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  برخی بر  ).Salvia sclarea L( مریم گلی کبیر گونهرشد بازدارندگی  اثر
  )Boiss  Bromus tomentellus( اي علف پشمکیگونهبذرزنی هاي جوانهویژگی

  
  2و علی طویلی *1قمی هسار

  
 ش آموخته کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهرانندا -1

  یار دانشکده کشاورزي  و منابع طبیعی دانشگاه تهراندانش -2

  
  چکیده

در این مطالعه اثر آللوپاتی عصاره اندام . ها اثرگذار باشدتواند روي مراحل مختلف زندگی آنبرهمکنش آللوپاتی بین گیاهان می
طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار بر  در محیط آزمایشگاهی در قالب) .Salvia sclarea L(زیرزمینی و هوایی و گل مریم گلی کبیر 

 Bromus(اي علف پشمکیبذرهاي گونه چه، وزن تر و وزن خشک گیاهچهچه، طول ساقهزنی بذر، طول ریشهسرعت و درصد جوانه

tomentellus( درصد عصاره اندام هوایی،  100، و 50، 25، 5، 0هاي فاکتورهاي آزمایش شامل غلظت. مورد بررسی قرار گرفت
چه و چه، ساقهزنی، رشد ریشهنتایج نشان داد که اثر عصاره اندام هوایی بر درصد و سرعت جوانه. زیرزمینی و گل مریم گلی کبیر بودند

همچنین نتایج . دار بودوزن خشک و اثر اندام زیرزمینی روي همه خصوصیات رشدي مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنی
عالوه ه ب. افزایش غلظت عصاره، اثر بازدارندگی آن بیشتر شده و میانگین خصوصیات مورد بررسی کاهش یافتآزمایش نشان داد که با 

نسبت به اندام هوایی این گیاه  زنی و خصوصیات گیاهچه این گونه علف پشمکیاثر بازدارندگی اندام زیرزمینی مریم گلی کبیر بر جوانه
  .بیشتر بود

  
  .زنیو جوانه) Bromus tomentellus(علف پشمکی گونه  ، )Salvia sclarea(م گلی کبیر مری ،آللوپاتی: کلیدي کلمات
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  مقدمه
شیمیایی ٢بخشی از دانش اکولوژي  ١آللوپاتی

است و عموماً به اثرات بازدارنده یک گیاه بر رشد و 
مواد . کندزنی بذرگیاه دیگر اشاره میو و جوانهـنم

در گیاهان و  3)هاآللوکمیکال(شیمیایی آللوپاتیک 
 Jefferson and(هاي گیاهی مختلف وجود دارند بافت

Pennachio, 2003 .(ها مواد سمی گیاهی آلوکمیکال
هاي متعدد شناسایی شده از بافت 4)فیتوتوکسین(

هاي هاي ثانویه و یا فرآوردهگیاهی و خاك، فرآورده
یاه لی گــمتابولیتی اص ايــفرعی حاصل از مسیره

 نــانجم رــنظ به اــبن). Leslie et al., 2003(باشند می
آن  یــدي که طــفراین رــ، ه5آللوپاتی المللی بین

هاي ثانویه توسط گیاه تولید شوند و بر رشد متابولیت
هاي بیولوژیک تأُثیر گذار باشند، خواه و نمو سیستم

ها منفی باشد یا مثبت، آللوپاتی محسوب اثرات آن
مواد آللوشیمیایی داراي قابلیت آللوپاتیک . ودشمی

ها، ها از جمله برگدر تمام گیاهان و در بیشتر بافت
 ها وجود دارندها، بذرها و جوانهها، ریشهها، گلساقه

)Zeng et al., 2008 .(  
هاي گیاه ممکن است حاوي اگر چه همه اندام

ا از ــهها و ریشهد، ولی برگــواد آللوپاتیک باشنــم
ترین منابع تولید کننده ترکیبات آللوپاتیک هستند مهم

)Rice,1979، and Feeny,1991 Whittaker  .(جی و  فو
نشان دادند که برخی از ) et al., 1991  Fujii( همکاران

