختالف معنیداری در
سطح احتمال پنج درصد ندارند.
*Means in each column followed by at least one similar letter are not significantly different based on protected LSD at the 5%
probability level.

حمامی و همکاران :ارزیابی اثر دگرآسیبی و ضدقارچی غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ و 263...
آزمایش دوم :اثر عصارههای زعفران بر درصد سبز
شدن و زیست توده تولیدی خرفه در شرایط
گلخانهای
نتایج تجزیه واریانس اثر غلظت عصاره ،نوع اندامی که
عصاره از آن تهیهشده و اثر متقابل غلظت عصاره در نوع
اندام در جدول  6نشان داده شده است .غلظت عصاره و
نوع اندام بر درصد سبز شدن ،وزن تازه و خشک اندامهای
هوایی در سطح یک درصد اثر معنیداری داشتند.
همچنین در مورد اثر متقابل غلظت عصاره در نوع اندام،
درصد سبز شدن در سطح پنج درصد و وزن تازه و خشک
اندامهای هوایی در سطح یک درصد اثر معنیداری را
نشان دادند .اثر غلظت و نوع عصاره زعفران بر زیستتوده
تولیدی توسط گندم ،چاودار ،ماش و لوبیا گزارش شده
است ( .)Eghbali et al., 2008همچنین نتایج یک بررسی
نشان داد که در مزرعه دارای سابقه کاشت زعفران
خصوصیات رشدی و تولید زیست توده جو موشی و
خاکشیر در مقایسه با مزرعه با عدم سابقه کاشت زعفران
کاهش مییابد (.)Musavi et al., 2018
نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل غلظت عصاره در نوع
عصاره در جدول  7نشان داده شده است .درصد سبز
شدن با افزایش غلظت عصاره به چهار درصد به ترتیب
برای عصارههای حاصل از برگ و بنه  86/7و  98/7درصد

کاهش یافت .این نتایج بیانکننده اثر کاهشی شدید
عصارههای برگ و بنه زعفران بر سبز شدن خرفه در
گلدان است .همچنین این نتایج نشاندهنده اثر شدیدتر
عصاره بنه نسبت به برگ است .وزن تازه و خشک اندام-
های هوایی نیز با افزایش غلظت عصاره کاهش معنیداری
را نشان داد .در تیمارهای عصاره برگ وزن تازه و خشک
دارای بیشترین مقدار در تیمارهای بدون عصاره به
ترتیب با  1/522و  0/618گرم و کمترین مقدار در تیمار
چهار درصد عصاره به ترتیب با  0/218و  0/088گرم
مشاهده شد .مقدار کاهش وزن تازه و خشک در تیمار
چهار درصد عصاره برگ به ترتیب  85/7و  85/8درصد
در مقایسه با شاهد بود .نتایج نشان داد که کاهش وزن
تازه و خشک اندامهای هوایی در تیمار چهار درصد عصاره
بنه به ترتیب  97/8و  68/0درصد است .بنابراین تأثیر
کاهشی عصاره بنه بر وزن تازه و خشک اندامهای هوایی
در مقایسه با برگ بیشتر است .در راستای نتایج این
آزمایش ،اثر کاهشی عصاره بنه زعفران بر خصوصیات
رشدی گندم ،چاودار ،ماش و لوبیا ( Eghbali et al.,
 )2008و همچنین زیست توده تولیدی جو موشی و
خاکشیر گزارش شده است ( .)Musavi et al., 2018این
در حالی است که اثر بهبود دهندگی رشد عصاره برگ
زعفران در زراعت گندم ،چاودار ،ماش و لوبیا مشاهده
شده است (.)Eghbali et al., 2008

جدول  .6تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر غلظتهای عصاره اندامهای زعفران بر خصوصیات رشدی خرفه
Table 6. Analysis of variance (mean of squares) for the effect of aqueous concentrations of saffron
extracts on growth characteristics of common purslane
درصد سبز شدن
منبع تغییرات
درجه آزادی
وزن خشک اندامهای هوایی وزن تازه اندامهای هوایی
Dried weight of shoots

Fresh weight of shoots

Emergence
percentage

DF

**0.27

**1.54

**1878.84

5

**0.03

**0.34

**324

1

**0.003

**0.04

*79.73

5

C×T

0.0007

0.007

23.56

24

خطا

7.65

8.55

6.86

S.O.V.

