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چکیده
یکی از روشهای کاهش مصرف علفکشها ،بهرهگیری از ویژگی علفکشی برخی گونههای گیاهی استت گیاهتا ختودرو و دارویتی مووتود در
مناطق خشک در مقایسه با دیگر گیاها دارای ترکیب های شیمیایی بیشتری هستند و امکا ووود ویژگی علفکشی در آنهتا محتمت تتر استت
بنابراین در پژوهش حاضر اثر تنش خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه دارویی اسفند (  )Peganum harmala L.بر روی علف هترز خرفته
( )Portulaca oleracea L.در شرایط آزمایشگاهی و گلخانهای مورد بررسی قرار گرفت آزمایش بته صتورت فاکتوریت در قاطتب طترال کتام
تصادفی با چهار تکرار انجام شد در شرایط آزمایشگاهی ،فاکتورهای مورد بررسی شام غلظت عصاره در چهار سطح ( 0/8 ، 0/4 ،0و  1/2درصتد)،
تیمار آبیاری بر روی پایه مادری توطید کننده ماده گیاهی اسفند در دو سطح (پایه مادری آبیاری شده و آبیاری نشده) و نوع اندام عصارهگیری شده
در دو سطح (اندام هوایی و ریشه) در نظر گرفته شد در شرایط گلخانه بجای عصاره از پودر گیاه اسفند بته مقتادیر ( 8 ،4 ،0و  12گترم) در 1000
گرم خاک استفاده شد نتایج نشا داد در هر دو شرایط گلخانه و آزمایشگاهی با افزایش غلظت و مقادیر پودر اندام هوایی و ریشه در متورد برختی
صفات اندازهگیری شده در گونه خرفه ،بازدارندگی به طور معنتیداری افتزایش یافتت ( )p > 0/01ایتن در حاطیستت کته در شترایط آزمایشتگاه،
بازدارندگی عصاره ریشه بیشتر از اندام هوایی بود یافتهها بیانگر ،تاثیر بیشتر بازدارندگی عصاره تهیه شده از اسفند در سطح آبیاری شتده بتر کلیته
صفات در شرایط آزمایشگاه بود پودر حاص از اسفند در سطوال متفاوت آبیاری در گلخانه نیز بر کلیه صفات مورد بررسی عملکرد مشتابهی نشتا
داد به طور کلی یافتههای پژوهش بیانگر آ است که تنش خشکی میتواند خصوصیات بازدارندگی گیاه اسفند را تحت تاثیر قرار دهد
واژگان کلیدی :تنش خشکی؛ آطلوپاتی؛ اسفند؛ علف هرز؛ خرفه

مقدمه
در بوم نظامهای 1کشاورزی ،علتفهتای هترز از عوامت
مهم کاهش عملکرد گیاها زراعتی متیباشتند روشهتای
مختلفی از قبی مکانیکی و شتیمیایی بترای کنتترل علتف
های هرز استفاده میشود [ ]11علفکتشهتای شتیمیایی
تاثیر نامساعد بر محتیط زیستت دارنتد و مووتب آطتودگی
محیط زیست میشوند ،همچنین در سالهای اخیر پدیتده
مقاومت علفهای هترز بته علتفکتشهتا مووتب نگرانتی
بسیاری از متخصصا کشاورزی شده استت [ 22و  ]21در
این بین استفاده از گیاهانی که ویژگی علفکشتی دارنتد و
1- Ecosystems

بهطور طبیعی مانع ووانهزنی بذر و رشتد علتفهتای هترز
میشوند ،نوعی راهکار وایگزین به حساب میآید []12
ویژگی بازدارنتدگی رشتد در تعتداد زیتادی از گیاهتا
گتتزارش شتتده استتت [ ]2در مطاطعتتات اوطیتته دربتتاره
متابوطیت های ثانویه نقتش ایتن گتروه از متواد در گیاهتا
بهدرستی مشخص نبود ترکیبهای زایتد ،متواد حاصت از
متابوطیسم ،منبع ذخیره عناصر از ومله نقتشهتایی بودنتد
که به این ترکیبتات نستبت داده متیشتد [ 11و  ]29امتا
اکنو دریافته اند متابوطیت های ثانویه اثر بستیار مهمتی در
برقراری ارتباط بین گیاها و محیط اطرافشا دارنتد [ 8و
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 ]29خاصیت بازدارندگی گیاها دستخوش تغییرات ناشی
از تتتنشهتتای محیطتتی نظیتتر تتتنش خشتتکی متتیگتتردد
تحقیقات مختلف نشا داده است که تنش خشکی غلظتت
متابوطیتهای ثانویه در گیاه را افزایش متیدهتد [ ]29امتا
دالی زیادی نیز ووود دارد که این تاثیر همیشگی و همته
گیر نیست در موارد زیادی نیز کاهش میزا متابوطیتهای
ثانویه در شرایط تتنش دیتده متیشتود [ ]3طتذا بته نظتر
میرسد که مطاطعه بیشتر دربتاره ایتن بحتی متیتوانتد در
بررسی ارتبتاط بتین تتنش هتای محیطتی بتا خصوصتیات
بازدارندگی در گیاها بسیار مفید باشد و امکتا ودیتدی
برای بهره برداری از شرایط تحت تنش سرزمین ما پیش
روی ما باز کند
در رابطه با نقش بازدارندگی گیاها بر علف هتای هترز
تحقیقات متعددی صتورت گرفتته استت مطاطعته صتورت
گرفته بر روی گونه کور ( )Capparis spinosa L.نشتا
داد کتته ایتتن گیتتاه دارای خاصتتیت بازدارنتتدگی بتتوده و از
ویژگی علفکشی این گیاه میتوا برای مبارزه با علفهای
هرز بهرهگیری کترد و مصترف ستم را کتاهش داد [ ]2در
پژوهشی پتانسی آطلوپاتیک ( )Allelopathicگیاه داروئتی
مورخوش ( )Zhumeria majdaeبر دو رقم گندم بررسی و
نتایج نشا دادند کته بتا افتزایش غلظتت استانص ،درصتد
ووانهزنی و محتوای کلروفی در برگ گندم در هر دو رقتم
کاهش و میزا کارتنوئید کاهش یافت همچنتین فعاطیتت
آنتتزیمهتتای آنتتتی اکستتیدا کاتتتاالز ( )CATو گویتتاکول
پراکستتیداز ( )GPXدر حضتتور استتانص مورختتوش رونتتد
افزایشی قترار گرفتت [ ]20بررستی اثتر آطلوپاتیتک گیتاه
دارویی اسفند بر ووانتهزنتی و رشتد علتفهتای هترز تتا
ختترو ( )Amaranthus retroflexusو یتتوالف وحشتتی
( )Avena fatuaدر شرایط آزمایشگاهی و گلخانهای نشا
داد که غلظتهتای مختلتف عصتاره انتدام هتوایی و ریشته
استفند کتاهش معنتیداری در درصتد ووانتهزنتی و طتول
ریشه چه علف های هرز در آزمایشگاه و درصد ستبز شتد ،
وز تر و خشک بوته و ارتفاع بوته در گلخانته ایجتاد کترد
[]11
مطاطعات صورت گرفته نشا دهنده تاثیر بستیار منفتی
عصارههای آبتی گت گیتاه استطوخودو ( Lavandula
 )angustifoliaبر ووانهزنی و نمتو بستیاری از علتفهتای