گیاهان دارویی جزء گیاهان آللوپاتیک قوي به 
 Jahan (2008 نورد و همکارانجهان.  حساب می آیند

navard et al., (هاي به بررسی اثر آللوپاتیک عصار
 ) Artemisia sp(درمنه ، Juglans regia)( برگ گردو

                                                                              
1. Allelopathy 
2. Chimical ecology 
3. Allelochemiculs  
4. Phytotoxin  
5. International Association of Allelopathy 

زنی و رشد بر روي جوانه)  Salvia sp(و مریم گلی 
پرداختند و به این ) Lactuca sativa( گیاهچه کاهو

داري معنی ها کاهشرسیدند که عصاره این گونه نتیجه
. دــچه دارنول ریشهزنی و طبر درصد و سرعت جوانه

 به Behdad et al)  2008 ,.(کاران ــداد و همـــبه

)  (Artemisia aucheriبررسی آللوپاتیک درمنه کوهی 
پرداختند و  (Bromus tomnetellus) ذر ـزنی ببر جوانه

به این نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت عصاره 
 عزیزي و همکاران. زنی کاهش یافتدرصد جوانه

)Azizi et al., 2006( ،ت ــد و سرعـــکاهش درص
گل ، )Bromus tectorum(زنی بذر علف پشمکیجوانه

 Descurainia(و خاکشیر  )Centaurea ovina(گندم 

sophora ( آللوپاتیک قوي زیره سیاه را وجود مواد
)Bunium persicum( سبز  به زیره نسبت)Cuminum 

cyminum( هیل و قاسم .دانستند )Qasem and Hill, 

 Salvia(هاي هوایی مریم گلیبخش آللوپاتی اثر ،)1989

syriaca ( و ازمک)Cardria draba (ارــرا بر روي خی 
)Cucumis sativus( ،ورشی ــدو خــک)Curcurbita 

melo pepo (رنگی ـــه فـــوجـــو گ)Lycopersicum 

esculentum (ها کاهش بخش هوایی و زیرزمینی آن
 and Azizi, 2006(عزیزي حسن پور و. کرد بیان

Hassan pour( ،مریم گلی  هوایی هاياندام آللوپاتی اثر
  بر روي) Hypericum perforatum (ی ــل راعـــو گ

 هــو خرف) Amaranthus retroflexus(تاج خروس 

)Portulaca oleracea(  را کاهش وزن خشک، درصد
رزمینی هاي هوایی و زیزنی در اندمو سرعت جوانه

داري بر خرفه اثرمعنی خروس بیان کردند ولی تاج
  .نداشت

گیاهی است  ).Salvia sclarea L(کبیر مریم گلی 
ریشه اصلی این ، ندرت سه سالهعلفی، دو ساله و به

اي بزرگ با ، برگ ها طوقهگیاه طویل و مستقیم
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ها بنفش، صورتی و سفید رنگ سطحی ناصاف، گل
گیاهانی است که داراي اثر این گیاه از جمله . است

 برموس گیاه). (Omid beigi,1996باشد آللوپاتیک می
ان ــاهــگی از(Bromus tomnetellus Boiss)  هـگون

شود که در مراتع تخریب یافته ارزش مراتع محسوب می با
با توجه به . گیرددر زیر آشکوب گیاهان همراه پناه می

خوراك و  خوش از گیاهان برموس از گونهاین که این
اي است و مریم گلی از گیاهان آللوپاتیک است، علوفه

 شود از کشتبنابراین در مراتعی که این گونه کشت می
صورت مخلوط با این گونه جلوگیري  به برموسگونه  این

هدف از این آزمایش بررسی اثر آللوپاتی عصاره . شود
و زنی بذر آبی مریم گلی کبیر بر برخی خصوصیات جوانه

) Boiss B.tomentellus( اي علف پشمکیگیاهچه گونه
در این تحقیق درصد مواد آللوشیمیایی عصاره . بود

هاي هوایی، زیر زمینی و گل بر روي درصد آبی اندام
چه و چه و ساقهزنی بذر، طول ریشهو سرعت جوانه

وزن تر و خشک گیاهچه این گونه علف پشمکی 
)Boiss B.tomentellus (ایشگاه مورد بررسی در آزم