غلظت عصاره ()C
)Extract concentration (C
نوع اندام ()T
)Tissue type (T

Error

ضریب تغییرات
)C.V (%

 * ،nsو** :به ترتیب عدم معنیداری و معنیداری در سطح احتمال پنج و یک درصد است.
ns, * and **: are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.
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جدول  .7مقایسه میانگینهای اثر متقابل غلظت عصاره در نوع عصاره آبی زعفران بر خصوصیات جوانهزنی خرفه
Table 7. Mean comparisons of difference extract concentration and type extract interaction of saffron
on germination characteristics of common purslane
وزن تازه اندامهای
وزن خشک اندامهای
غلظت عصاره (وزنی به حجمی)
درصد سبز شدن
نوع عصاره
هوایی(گرم در گیاه)
هوایی (گرم در گیاه)
Emergence
percentage

Extract concentration
)(M.V
0

Extract type

Dried weight of shoots
)(g per plant
0.618a

Fresh weight of
)shoots (g per plant
1.522a

*100a

0.515b

1.405ab

82.7b

0.5

0.464c

1.230c

68d

1

برگ

0.315e

0.961d

57.3e

1.5

Leaves

0.231f

0.923de

52f

2

0.088h

0.218g

13.3i

4

0.645a

1.524a

98.7a

0

0.465c

1.308bc

73.3c

0.5

0.371d

1.003d

68d

1

بنه

0.254f

0.793e

42.7g

1.5

Corm

0.156g

0.426f

21.3h

2

0.013i

0.033h

1.33j

4

*میانگینهای در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشابه میباشند ،از نظر آماری بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیدار محافظتشده اختالف
معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
*Means in each column followed by at least one similar letter are not significantly different at the 5% probability level based
on FLSD.

آزمایش سوم :اثر عصارههای زعفران بر رشد قارچ

پنیسیلیوم
عصارههای گیاهی و غلظتهای مختلف هر کدام از
عصارهها منجر به اثر بازدارندگی رشد قارچ میسیلیوم شد.
شکل  1نشاندهنده اثر بازدارنده عصارههای برگ و بنه
زعفران بر رشد میسیلیوم قارچ پنیسیلیوم است.
بیشترین اثر بازدارندگی رشد ( 100درصد) میسیلیوم
قارچ در تیمار عصاره برگ در مقدار چهار درصد مشاهده
شد .با کاهش غلظت عصاره برگ از اثر بازدارندگی رشد
عصاره کم شد .عصاره بنه اثر بازدارندگی بسیار شدیدی
بر رشد میسیلیوم قارچ نشان داد به طوری که کاهش
 100درصدی رشد تا کاهش غلظت به (0/0312جرمی
حجمی) مشاهده شد و تنها در غلظت  0/0078اثر
بازدارندگی کاهش یافت (شکل  .)1در غلظت چهار درصد
و  0/0078اختالف معنیداری بین نوع عصارهها مشاهده
نشد؛ درحالیکه در بقیه غلظتها اختالف بین نوع عصاره
مشاهده شد .بهطورکلی ،اثر بازدارندگی رشد قارچ
پنیسیلیوم در بنه شدت بیشتری در مقایسه با عصاره
برگ داشت .اثر ضدقارچی بنه زعفران به دلیل وجود
ترکیبات ضدقارچی گزارش شده است ( Rubio-Moraga
 .)et al., 2011اثر ضدقارچی در بخشهای انتهایی بنه

زعفران که دارای مقدار بیشتری از ترکیبات متابولیتهای
ثانویه مانند تریترپنوئید و ساپونین است در مقایسه با
سایر قسمتهای بنه بیشتر است ( Rubio-Moraga et
 .)al., 2013اثر ضدقارچی بنه زعفران بر روی برخی
قارچها نظیر فوزاریوم (،)Fusarium oxysporum
پنیسیلیوم ( ،)Penicillium raistriickiآسپرژیلوس
( )Aspergillus nigerو بایپوالریس ( Bipolaris
 )spiciferaگزارش شده است ( Rubio-Moraga et al.,
.)2013
نتیجهگیری
نتایج آزمایشهای انجامشده نشان داد که عصاره اندامهای
مختلف زعفران عالوه بر اثرات دگرآسیبی دارای اثرات ضد
قارچی است .افزایش غلظت عصاره باعث کاهش خصوصیات
جوانهزنی شامل درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،میانگین
زمان جوانهزنی ،قوه نامیه ،طول ریشهچه ،طول ساقهچه ،وزن
خشک ریشهچه و وزن خشک ساقهچه و همچنین درصد سبز
شدن ،وزن خشک اندام هوایی و ریشه خرفه شد .عالوه بر این
افزایش غلظت عصاره باعث کاهش رشد و توسعه میسیلیوم