هرز است [ ]24همچنین تاثیر عصاره های آبی این گیاه بر
ممانعت از رشد گیاه کاهو نیتز گتزارش شتده استت []12
گزارشهای متعتددی ووتود دارد کته گونتههتای مختلتف
درمنته ماننتد درمنته یکستاطه (A. ،)Artemisia annua
 A. alba herba .tridentateو  ،A. princepsبا توطید
طیف گستردهای از متابوطیتهای ثانویه از وملته ترکیبتات
فنلی و اسانص ها باعی تاثیرات آطلوپاتی بر گیاهتا مجتاور
می شوند [ 19 ،23و  ]2گیاها خودرو و دارویتی منتاطق
خشک در مقایسه با سایر گیاها معموال حتاوی ترکیبتات
شیمیایی بیشتری بوده طذا امکا ووود ویژگی علتفکشتی
در آنها محتم تر است با تووه به تنوع مووود در گیاهتا
مناطق خشک ضروری است که پژوهشهای کافی در ایتن
زمینه صتورت پتذیرد ( )2در ایترا بتیش از  8000گونته
گیاهی ووود دارد ( )18که ختوا آطلوپتاتی آ هتا کمتتر
مورد بررسی قرار گرفته و ضروری است که تحقیقتات الزم
در این زمینه صورت پذیرد در اکوسیستم هتای کشتاورزی
استفاده از اثرات بازدارندگی برخی از گیاها میتواند نقش
مهمی را در کنترل بیوطوژیکی داشته و اثترات ستوع علتف-
کشها بر خاک و آبهتای زیرزمینتی را کتاهش دهتد در
این زمینه اثرات بازدارندگی در بسیاری از گونههای دارویی
دیده شده است کته متی توانتد نقتش تعیتینکننتده ای در
مدیریت علف هتای هترز ،گیاهتا زراعتی ،تنتاوب زراعتی،
استفاده از گیاها پوششی و طراحی کشت مخلوط داشتته
باشد
یکی از گیاها خودرو و داروئتی منتاطق خشتک گیتاه
اسفند میباشد اسفند با نام علمی Peganum harmala
 L.از خانواده  Zygophyllaceaeمیباشتد گونتهی استفند
گیاهیست علفی و پایا که در مناطق وسیعی از اراضی بتایر
ایرا تا وایی که شوری خاک زیاد نباشد میروید در ایتن
تحقیتتق فتتر متتیشتتود کتته تتتنش خشتتکی متتیتوانتتد
خصوصیات بازدارندگی گیاه اسفند را تحت تاثیر قرار دهتد
بر اسا بررسی هتای بعمت آمتده تتاکنو مطاطعته ای در
زمینه تاثیر تنش خشکی بر خاصیت بازدارندگی ایتن گیتاه
صورت نگرفته است هدف از این مطاطعه بررسی اثتر تتنش
خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه اسفند میباشد
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مواد و روشها
تهیه مواد گیاهی
ابتدا پایههتای گیتاه استفند در اراضتی بیابتانی اطتراف
شهرستا یزد شناسایی و تعدای از آنها تحت عم آبیتاری
قرار گرفته و برای تعداد دیگر آبیاری در نظر گرفتته نشتد
پتتص از  2مرحلتته آبیتتاری گیاهتتا استتفند برداشتتت و بتته
آزمایشتتگاه گیاهشناستتی دانشتتگاه یتتزد منتقتت شتتدند
قسمتهای هوائی (شاخهها ،برگها و ساقههتا) بوتتههتا در
هتتر دو ستتطح آبیتتاری شتتده و نشتتده بتتهطتتور وداگانتته از
قسمتهای زیرزمینی ودا گردید ستسص متواد گیتاهی در
سایه و دمای اتاق خشک شده و پتص از خشتک شتد بتا
استفاده از آسیاب به خوبی پودر شد بذر علف هرز خرفه از
شرکت پاکا بذر اصفها تهیه شد
تهیه عصاره آبی و اجرای آزمایش در محیط
آزمایشگاه
به منظور تهیه غلظت هتای مختلتف عصتاره آبتی گیتاه
مقادیر  0/8 ، 0/4و  1/2گرم از پتودر تهیته شتده از انتدام
های مختلتف گیتاه و در ستطوال مختلتف آبیتاری شتده و
آبیاری نشده به طور وداگانه در  100میلی طیتر آب مقطتر
ریخته شد وهت افزایش تمتا ذرات نمونته بتا حت ل از
دستگاه طرزاننتده ( )Shakerاستتفاده شتد کته ایتن عمت
کیفیت عصاره را باال برده و از زما غوطتهور شتد نمونته
نیز میکاهد مدت زما خیساند  24ستاعت و در دمتای
اتاق بود عصاره بدست آمده مجددا توستط دو الیته کاغتذ
صافی واتمن شماره  1صاف گردید آب مقطر نیز به عنوا
شاهد در نظر گرفته شتد بترای بررستی اثتر غلظتت هتای
مختلف عصاره بخش های هوایی و ریشته در هتر دو ستطح
آبیاری شده و نشده بر روی ووانتهزنتی بتذر و انتدامهتای
خرفه 20 ،بتذر ضتدعفونی شتده ایتن علتف هترز در درو
پتریدیش قرار داده شد و بر اسا آزمتایش فاکتوریت در
قاطب طترال کتام تصتادفی 1 ،میلتیطیتتر از غلظتت هتای
مختلف عصتاره انتدام هتوایی و ریشته در ستطوال مختلتف
اضافه گردید برای هر تیمار  4تکترار در نظتر گرفتته شتد
ظرفهای آزمایشگاهی (پتریدیش) در داخ اتاقتک رشتد
در دمای  21°Cدر روز و  18°Cدر شب ،قرار داده شدند و
پتتص از گذشتتت  8روز ،صتتفات متتورد نظتتر شتتام درصتتد
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ووانهزنی ،میانگین زما تا ووانتهزنتی ،طتول ستاقهچته و
ریشهچه و وز تر و خشک گیاهچه اندازهگیری شد
نرخ ووانهزنی از فرمول زیر محاسبه گردید []12
M = n1/t1 + n2/t2 + … + n8/t8
 ،n8نشا دهنده تعداد بذرهای