  .قرار گرفت
  

  هامواد و روش
این تحقیق با هدف بررسی اثر عصاره آبی گیاه 

زنی بذر بر جوانه ).Salvia sclarea L(مریم گلی کبیر 
-به) Boiss B.tomentellus( اي علف پشمکیگونه

صورت آزمایشگاهی و در قالب طرح کامالً تصادفی 
بذر دانشکده  تکرار در آزمایشگاه تکنولوژي 4با 

هاي مریم بوته. منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد
در منطقه 1387در خرداد و بذر برموس گلی کبیر 

هاي  در بین عرض، این منطقه وري شدآطالقان جمع
 5درجه،  36الی  ثانیه11دقیقه و 19درجه،  36شمالی 

ه قدقی 53درجه،  50هاي شرقی  و طول ثانیه19ه و قدقی
متر از سطح دریا قرار  2000ارتفاع  و الیانیه ث 20و   

قرار متر  میلی 500 آن گی ساالنهدمتوسط بارن با. دارد
آوري، پس از جمع). Safaeian, 2006( استگرفته 

مدت به کردن منظور خشککبیر به گلی مریم هايبوته
و سپس آسیاب  گرفتقرار  هفته در هواي آزاد 2

دست آمده پودر بهبراي همگن شدن، ذرات، . شدند
متر عبور هایی به قطر یک میلیاز غربالی با سوراخ

گرم پودر خشک  10جهت تهیه عصاره آبی . داده شد
لیتر آب مقطر مخلوط گردید و میلی 100گیاه با 

اه ــساعت روي دستگ 1مدت مخلوط حاصل به
 24مدت سپس به. قرار داده شد) شیکر(دهنده تکان

 رادــگیــانتــه ســدرج 4 ايــدم در یخچال در ساعت

روز دوم دوباره این فرایند تکرار شد و . قرار داده شد
در نهایت روز آخر به مدت دو ساعت روي شیکر 

 3000دقیقه با سرعت  6مدت سپس به. قرار داده شد
ها با استفاده از عصاره. دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند

و عصاره  صاف شدند) 1واتمن شماره (کاغذ صافی 
، با غلظت )100غلظت (صاف شده بدون رقیق شدن 

، )لیتر آب مقطرمیلی 50اره و ــر عصــلیتمیلی 50( 50
لیتر آب میلی 75لیتر عصاره و میلی 25( 25غلظت 

لیتر میلی 95لیتر عصاره و میلی 5( 5و غلظت ) مقطر
براي جلوگیري . مورد استفاده قرار گرفت) آب مقطر

ها روي بذرهاي این گونه علف پشمکی، از رشد قارچ
کش بنومیل با  بذرها با قرار گرفتن در محلول قارچ

ساعت کامال ضدعفونی  2مدت  در هزار به 2غلظت 
کاغذهاي صافی مورد استفاده را درون . شدند

 50مدت گراد بهدرجه سانتی 50اتوکالو با دماي 
عدد  10سپس در هر ظرف پتري . دقیقه استریل شدند

لیتر از غلظت میلی 10ر قرار داده شد و به هر ظرف بذ
هاي شاهد مورد نظر عصاره اضافه شد، ولی به ظرف

  . لیتر آب مقطر اضافه شدمیلی 10فقط 
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بذرها در محیط آزمایشگاه با  زنیآزمون جوانه
گراد به مدت دو هفته انجام درجه سانتی 25دماي 

. ز ثبت شدزده در هر روهاي جوانهگرفت و تعداد بذر
زده بعد از دو روز، شمارش روزانه بذرهاي جوانه

چه و چه، ساقهانجام شد و بعد از دو هفته طول ریشه
براي . گیري شدها اندازهوزن تر و خشک گیاهچه

کش و چه از خطچه و ریشهگیري طول ساقهاندازه
براي وزن تراز ترازو و وزن خشک بعد از قرار دادن 

گیري منظور اندازهبه. شد رازو استفادهت آون از گیاه در
زنی بذرها از روش ماگویر و از رابطه سرعت جوانه

  ).Hartman et al., 1990(زیراستفاده شد 
  ):1رابطه (

  
  