قارچ پنیسیلیوم شد .عصاره بنه نسبت به عصاره برگ
باعث اثرات بازدارندگی بیشتر در خصوصیات جوانهزنی و

265...  ارزیابی اثر دگرآسیبی و ضدقارچی غلظتهای مختلف عصاره آبی برگ و:حمامی و همکاران
هرز و قارچهای بیماریزا به عنوان یک راهکار اکولوژیکی

رشد گیاهچه و همچنین بازدارندگی رشد میسیلیوم قارچ

جهت رفع چالشهای زیستمحیطی ناشی از کاربرد

 با توجه به عوارض ناشی از کاربرد.پنیسیلیوم شد

. بهره گرفت،علفکشها و قارچکشهای شیمیایی

،علفکشها و قارچکشهای شیمیایی و نتایج این مطالعه
میتوان از عصارههای زعفران جهت مدیریت علفهای

 اثر متقابل غلظت و نوع عصارههای زعفران بر بازدارندگی رشد قارچ پنیسیلیوم.1 شکل
Fig. 1. The interaction effects of concentration and type of saffron extract on inhibitory growth of Penicillium sp
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Abstract
Nowadays, the side effects of using synthetic herbicides and fungicides have been identified as one of the most
important environmental challenges in the world. Therefore, the use of natural materials with herbicidal and
fungicidal power can be considered as an alternative to synthetic compounds. To evaluate the natural
allelopathic and fungicidal properties of aqueous leaves and corm extracts of saffron on seed germination and
primarily growth of common pursalne, and antifungal effects on Penicillium sp., three separated factorial layout
based on a completely randomized design with three replications were conducted in Seed Research Laboratory,
Research Greenhouse and Plant Disease Laboratory of Birjand University of Agriculture during 2019.
Experimental treatments in the laboratory and greenhouse conditions consisted of two types of saffron tissues
(including leaves and corm) and six concentrations of aqueous saffron extract (such as 0, 0.5, 1, 1.5, 2 and 4%
m.v) and antifungal treatments consisted of two types of saffron tissues (such as leaves and corm) and six
concentrations of aqueous extract (including 0, 0.0078, 0.0312, 0.0625, 0.25, 1, 1.5, 2 and 4% m.v). In the first
experiment, the studied traits included germination percent, germination rate, radicle length, dried weight of
root, and dried weight of shoot. In the second experiment, traits included emergence percentage, fresh and dried
weight of shoot and in the third experiment mycelium growth inhibition of Penicillium sp. The results showed
that the extract concentrations and types had significant effects on germination characteristics including
germination percent, germination rate, mean germination time, germination, radicle length, plumule length,
dried weight of root and dried weight of shoot. However, the interaction effect of the type and concentration
extracts on germination percent, germination rate, seed viability and radicle length was significant. The mean
germination time, radicle length, dried weights of shoot and root were decreased up to 52.4%, 71.4%, 81.7%
and 79.2%, compared to control at the highest extract concentration. Corm extract reduced the mean
germination time, radicle length, dried length of plumule and dried weight of root up to 8.5, 21.5, 20.7 and
19.2% compared to leaf extract, respectively. The results of pot experiment also showed that the concentration
extract and type of extract as well as their interactions had a significant effect on emergence percent, fresh and
dried weight of common purslane. Leaf extract reduced the emergence percent, fresh and dried weight of shoot
of common purslane up to 86.7, 85.7 and 85.8%, respectively. Corm extract reduced the emergence percent,
fresh and dried weight of shoot common purslane up to 98.7%, 97.8% and 98%, respectively. The results of
experiment on penicillium fungi showed that saffron leaf and corm extracts of saffron had antifungal effects.
Finally, the results of these experiments showed that high inhibitory effects of saffron corm extract on
germination and growth of common purslane as well as the antifungal effect than compared with leaf extract.
Therefore, considering the results of this research and conducting more research on the effects of allelopatical
and fungicidal saffron extract, it is possible to produce natural herbicides and fungicides.
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