که در آ ،n2 ،n1
ووانهزده برای در زما های ( t8 ، ، t2 ، t1روز) هستند
میانگین زما تا ووانهزنی بر اسا فرمول زیر محاسبه
شد []21

MTG = Σ (t×n) / Σ n

 :MTGمیانگین زما تا ووانهزنی
 : nتعداد بذرهای ووانهزده در هر روز
 : tروز شمارش
اجرای آزمایش در محیط گلخانه
این بخش از آزمایش در داخ گلخانه دانشگاه یتزد بته
صورت فاکتوری در قاطب طرال کام تصتادفی در  4تکترار
اورا گردید در این مرحله نیز  3فاکتور مقدار پودر مصرفی
( شاهد 8 ،4 ،و  12گرم پودر در هزار گترم ختاک) و نتوع
اندام گیتاهی (ریشته و بختش هتوایی) گیتاه استفند در دو
سطح ( آبیاری شده و آبیاری نشده پایته متادری) در نظتر
گرفته شد بدین منظور گلتدا هتای یکستا انتختاب و از
خاک طوم شنی پر شدند و در گلتدا هتا متناستب بتا نتوع
تیمار پودر گیاه اسفند اضافه شد در مرحله بعد گلتدا هتا
آبیاری شد و پص از یک روز ،در هر گلتدا  20عتدد بتذر
علف هرز خرفه بهطور وداگانه کاشته شد گلدا ها هتر دو
روز یک بار در صورت نیاز آبیاری شد بعد از چند هفتته از
مجموع ووانه های رشد یافته در هرگلدا  11 ،بذر در هتر
گلدا باقیماند و ووانههای ضعیف به منظور کاهش رقابت
حذف شد طول مدت این آزمایش شصت روز بتود کته در
روز آخر گیاها برداشت شده و صتفات متورد نظتر شتام
طول اندام هوایی ،طول ریشه ،وز تر اندام هوایی ،وز تتر
ریشه ،وز خشک اندام هوایی ،وز خشک ریشته و حجتم
ریشه اندازهگیری شد
برای تجزیه واریانص دادهها از نرم افزار  SPSSاستتفاده
شتتد و مقایستته میتتانگین دادههتتا بتتر استتا آزمتتو چنتتد
دامنهای دانکن در سطح  1درصد صورت پذیرفت
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نتایج و بحث
تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه
اسفند روی صفات مورد بررسی در شرایط
آزمایشگاهی
نتایج نشا داد که تاثیر غلظت های مختلف عصتاره بتر
صفات میانگین زما الزم تا ووانتهزنتی ،طتول ریشتهچته،
طول ساقهچه و وز تر گیاهچه در سطح احتمال  1درصتد
معنیدار شد و بر صفات درصد ووانتهزنتی و وز خشتک
تاثیر معنی داری نداشت (ودول  )1افزایش غلظت عصتاره
مووب افزایش میانگین زما الزم تا ووانهزنی شد و صفت
مذکور را از  1/13روز در شتاهد بته  1/43روز در بتاالترین
غلظت افزایش داد همچنین صفات طول ریشه چته ،طتول
ساقهچه و وز تر نیز با افتزایش غلظتت تحتت تتاثیر قترار
گرفته و به طور معنیداری و به ترتیب با مقادیر 11 ،14/1
و  34/24درصد نسبت به شاهد کاهش یافت (ودول  )2از
اثرات آشکار ترکیبات آطلوپاتیک عقب افتاد رشد ریشهچه
و ساقهچه میباشد تاخیر و یا توقف تحرک مواد ذخیترهای
در بذوری که در معتر آطلوکمیکتالهتا قترار گرفتتهانتد،
می تواند منجر به کمبود فراورده های سوبستراهای تنفستی
گردد بتی نظمتی در میتزا تتنفص نیتز منجتر بته ایجتاد
محتتدودیت انتترژی متتتابوطیکی و ستتازما یتتابی ستتلولهتتا
می گردد بنابراین سلول هتا قتادر بته استتفاده ی کتارآتر از
ذخایر انرژی خود نخواهند بود ،طتذا ریشتهچته کوتتاهتتر و
میزا رشد ساقهچه نیز کندتر از گیاها شاهد خواهد بتود
[ ]1دیگر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیتز نشتا
دادند که بیشتر و کمترین طول ریشهچه در تیمار شتاهد
و غلظت  100بدست آمد [ 2و ]31
نتایج این تحقیق همچنین نشا داد که تاثیر نوع اندام
عصارهگیری بر صفات طول ریشهچه ،طول ساقهچته و وز
تر در ستطح احتمتال  1درصتد و وز خشتک و میتانگین
زما الزم تا ووانهزنی در سطح احتمال  1درصد معنتیدار
شد (ودول  )1بتر طبتق نتتایج وتدول ( )2تتاثیر عصتاره
ریشه در مقایسه با عصاره اندام هوایی بر طول ریشتهچته و
ساقهچه بیشتر بود در حاطیکه عصاره اندام هتوایی تنهتا بتر
روی میانگین زما الزم برای ووانتهزنتی اثتر بازدارنتدگی
داشت و منجر به افزایش این صتفت از  1/13روز در تیمتار
شاهد به  1/41روز گردید مطاطعه صورت گرفته در زمینته