تعداد بذر در (زنی سرعت جوانه Rs؛ در این رابطه
زده در هر شمارش و تعداد بذرهاي جوانه Si، )هر روز

Di : تعداد روز شمارش تا روزn هاي کلیه تجزیه ام
ها به آماري شامل تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

انجام  15  سخهن SPSSافزارنرمبا استفاده از  LSD روش

ها، با استفاده از آزمون نرمال بودن داده. شدند
ها، اسمیرنوف و همگن بودن واریانس -کولموگروف

  . ون مورد بررسی قرار گرفتبا استفاده از آزمون لی
  

  و بحثنتایج 
  زنیدرصد جوانه

هاي مختلف عصاره تجزیه واریانس اثر غلظت
هاي هوایی، زیرزمینی و گل مریم گلی کبیر اندام

) B. tomentallus Boiss( زنی بذرنشان داد درصد جوانه
 1 آماري علف پشمکی در سطح احتمال خطاي

هاي ایسه میانگینمق). 1جدول (دار بود درصد معنی
) B. tomentallus Boiss(زنی بذر گونه درصد جوانه

به  زنی مربوطعلف پشمکی بیشترین درصد جوانه
هاي هوایی، تیمار شاهد و در غلظت عصاره اندام

درصد اندام زیرزمینی و کمترین  5زیرزمینی و گل و 
درصد  25زنی مربوط به تیمار غلظت درصد جوانه

درصد عصاره  100و  50ی و گل و عصاره اندام هوای
  ).1شکل (هاي هوایی، زیرزمینی و گل بود اندام

  
  

مریم گلی کبیر  ، زیرزمینی و گلهوایی هاياندامعصاره ثیر آللوپاتیک أت) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -1 دولج
)Salvia sclarea L.   (اي علف پشمکی گونه زنی گیاهچهبر برخی خصوصیات جوانه)B. tomentallus Boiss(  

Table 1- Analysis of variance of allelopathic effect of (Salvia sclarea) above and underground parts and 
flower extract on some seed and seedling characteristics of (Bromus tomentallus)  

  اندام هوایی
Abovegrou

nd parts  
  اندام زیرزمینی  

Underground part  
  گل

Flower 
  میانگین
  مربعات
MS 
  

F  
ضریب تغییرات 

  )درصد(
CV% 

خطاي 
 آزمایش
Error  

میانگین 
  مربعات
MS 
  

F  
ضریب 
تغییرات 

) درصد(
CV% 

خطاي 
 آزمایش
Error 

  میانگین
  مربعات
MS 
 

F  
ضریب تغییرات 

  )درصد(
CV% 

خطاي 
 آزمایش
Error  

  منابع تغییرات
S.O.V  

7745  43.430** 12.71  178.333 10125  173.571
** 

8/74 
 58.333 9500  129.545** 9.78 73.33

3  
  زنی درصد جوانه

Percentage of 
germination  

12.904 

  43.358** 21.28 0.297  12.037  36.384** 22/52 0.331  13.183  62.857** 16.02 0.210  
 سرعت جوانه زنی

Speed of 
germination  

36.111  68.074**  16.63 0.531  41.757  58.195** 18/58 0.718  36.934  137.967** 5.53 0.268  
 چهطول ریشه

Primary root 
length   

450.10  10.450** 29.2 3.207  40.233  17.902** 26/72 2.247  34.846  29.723** 19.27 1.172  
 چهطول ساقه

Primary shoot 
length  

6.110  

  1.033ns 2.702 5.918  0.167  17.115** 30.2 0.010  0.171  192.887** 9.88 0.001  
 Wetوزن تر گیاهچه 

Seedling weight 
trash  

.002  11.065** 27.3 0. 003  0.002  17.966** 29.25 0. 001  0.002  451.303** 28.5 0.002  
 وزن خشک گیاهچه
Seedling Dry 

weight  
        دارمعنیغیر اختالف  nsو   درصد 1احتمال خطاي در سطح اختالف * *

  non significantly ns:  and   **:significant difference at p< 0.01 probablity level 




n

i Di
SiRs

1
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بر )   .Salvia sclarea L(هاي مختلف مریم گلی کبیر هاي متفاوت عصاره اندامهاي اثر غلظتمقایسه میانگین -1 شکل

 (Bromus tomentellus Boiss)اي علف پشمکی زنی بذر گونهدرصد جوانه

Fig 1- Means comparison of different extract concentration effect of various parts of Clary Sage (Salvia 
sclarea L. ) on germination percent of Red Brome (Bromus tomentellus Boiss).  

  
  زنیسرعت جوانه

هاي با توجه به نتیجه تجزیه واریانس اثر غلظت
هاي هوایی، زیرزمینی و گل عصاره انداممختلف 

زنی مریم گلی کبیر مشخص نمود که سرعت جوانه
علف پشمکی در ) B. tomentallus Boiss(بذر گونه 

ود ـــدار بد معنیـــدرص 1اي ـال خطــسطح احتم
  ). 1جدول (

زنی بذر گونه هاي سرعت جوانهمقایسه میانگین
)B. tomentallus Boiss( ی را درــــف پشمکــعل 

هاي هوایی، زیرزمینی هاي مختلف عصاره اندامغلظت
رعت ــرین ســو گل مریم گلی کبیر نشان داد بیشت

زنی مربوط به تیمار شاهد و کمترین سرعت جوانه
درصد عصاره  25زنی مربوط به تیمار غلظت جوانه

درصد عصاره  100و   50اندام هوایی و گل و غلظت 
  ).2شکل (یرزمینی و گل بودند هاي هوایی و زاندام

  چهطول ریشه
اوت ــچه تفهــس طول ریشــانــنتایج تجزیه واری

) B. tomentallus Boiss(چه گونه دار طول ریشهمعنی
اره ـــف عصـــهاي مختلعلف پشمکی در اثر غلظت

هاي هوایی، زیرزمینی و گل مریم گلی کبیر را اندام
) 1جدول (ن داد درصد نشا 1در سطح احتمال خطاي 

 هـــونــه گــچهــول ریشــاي طـــهه میانگینــــمقایس
)B. tomentallus Boiss (هاي علف پشمکی در غلظت

چه مختلف عصاره نشان داد بیشتــــرین طـــول ریشه
مربــــوط به تیمــــار شـــاهد و کمترین آن مــربوط 

و گـــل درصــد انــدام هوایــی  25به تیمـــار غلظت 
درصـــد در هر ســـه  100و  50و تیمــار غلظت 

  ).3شکـــل (ها بــود انـــدام
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 Salvia( هاي مختلف مریم گلی کبیرهاي متفاوت عصاره اندامهاي اثر غلظتمقایسه میانگین -2 شکل

sclarea L.   (اي علف پشمکی بذر گونه زنیبر سرعت جوانه(Bromus tomentellus Boiss)  
Fig 2- Means comparison of different extract concentration effect of various parts of 

Clary Sage (Salvia sclarea L. ) on germination speed of Red Brome (Bromus 
tomentellus Bois 
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بر )   .Salvia sclarea L(گلی کبیر  هاي مختلف مریمهاي متفاوت عصاره اندامهاي اثر غلظتمقایسه میانگین -3شکل 

   (Bromus tomentellus Boiss) زنی گونه اي علف پشمکیچه جوانهطول ریشه
Fig 3- Means comparison of different extract concentration effect of various parts of Carly Sage (Salvia 

sclarea L. ) on primary root length of Red Brome (Bromus tomentellus Boiss)  
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  چهطول ساقه
هاي مختلف نتایج تجزیه واریانس اثر غلظت

هاي هوایی، زیرزمینی و گل مریم گلی عصاره اندام
) B. tomentallus Boiss(گونه  بذر چهطول ساقه کبیر بر

دار در سطح احتمال خطاي ا وجود تفاوت معنی
هاي یانگینمقایسه م). 1جدول (درصد را نشان داد 

علف ) B. tomentallus Boiss(چه گونه طول ساقه

هاي هاي مختلف عصاره اندامپشمکی در غلظت
هوایی و زیرزمینی و گل مریم گلی کبیر مشخص 

چه مربوط به تیمار شاهد و کرد که بیشترین طول ساقه
هاي هوایی، زیرزمینی و درصد عصاره اندام 5غلظت 