تاثیر نوع عصاره آفتابگردا (ریشه ،ستاقه ،بترگهتای پیتر،
برگهای ووا ) بر ووانهزنی و رشتد اوطیته تتا خترو و
سلمه تره نشا داد که سرعت ووانه زنی و طول ساقه چه و
ریشه چه این علفهای هرز تحت تاثیر عصاره آفتابگتردا
قرار گرفت []4
بر اسا نتایج بدست آمده از وتدول ( )1تتاثیر تتنش
آبیاری بر صفات طول ریشهچه ،طول ستاقهچته و وز تتر
در سطح احتمال  1درصد و میانگین زما تا ووانهزنتی در
سطح احتمال  1درصد معنیدار شد اعمال تتنش خشتکی
بر گیاه اسفند بر روی اکثر صفات تاثیر معنیداری نداشتت
اما عصاره اسفند تهیته شتده از پایته آبیتاری شتده باعتی
کاهش اکثر صفات به وز میانگین زما تا ووانهزنی نسبت
به شاهد شد (وتدول  )2اثتر بازدارنتدگی بیشتتر عصتاره
حاص از اسفند در شرایط آبیاری شتده احتمتاال بته ایتن
علت است کته عوامت محیطتی باعتی تغییراتتی در رشتد
گیاها دارویی ،همچنین مقدار و کیفیت مواد موثره آ هتا
نظیر (آطکاطوئیدها ،گلیکوزیتدها ،استتروئیدها و روغتنهتای
فرار) میگردد [ ]22از طرفی تاثیر تنشهای محیطتی بتر
همه این ترکیبها یکستا نیستت بنتابراین کیفیتت متواد
موثره نیز تحت تنش قرار میگیرد [ 3و ]8
بر طبق یافتههای پژوهش اثرات متقاب غلظت عصاره و
سطح آبیاری نیز بر صفات طول ساقهچه در سطح 1
درصد و میانگین زما تا ووانهزنی در سطح  1درصد
معنیدار بود و بر سایر صفات تاثیر معنیداری نداشت اثر
متقاب غلظت و نوع اندام تنها بر صفت طول ریشهچه در
سطح  1درصد معنیدارشد اثر متقاب نوع اندام و سطح
آبیاری نیز بر صفات طول ریشهچه و میانگین زما تا
ووانهزنی در سطح  1درصد معنیدار بود اثرات متقاب
غلظت و نوع اندام و سطح آبیاری روی صفات درصد
ووانهزنی ،میانگین زما تا ووانهزنی ،وز تر و خشک
گیاهچه معنیدار نبود اما بر صفات طول ریشهچه و
ساقهچه در سطح  1درصد اخت ف معنیداری دیده شد
الزم به ذک ر است در صورت عدم ووود تفاوت معنیدار
اثرات متقاب  ،از اثرات اصلی و در غیر این صورت از اثرات
متقاب برای مقایسه میانگینها استفاده گردید (ودول )1
اثرات متقاب غلظت و نوع اندام و سطح آبیاری روی صفات
درصد ووانهزنی ،میانگین زمتا تتا ووانتهزنتی ،وز تتر و

بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه دارویی اسفند ...

خشک گیاهچه معنیدار نشد اما بر صفات طول ریشهچه و
ساقهچه در سطح  1درصد اخت ف معنیداری را نشتا داد
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(ودول )1

ودول  -1نتایج تجزیه واریانص اثر تیمارهای مختلف بر صفات مرفوطوژیکی علف هرز خرفه در شرایط آزمایشگاه (میانگین مربعات)
دروه آزادی

منابع تغییرات
غلظت
اندام
سطح آبیاری
سطح آبیاری * غلظت
غلظت * اندام
اندام * سطح آبیاری
اندام* غلظت* سطح
خطای آزمایش
ضریب تغییرات

درصد ووانه زنی

میانگین زما ووانهزنی

n.s

2
1
1
2
2
1
2
39

**

0/42
* 0/11
*0/022
* 0/091
0/031 n.s
** 0/208
0/001 n.s
0/014
8/21

31/11
42/19 n.s
0/121 n.s
2/12 n.s
48/44 n.s
13/021 n.s
2/111 n.s
28/12
1/82

طول ساقهچه

طول ریشهچه
**

وز تر

**0/934

10/422
** 11/11
** 1/21
0/021 n.s
* 0/39
** 1/301
* 0/242
0/023
11/4

وز خشک
n.s

**

0/002
** 002
** 0/001
3/9 × 10-1 n.s
0/0003 n.s
2/8 × 10 -2 n.s
1/1 × 10-1 n.s
1/2 × 10-1
11/23

** 2/38
** 2/08
** 0/11
0/010 n.s
0/09 n.s
* 0/112
0/021
9/12

0/001
* 0/001
3/11 × 10-1 n.s
1/4 × 10-1 n.s
0/00001 n.s
9/2 × 10 -2 n.s
2/1× 10-2 n.s
1/31 × 10-1
0/2

** نشا دهنده اخت ف معنیدار در سطح * ،%1نشا دهنده اخت ف معنیدار در سطح n.s ،%1نشا دهنده عدم ووود اخت ف معنیدار

ودول  -2مقایسه میانگین اثر بازدارندگی غلظت عصاره ،نوع اندام عصارهگیری و سطح آبیاری بر صفات اندازه گیری شده علف هرز خرفه در شرایط
ازمایشگاه
منابع تغییرات

غلظت عصاره

نوع اندام

سطح آبیاری

تیمار

میانگین زمانی ووانهزنی (روز)

درصد ووانهزنی

0

82/21 a

1/13 b

0/4

28/12 b

b

طول ریشهچه

طول ساقهچه

وز تر

وز خشک

)(mm

)(mm

)(g

)(g

29/1 a
a

1/12

29

11/1 b

0/013 a

0/0021 a

a

19/2

a

a

0/028

0/0021

0/8

22/81 b

1/41 a

21/2 b

19/1 a

a

0/021

0/0013 a

1/2

21/31 b

1/43 a

13/1 c

11/2 c

0/048 b

0/0018 a

شاهد

a

c

a

b

a

0/013

a

ریشه

21/1 a

1/3 b

12/1 c

14/4 c

0/021 a

a

قسمت هوایی

a

a

b

a

b

a

شاهد

82/21
21/83

1/13
1/41

29/1
22/4

11/1
21/2

0/012

0/0021
0/0018
0/002

82/21 a

1/13 b

29/1 a

11/1 b

0/013 a

0/0021 a

آبیاری شده

b

22/22

a

c

b

c

a

آبیاری نشده

22/81 b

a

1/32
1/39

18

21 b

12

20 a

0/012

0/022 b

0/0031

0/0041 a

میانگینهایی که حداق دارای یک حرف مشابه هستند از نظر آماری بر حسب آزمو دانکن در سطح احتمال  1درصد اخت ف معنیداری با یکدیگر ندارند

نتایج مقایسه میانگین اثر متقاب غلظت و سطح آبیاری
بر میانگین زما تا ووانهزنی خرفه بیانگر آ استت کته بتا
افزایش غلظت عصتاره بته  0/8درصتد ،میتانگین زمتا تتا
ووانهزنی در هر دو سطح آبیاری شده و نشده اسفند ،بطور
معنیداری افزایش یافت بین غلظتت  0/4و شتاهد (صتفر
درصتتد) اختتت ف معنتتیداری مشتتاهده نشتتد (شتتک )1
بیشترین میانگین زما تا ووانهزنی مربوط به غلظتت 0/8
درصد عصاره اسفند آبیاری نشده بتود کته توانستت صتفت
مذکور را نسبت به شاهد  28/48درصتد افتزایش دهتد بتا
افزایش غلظتت عصتاره تتاثیر بازدارنتدگی آ بیشتتر و در
نتیجه میانگین زما تا ووانهزنی نیز افزایش یافت
بررسی اثر متقاب غلظتت عصتاره و ستطح آبیتاری بتر
صفت طول ساقه چه نشا دهنده آ است که بتا افتزایش

غلظت عصاره به  1/2درصد صفت مذکور در سطح آبیتاری
شده  32/84درصد نسبت به شاهد کاهش یافت و در سایر
تیمارها اخت ف معنیداری با شاهد مشتاهده نشتد (شتک
 )1طذا می توا نتیجه گرفتت کته اثتر متقابت غلظتت و
سطح آبیاری تنهتا در بتاالترین غلظتت عصتاره بتر صتفت
مذکور معنی دار شد در دیگر مطاطعته صتورت گرفتته نیتز
مشخص که میزا بازدارندگی عصاره های مورد بررستی بتا
افتتزایش غلظتتت عصتتاره رابطتته مستتتقیمی دارد [ ]28بتتا
افزایش غلظت عصاره ،میزا ترکیبات بازدارنده مووتود در
محیط ووانهزنی بیشتر شده که ستبب بازدارنتدگی بیشتتر
در رشد ریشهچه و ساقهچه میشود
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1.2

0.8

0

0.4

a

a

a

a

b

a

2
1.5
1
0.5
0

0.8

1.2

غلظت ( درصد)
آبیاری نشده

a

a

2.5

( )cmطول ساقه چه

c

c

c

c

میانگین زمان الزم تا جوانه زنی ( روز)

b

ab

a

b

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

3

0.4

0

غلظت (درصد)

آبیاری شده

آبیاری شده

آبیاری نشده

شک  -1اثر متقاب نوع سطح آبیاری و غلظتهای مختلف عصاره اسفند بر صفات میانگین زما الزم تا ووانهزنی و طول ساقهچه گونه خرفه
حروف متفاوت نشا دهنده تفاوت معنیدار در سطح  1درصد آزمو دانکن میباشد

طول ریشه چه نسبت به شاهد شد عصاره حاصت از انتدام
هوایی تنها در سطح آبیاری شده منجر به کاهش معنتیدار
طول ریشهچه در مقایسه با شاهد گردید مطاطعات صتورت
گرفته در این زمینه نشا میدهد که ترکیبات فنلی یکتی
از مهمتتترین آطلوکمیکتتالهتتای گیتتاهی در اکوسیستتتمهتتا
هستند که میزا توطید این ترکیبات وابسته به نوع گونته،
اندام گیاهی و شدت تنش میباشد []23

نتایج بدست آمده نشا داد با افتزایش غلظتت عصتاره
ریشه به  0/8درصد ،طول ریشه چه نسبت به شتاهد بطتور
معنیداری کتاهش یافتت عصتاره حاصت از انتدام هتوایی
اسفند نستبت بته ریشته آ بازدارنتدگی کمتتری بتر روی
صفت متذکور نشتا داد بته نحتوی کته تنهتا در بتاالترین
غلظت تفاوت معنیدار نسبت به شاهد دیده شد (شک )2
بر اسا نتایج بدست آمتده ،عصتاره ریشته در هتر دو
سطح اسفند آبیاری شده و نشده ،باعتی کتاهش معنتیدار
a
b

b

آبیاری نشده

آبیاری شده

b

a

a

4
3
2
1
0

( )cmطول ریشه چه

5

شاهد

سطوح آبیاری
اندام هوایی

شک  -2اثر متقاب نوع اندام و غلظتهای مختلف عصاره اسفند بر صفت طول ریشهچه گونه خرفه
حروف متفاوت نشا دهنده تفاوت معنیدار در سطح  1درصد آزمو دانکن میباشد

بر اسا نتایج بدست آمتده (شتک  ،)3عصتاره ریشته
تنها در سطح آبیاری نشده میانگین زما تتا ووانتهزنتی را
بطور معنی داری افزایش داد عصاره اندام هوایی در هتر دو

سطح آبیتاری شتده و نشتده اثتر بازدارنتدگی نشتا داد و
میانگین زما تا ووانهزنی را نسبت به شاهد افزایش داد

بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه دارویی اسفند ...
a

a
b

آبیاری نشده

b

آبیاری شده

b

1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

میانگین زمان تا جوانه زنی (روز)

a
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شاهد

سطوح آبیاری
ریشه

اندام هوایی

شک  -3اثر متقاب سطح آبیاری و نوع اندام مختلف عصاره اسفند بر صفت میانگین زما تا ووانهزنی گونه خرفه
حروف متفاوت نشا دهنده تفاوت معنیدار در سطح  1درصد آزمو دانکن میباشد

تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه
اسفند روی صفات مورد بررسی در شرایط گلخانهای:
نتایج نشا داد که تاثیر مقتادیر پتودر اضتافه شتده بته
خاک روی تمام صفات مورد بررستی (طتول ریشته ،طتول
اندام هوایی ،وز تر ریشه ،وز خشک ریشه ،وز تر انتدام
هوایی ،وز خشک اندام هوایی و حجتم ریشته) در ستطح
احتمال  1درصد معنیدار بود (ودول  )3با افزایش مقتدار
پودر اسفند اکثر صفات مورد بررسی نسبت به شاهد بطتور
معنی داری کاهش یافت مقدار  12گرم پودر اسفند اضتافه
شده مووب کاهش صتفات طتول ریشته بته میتزا ،% 40
طول اندام هوایی  % 21/38وز تتر ریشته  ،% 33/33وز
خشک ریشه  ،%12وز تر اندام هوایی  ،% 32وز خشتک
اندام هوایی  % 18و حجم ریشه  40درصد نسبت به شتاهد
شد (ودول  )4در آزمایش صورت گرفته بر روی گیاه مرغ
مشخص شد که افزایش غلظت عصاره این گیاه از  1تا 20
درصد باعی کاهش معنیداری در کلیه صفات رشتد گنتدم
شد [ ]30در مطاطعه اثتر آطلوپتاتی بترنج بتر روی گیاهتا
سوروف و خارمریم ،کاهش وز خشک و طول ریشته ایتن
گیاها مشاهده گردید []21
یافته ها همچنین بیانگر تاثیر معنتیدار نتوع انتدام بتر
صفات طول اندام هوایی ،وز تر ریشه و وز خشک انتدام
هوایی در سطح  1درصد و حجم ریشه در ستطح  1درصتد
بود (ودول  )3نتایج نشا دهنده تاثیر بیشتر پتودر انتدام
هوایی نسبت به پودر ریشه روی اکثر صتفات انتدازهگیتری

شده در گلخانه بود که مووب کاهش معنیدار آنها نستبت
به شاهد شد (ودول  )4بتر استا مطاطعته انجتام شتده
مشخص شد که اثر بازدارندگی اندام هتوایی ستیاه تتاغ بتر
خصوصتتتیات گیاهچتتته گتتتاوبو صتتتحرایی ( Ricinus
 )communisبیشتر از ریشه بود [ ]1سایر تحقیقتات نیتز
نشا دهنده اثر بازدارندگی بیشتتر انتدام هتوایی بیشتتر از
اندام زیرزمینی است [ 28و ]21
نتایج نشا داد تاثیر تیمار آبیاری بر روی صفات طتول
ریشه و وز خشتک انتدام هتوایی و در ستطح احتمتال 1
درصد معنی دار شد (ودول  )3باتووه به نتایج ودول ()4
طول ریشه در هر دو سطح آبیاری نسبت به شاهد کتاهش
یافت نتایج برخی از مطاطعات نشا داد که تتنش خشتکی
باعی افتزایش بعضتی از ترکیتبهتا در برختی از گیاهتا
دارویی و کاهش آنها در برختی گیاهتا دیگتر شتد [ 14و
 ]21در حاطیکه در تعدادی از گیاهتا میتزا ترکیبتات در
اثر تنش خشکی ثابت ماند []21
الزم به ذکر است که اثرات متقاب مقتدار ،نتوع انتدام و
سطح آبیاری تنها بر صفت وز تر اندام هوایی در ستطح 1
درصتتد معنتتیدار شتتد و بتتر روی ستتایر صتتفات اختتت ف
معنیداری مشاهده نشد (ودول )3
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ودول  -3نتایج تجزیه واریانص اثر تیمارهای مختلف بر صفات مرفوطوژیکی علف هرز خرفه در شرایط گلخانه (میانگین مربعات)
منابع تغییرات

دروه آزادی

طول ریشه

طول اندام هوایی

وز تر ریشه

وز خشک ریشه

وز تر اندام هوایی

وز خشک
اندام هوایی

حجم ریشه

مقدار
اندام
سطح آبیاری
مقدار * سطح
مقدار * اندام
اندام * سطح
اندام* مقدار* سطح
خطای آزمایش
ضریب تغییرات

2
1
1
2
2
1
2
39

** 3/81
0/32 n.s
** 1/12
0/22 n.s
0/12 n.s
0/32 n.s
0/32 n.s
0/2
9/19

** 48/11
** 23/14
0/11 n.s
3/11 n.s
* 3/81
* 1/11
0/12 n.s
1/11
8/29

** 0/031
** 0/010
0/002 n.s
0/002 n.s
* 0/003
0/1 n.s
0/001 n.s
0/001
13/99

** 0
2/1 × 10-1 n.s
3/3 × 10-1 n.s
4/1 × 10-2 n. s
* 3/1 × 10-1
* 4/4 × 10-1
2/1 × 10-1 n.s
1/29 × 10- 2
31/2

** 3/24
0/03 n.s
0/33 n.s
* 0/3
0/021 n.s
** 0/91
* 3/11
0/9
11/49

** 0/014
** 0/002
** 0/018
** 0/011
0/001 n.s
0/001 n.s
2/2 n.s
0/001
11/11

** 0/013
* 0/010
0 n.s
** 0/014
0/001 n.s
0/002 n.s
0/001 n.s
0/002
11/42

** نشا دهنده اخت ف معنیدار در سطح * ،%1نشا دهنده اخت ف معنیدار در سطح n.s ،%1نشا دهنده عدم ووود اخت ف معنیدار

ودول  -4مقایسه میانگین اثر بازدارندگی غلظت عصاره ،نوع اندام عصارهگیری و سطح آبیاری بر صفات اندازه گیری شده علف هرز خرفه در
شرایط گلخانه
منابع تغییرات

طول
ریشه

تیمار

)(mm

مقادیر پودر
(گرم در
کیلوگرم)

نوع اندام

سطح آبیاری

0
4
12

شاهد
آبیاری شده
آبیارینشده

)(mm

)(g

)(mm

131 a

0/21 a

0/022 a

3/23 a

0/28 a

0 /4 a

b

b

2/43

a

3a

0/24 b

0/32 a

b

b

20/11 a
b

b

11/1
10 b

8
شاهد
ریشه
قسمت
هوایی

طول اندام
هوایی

وز تر ریشه

وز خشک ریشه

وز تر اندام
هوایی)(g

وز خشک اندام
هوایی )(g

c

42/1

142 a
c

20/11 a
49 b
b

b

49/8

0/2

0/022

0/28 a

0/021 a

101/1

a

a

131 a
130 a

0/21 a
0/2 b

b

41

20/11 a
42/3 b

120

b

112

c

0/18

0 /2

0/021

b

2/2

0/21
0/23

0/022 a
0/024 ab

3/23 a
2/2 b

0/024 c
0/028 a

b

b

b

0/023

2/14

0/022

حجم ریشه

b

0/22
0/24

0 /4 a
0/3 b
b

0/21

132/9 a
124/4 b

0/21 a
0/23 a

0/022 a
0/024 a

3/23 a
2/2 b

0/24 b
0/29 a

0 /4 a
0/28 b

b

a

a

b

b

b

122/4

0/22

0/024

2/14

0/21

0/29

میانگین هایی که دارای حداق یک حرف مشابه هستند از نظر آماری بر حسب آزمو دانکن در سطح احتمال  1درصد اخت ف معنیداری با یکدیگر ندارند