 100و  5یمار غلظت گل و کمترین آن مربوط به ت
  ).4شکل ( ها بود درصد هر سه اندام
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بر )   .Salvia sclarea L(هاي مختلف مریم گلی کبیرهاي متفاوت عصاره اندامهاي اثر غلظتمقایسه میانگین -4شکل 

  (Bromus tomentellus Boiss) اي علف پشمکیزنی گونهچه جوانهطول ساقه
Fig 4- Means comparison of different extract concentration effect of various parts of Carly Sage (Salvia 

sclarea L. ) on primary shoot length of Red Brome (Bromus tomentellus Boiss) 
  

  وزن تر گیاهچه
نتایج تجزیه واریانس وزن تر گیاهچه تفاوت 

ف عل )B. tomentallus Boiss( دار بذر گونهمعنی
هاي هاي مختلف عصاره اندامپشمکی را در اثر غلظت

  ). 1جدول (زیرزمینی و گل مریم گلی کبیر نشان داد 

ها بیشترین وزن تر با توجه به نتایج مقایسه میانگین.
مربوط به تیمارشاهد و کمترین آن مربوط به تیمار 

درصد در عصاره اندام هوایی و گل و  25غلظت 
هاي د عصاره در اندامدرص 100و  50هاي غلظت

  ).5شکل ( هوایی، زیرزمینی و گل بود 
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 وزن تر گیاهچههاي مختلف مریم گلی کبیر بر هاي متفاوت عصاره اندامهاي اثر غلظتمقایسه میانگین -5شکل 
(Bromus tomentellus)  

Fig 5- Means comparison of different extract concentration effect of various parts of 
early sage (Salvia sclarea L. ) on seedling fresh weight of (Bromus tomentellus  

  
  
 

  وزن خشک گیاهچه
داري با توجه به نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی

شک درصد بین وزن خ 1در سطح احتمال خطاي 
علف پشمکی ) B. tomentallus Boiss(گیاهچه گونه 

هاي مختلف عصاره بخش هوایی، تحت تأثیر غلظت
). 1 جدول(داشت  کبیر وجود گلی مریم گل و زیرزمینی

ها مالحظه همچنین با توجه به نتایج مقایسه میانگین
شد که بیشترین وزن خشک گیاهچه مربوط به 

 25تیمار غلظت تیمارشاهد و کمترین آن مربوط به 
 100و  50هاي ل و غلظتــدرصد در اندام هوایی و گ
نتایج ). 6شکل ( دام بود ــدرصد عصاره در هر سه ان

هاي دست آمده نشان داد، مواد موجود در اندامبه
) L. S. sclarea( کبیر گلی مریم هوایی، زیرزمینی و گل

زنی بذر و گیاهچه گونه  علف بر خصوصیات جوانه
. اثر بازدارندگی داشت )Boss B.tomentellus( پشمکی

این در حالی بود که این اثر در عصاره اندام هوایی و 
تأثیرگذاري . گل بیشتر از اندام زیرزمینی مشاهده شد

بیشتر عصاره اندام هوایی در مقایسه با اندام زیرزمینی 
، تورك و  )Mohsenzadeh, 2000(زاده با نتایج محسن

شارما و و ) Turk and Tawaha, 2003(تاواها 
. مطابقت دارد )(Sharma et al., 2000همکاران
 ,.Razmjuie et al(رزمجویی و همکاران همچنین 

نیز بیان کردند که مواد موجود در عصاره اندام ) 2008
بر ) Zataria multiflora(هوایی آویشن شیرازي 

 Cymbopogon هايخصوصیات مورد مطالعه گونه

olivieri و Stipa arabica  اثر بازدارندگی دارد، در
حالی که اندام زیرزمینی اثرگذاري کمتري نسبت به 

در تیمارهاي مربوط به . دهداندام هوایی نشان می
عصاره اندام هوایی، با افزایش غلظت عصاره، درصد 

زنی بذرها به شدت کاهش یافت و فقط بذرهاي جوانه
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کل درصد  5و  0تحت تیمارهاي غلظت عصاره 
شکل (درصد اندام زیرزمینی جوانه زدند  25ها و اندام

 جفرسون و همکاران، این مطلب با تحقیقات )1
)Jefferson et al., 2003( ، سلطانی پور و همکاران
)2004 et al.,Soltanipour ( ، چون و همکاران)Chon 

et al., 2005(  نجفی آشتیانی و همکارانو )Najafi 

Ashtiani et al., 2008( در پی کاهش . مطابقت دارد

زنی نیز تحت تأثیر زنی، سرعت جوانهدرصد جوانه
مواد بازدارنده عصاره مریم گلی کبیر قرار گرفته و با 

داري نسبت به طور معنیزیاد شدن غلظت عصاره، به
ي که این مطلب با نتیجه) 2شکل (شاهد کاهش یافت 

 ,Fahimipour and Tavili(تحقیق فهیمی پور و طویلی 

 .یکسان می باشد)  2008
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بر )   .Salvia sclarea L(هاي مختلف مریم گلی کبیر هاي متفاوت عصاره اندامهاي اثر غلظتمقایسه میانگین -6شکل 

  .علف پشمکی (Bromus tomentellus Boiss) وزن تر گیاهچه گونه
Fig 4- Means comparison of different extract concentration effect of various parts of Carly Sage (Salvia 

sclarea L. ) on seedling fresh weight of (Bromus tomentellus Boiss) 
  

شود رشد در این مطالعه، همانطورکه مالحظه می 
تر بوده و بیشتر چه حساسه نسبت به ساقهــچ ریشه

،   تـرفــرار گـتحت تأثیر اثرات منفی آللوپاتیک ق
-طور بیان داشت که ریشهد اینــتوانل آن را میـــدلی

هاي گیاهان تماس مستقیم با عصاره مریم گلی کبیر 
داشتند که بالطبع بیشتر در معرض آللوکمیکالها قرار 

گیرند و ممکن است اثر مستقیم یا غیر مستقیم  می
  .اي داشته باشندروي سیستم ریشه

چه نیز تحت هچه و ساقبا توجه به نتایج طول ربشه
عصاره اندام هوایی و زیرزمینی و گل با افزایش 

و این ) 3و 4شکل (غلظت عصاره کاهش یافته است 
 ,Sorkhy lalelo(  لوهللامطلب با مطالعات و سرخی 

و )  Mardan et al., 2008(، مردان و همکاران )2008
) Razmjuie et al., 2008( رزمجویی و همکاران

یق حاضر، وزن تر و خشک در تحق. مطابقت  دارد
ي اندام ترتیب با افزایش غلظت عصارهگیاهچه به

هاي هوایی، زیرزمینی و گل زیرزمینی و گل، و اندام
کاهش یافته است که این موضوع با تحقیقات 

و ) Razmjuie et al., 2008(رزمجویی و همکاران 
. ابقت داردـمط) Sorkhy lalelo, 2008( سرخی هللا لو

  د طولی ــذر و رشــزنی بوانهـــی کاهش جــطورکلبه
ها در اثر فعالیت بازدارندگی مواد آللوپاتیک گیاهچه

-مکانیزمی که سبب کاهش جوانه . شودمشاهده می

شود، احتماالً زنی بذر در اثر مواد آللوپاتیک می
هایی همچون آلفا مربوط به کاهش فعالیت آنزیم

. قش دارندزنی بذر نآمیالز است، که در جوانه
همچنین برآیند عوامل متعددي چون کاهش فعالیت 

هاي کاتالیزکننده فرآیندهاي حیاتی گیاه و آنزیم
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هاي معدنی، کاهش تقسیمات اختالل در جذب یون
میتوز در مریستم ریشه و تخریب کلروفیل که در 

دهد، سبب کاهش حضور مواد آللوپاتیک رخ می
et al anipourSolt. ,( شودمیزان رشد در گیاهچه می

بنابراین در مراتعی که هدف تولید علوفه است  ).2004

که گونه علف پشمکی از گیاهان  و با توجه به این
خوشخوراك است از کشت گونه مریم گلی کبیر 
خورداري شود ولی اگر هدف تولید گیاهان داروئی 

باشد باشد و باتوجه به اینکه این گونه آللوپات میمی
  .کی کشت نشودگونه علف پشم
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