نتتتایج بدستتت آمتتده در ایتتن پتتژوهش نشتتا دادکتته
بیشترین کاهش ور تر اندام هوایی خرفه نسبت به شاهد
در غلظت  12گرم پودر اسفند و در شترایط آبیتاری نشتده
بدست آمد بین تیمار  8گرم و شاهد اختت ف معنتیداری
مشاهده نشد (شک  )4وز خشک اندام هوایی خرفه نیتز
در مقادیر  4و  12گرم پودر اسفند نسبت به شاهد کتاهش
معنیداری یافت
تمامی مقادیر پودر اضافه شده به خاک به وز مقدار 8
گرم در هر دو سطح آبیاری شده و نشده حجم ریشه را

نسبت به شاهد کاهش دادند الزم به ذکر است که با
افزایش غلظت از  4به  12گرم ،بازدارندگی در سطح
آبیاری شده افزایش یافت اما در سطح آبیاری نشده
اخت ف معنیداری بین اثر بازدارندگی در این دو مقدار
مشاهده نشد بیشترین کاهش مربوط به 12گرم پودر
اسفند آبیاری شده به خاک میباشد که صفت مذکور را
 41/1درصد نسبت به شاهد کاهش داد

بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات بازدارندگی گیاه دارویی اسفند ...

b

c

12

8

bc

4
)(kg/gr
مقدار

وزن تر اندام هوایی)(gr

c

b

0

آبیاری شده

c

bc

ab ab

bc

a

a

0.3
0.25
0.2

d

0.15
0.1
0.05
0

12

8

4

0

وزن خشک اندام هوایی )(gr

bc

a

b

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

فاطمه هوشمندزاده و همکاران 199

مقدار )(gr/kg
آبیاری شده

شک  -4اثر متقاب نوع سطح آبیاری و مقادیر مختلف پودر اسفند بر صفات وز خشک اندام هوایی ،وز تر اندام هوایی و حجم ریشه
حروف متفاوت نشا دهنده تفاوت معنیدار در سطح  1درصد آزمو دانکن میباشد

نتایج بدست آمتده نشتا داد کته مقتادیر ( 8 ،4و)12
گرم پودر ریشه و اندام هوایی طول ریشه خرفه را نسبت به
شاهد کتاهش دادنتد همچنتین در مقتادیر مختلتف بتین
مقتتادیر پتتودر مربتتوط بتته انتتدام هتتوایی و ریشتته اختتت ف
معنیداری مشاهده نشتد (شتک  )1حتداق طتول ریشته
مربوط به مقدار  12گرم اندام هوایی در هتزار گترم ختاک
بود که صتفت متذکور را  32/41درصتد نستبت بته شتاهد
کتتاهش داد در ایتتن رابطتته کتتاهش طتتول ریشتته گیتتاه
( )Parthenum hysterophorus L.را متیتتوا بته ووتود
مواد بازدارنتده در عصتاره آبتی ستاقه و بترگ آفتتابگردا
نسبت داد که با یافتههای این تحقیق همسو میباشد []9
بر اسا نتایج بدست آمده در این شک ( ،)1به غیر از
مقدار  8گرم پودر اندام هوایی و ریشه ،ستایر مقتادیر ( 4و
 ،)12طتتول انتتدام هتتوایی خرفتته را کتتاهش داده و تفتتاوت
معنی داری با شاهد نشا دادند حداق طول انتدام هتوایی
مربوط به  12گرم پودر اندام هتوایی متیباشتد کته صتفت
مذکور را  23درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد

بر اسا نتایج بدست آمده (شتک  ،)1تمتامی مقتادیر
پودر ریشه و اندام هوایی اسفند به وزع مقدار  8گرم ،باعی
کاهش وز تر ریشه خرفه شتدند حتداق وز تتر ریشته
مربوط به  12گرم پودر اندام هتوایی متیباشتد کته صتفت
مذکور را  31درصد نسبت بته شتاهد کتاهش داد مطاطعته
صورت گرفته در این زمینته بیتانگر آ استت کته در اکثتر
موارد با افزایش مقتدار بته دطیت افتزایش متواد بازدارنتده،
بازدارندگی افزایش مییابد که با اکثریت نتایج این تحقیق
همسو میباشد []1
بر اسا یافته های بدست آمتده  ،بته غیتر از مقتدار 8
گرم پودر ریشته ستایر مقتادیر ریشته و انتدام هتوایی وز
خشک ریشه را نسبت به شاهد کاهش دادند حتداق وز
خشک ریشه مربوط به  4گرم پودر ریشته بتود کته صتفت
متتذکور را  31/1درصتتد در مقایستته بتتا شتتاهد کتتاهش داد
(شک )1
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a

a

a

b

a

15
10
5

طول)(cm

b

c

c

bc

c

c

6
4
2

0
12

4

8

طول )(cm

b

b

20
ab

a

a

8

0

0

8

12

0

4

مقدار )(gr/kg
مقدار)(gr/kg
ریشه

ab

ab

abc

a

bc

4

8

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

a

وزن تر )(gr

12

a

ریشه

b

b

bc c

0

مقدار )(gr/kg
ریشه

bc

a

a

اندام هوایی

12

4

8

مقدار()gr/kg
ریشه

0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

وزن خشک ()gr

c

c

اندام هوایی

اندام هوایی

0

اندام هوایی

شک  -1اثر متقاب نوع اندام و مقادیر مختلف پودر اسفند بر صفات طول ریشه ،طول اندام هوایی ،وز خشک ریشه و وز تر ریشه
حروف متفاوت نشا دهنده تفاوت معنیدار در سطح  1درصد آزمو دانکن میباشد

شک  2تاثیر اثر متقاب سطح آبیتاری و نتوع انتدام بتر
صفت طول اندام هوایی را نشا میدهد بتر استا نتتایج
بدست آمده ،در هر دو سطح آبیاری شتده و نشتده مقتادیر
پودر ریشه اخت ف معنی داری نسبت به شاهد نشا نتداد
مقادیر پودر اندام هوایی تنها آبیاری نشده موثر بود و طول
اندام هوایی خرفته را نستبت بته شتاهد بته میتزا 21/33
درصد کاهش داد
بر اسا نتایج بدست آمده (شک  ،)2اثر مقادیر پتودر
ریشه در سطح آبیاری شتده و نشتده روی صتفت وز تتر
اندام هوایی معنی دار شد و صفت متذکور را نستبت شتاهد
کاهش داد این در حاطیست که پودر اندام هوایی در هر دو

سطح آبیاری شده و نشتده تفتاوت معنتیداری نستبت بته
شاهد نشا نداد تفاوت بین مقدار و نتوع متواد مووتود در
اندام هوایی و ریشه ممکن است دطی این امر باشد
بر اسا نتایج بدست آمده ،مقادیر پودر ریشته و انتدام
هوایی اسفند تنها در سطح آبیاری نشده صفت وز خشک
ریشه را کاهش داده و تفاوت معنیدار با شتاهد نشتا داد
(شک  )2الزم به ذکر است که حداق وز خشتک ریشته
مر بوط به پودر اندام هوایی اسفند در سطح آبیتاری نشتده
میباشد که صفت متذکور را  22/18درصتد در مقایسته بتا
شاهد کاهش داد
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اندام هوایی

ریشه

a

a

b

آبیاری نشده

آبیاری شده

وزن خشک ()gr

b
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اندام هوایی
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سطح آبیاری
ریشه
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شک  -2اثر متقاب نوع سطح آبیاری و نوع اندام پودر اسفند بر صفات وز تر اندام هوایی ،طول اندام هوایی و وز خشک ریشه
حروف متفاوت نشا دهنده تفاوت معنیدار در سطح  1درصد آزمو دانکن میباشد

نتیجهگیری
به طور کلی نتایج این تحقیق نشا داد کته در شترایط
آزمایشگاه با افزایش غلظت عصاره اندام هتوایی و ریشته در
مورد اکثر صتفات بازدارنتدگی افتزایش یافتت و بیشتترین
بازدارندگی مربوط به باالترین غلظت بود اندامهای مختلف
گونتته استتفند دارای خاصتتیت بازدارنتتدگی متفتتاوتی بتتود،
به طوری که شدت بازدارندگی در صفات مورد بررسی بجتز
میانگین زما تا ووانه زنی در عصاره ریشه بیشتتر از انتدام
هوایی بود تاثیر بازدارندگی عصاره تهیه شده از استفند در
سطح آبیاری شده بتر اکثتر صتفات بیشتتر بتود و مووتب
کتتاهش همتته صتتفات و افتتزایش میتتانگین زمتتا الزم تتتا
ووانهزنی شد
در شرایط گلخانه پودر تهیه شتده در ستطوال مختلتف
آبیتتاری پتتص از مخلتتوط شتتد بتتا ختتاک دارای خاصتتیت

بازدارندگی بر رشد علف هرز خرفه بود و میزا بازدارندگی
در ارتباط با مقدار مواد اضافه شده به خاک و سطح آبیاری
بود مقادیر پتودر مربتوط بته انتدام هتوایی روی بعضتی از
صفات تاثیر بیشتری داشت
نتایج این پژوهش نشا داد که شدت تاثیر بازدارنتدگی
اسفند در محیط آزمایشگاه با محتیط گلخانته و در حضتور
خاک متفاوت بود از بررسیهتای پتودر گیتاهی در حضتور
خاک می توا به ارزیابی منطقی از ویژگتی بازدارنتدگی در
شرایط تقریبا مشابه با شرایط رشد گیاه نسبت بته محتیط
آزمایشگاهی دست یافت همچنین در این شرایط هر گونته
تغییر در فعاطیت متواد بازدارنتده ،در اثتر وتذب شتد بته
کلوئیدهای خاک و همچنین تجزیه شیمیایی یا میکروبتی،
بعد از ورود عصاره گیاهی به خاک قاب اثبات میباشتد بتا
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از ویژگی علفکشی این گیاه برای مبارزه با علفهتای هترز
بهره گیتری کترد و مصترف ستم را کتاهش داد همچنتین
یافتههای این پژوهش بیانگر آ استت کته تتنش خشتکی
می تواند خصوصیات بازدارندگی گیاه اسفند را تحتت تتاثیر
قرار دهد اما روند مشخصی در این زمینه مشاهده نشتد بتا
این حال پیشنهاد میگردد آزمایشات مکم در این زمینته
در محیط مزرعه انجام پذیرد
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Abstract
The herbicidal properties of some plants species can be exploited successfully as a tool to reduce
the herbicide application. Wild plant species, including medicinal herbs, usually contain much
higher levels of chemicals compounds than the cultivated crops; therefore in the present study, the
effects of drought stress on inhibitory properties of Esfand on purple weed in both laboratory and
greenhouse conditions were investigated. Factorial design experiment in a completely randomized
design with four replications was used. In laboratory conditions, the factors studied included the
concentration of extract in four levels (0, 0.4, 0.8 and 1.2%), irrigation treatment on the mother's
base of the plant manufacturer in Esfand was irrigated at two levels (native rootstock and Irrigation
was not done) and the type of extracted organ was considered in two levels (shoot and root). In
greenhouse conditions, instead of extract of Esfand plant residual (0, 4, 8 and 12 g) in 1000 g of soil
was used. The results showed that in both greenhouse and laboratory conditions, with increasing
concentrations and amounts of shoot and root powder, the inhibitory effect was significantly
increased on the most traits measured in the purple species (p <0.01. also in laboratory conditions
was more affected by inhibitory root extract. The findings also showed that the effect of inhibitory
Esfand extract in irrigation levels on all traits, in laboratory conditions was. The powder from
Esfand at different irrigation levels in the greenhouse showed similar performance on all traits. The
findings indicate that drought stress can affect the deterioration properties of Esfand.
Keywords: Drought stress; Allelopathy; Esfand; Weeds; Purple.

