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Background and Objectives: Allelopathy is the interaction between 

plants that stimulates or inhibits the growth and germination of other 

species. Non-native species of (Prosopis juliflora (SW.) DC) is one of 

the species known as invasive species with allelopathic effects that can 

inhibit the growth and growth of species by producing allopathic 

compounds such as phenols, alkaloids into the environment. Two 

important species of Hormoozgan province are Acacia oerfota and 

Acacia tortilis, which P.juliflora was observed with them in the natural 
forests. Therefore, the correct selection of tree species in forest 

plantations should be made with caution to inhibit negative effects on 

native species. The aim of this study was to investigate the allelopathic 

effects of different organs of p. juliflora on germination, radicle and 

plumule length of Ac. tortilis and A. oerfota. 

 

Materials and Methods: For this purpose, the organs (root, bark and leaf) 

of P.juliflora were collected, and different extract concentrations (0, 2,  

4, 6 and 8%) were prepared were added to A. tortilis and A. oerfota  

(4 replications, n=60) in the growth chamber, and after recording 

germination, the plumule and radicle length were measured after 30 days. 

The factorial experiment was performed through a completely randomized 
design and was analyzed by two-way variance analyses. 

 

Results: Results showed that the lowest germination percentage in  

A. tortilis was observed at 8% concentration with the amount of 16.11%. 

The plumule length of A. tortilis and A. oerfota in aquatic extraction of 

leaves (1.73 and 3.9 cm) was significantly lower than other organs. In 

addition, the plumule length of A. tortilis (3.58 cm) and A. oerfota (5 cm) 

had the highest amounts in control. The interaction effects of organ × 

concentration showed significant differences in plumule and radicle length 

in A. tortilis and A. oerfota. The interactions of organ × concentration on 

radicle and plumule length in A. tortilis and A. oerfota species differed 

significantly. The radicle and plumule length of A. tortilis and A. oerfota in 

leaf organs with values of 1.25, 1.73 cm and 1.98 and 3.9 cm were 

significantly less than bark and roots, respectively. 
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Conclusion: The results showed inhibitory effects of aqueous extract of 

Prosopis juliflora root, bark and leave on the germination percentage, root 

length and stem length of two important species of Acacia tortilis and 

Acacia oerfota in laboratory conditions. Among the three studied organs, 

the leaf organ had the most inhibitory effects, which due to the high 

volume of litter under the canopy of this species in the environment and the 

entry of toxic compounds into the surface soil due to decomposition, 

prevents the growth of Acacia tortilis and Acacia oerfota that P. juliflora is 

seen with these species and overcome on them. In addition, the root had the 
lowest inhibitory in according to the results; P.juliflora has allopathic 

effects on native species. Therefore, it is recommended to choose  

non-native species for afforestation more carefully. Using native species 

for reforestation and afforestation in the fragile south ecosystem of Iran is a 

suitable option. 
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  های کلیدی: واژه

 زنی،  جوانه

 دگرآسیبی، 

 ، شرایط آزمایشگاهی

 کهور پاکستانی، 

  گونه بومی

 

 وانفعاالت بین گیاهان است که منجر به تحریک یا بازدارندگی رویش دگرآسیبی، فعل سابقه و هدف:

 (Prosopis juliflora (SW.) DCگونه غیربومی کهور پاکستانی )شود.  ها می زنی سایر گونه و جوانه

تواند با تولید ترکیبات  شناخته شده است که میمهاجم و دارای اثرات دگرآسیبی   عنوان گونه به

ها شود. دو گونه  و آلکالوئیدها در محیط، سبب بازدارندگی رشد گونه ها فنول مانندآللوپاتیک 

های بومی استان هرمزگان هستند که کهور پاکستانی اغلب  ترین گونه مهممهم گبر و مغیر از 

 دها انتخاب صحیح گونه درختی بای کاری ، در جنگلبنابراین شود. ها دیده می همراه با این گونه

. هدف از انجام این های بومی نداشته باشد تا اثرات منفی بر روی گونه با احتیاط صورت گیرد

چه  زنی، طول ریشه های مختلف کهور پاکستانی بر جوانه دگرآسیبی اندام پژوهش، بررسی اثرات

 چه دو گونه مغیر و گبر است. و ساقه
 

  های های مختلف با غلظت آوری و عصاره از اندام های کهور پاکستانی جمع اندام ها: مواد و روش

و مغیر در شرایط اتاق رشد، اعمال شد و  درصد تهیه شد و بر روی بذرهای گبر 8و  6، 4، 2، 0

گیری شد.  چه اندازه چه و ساقه طول ریشه روزه 30انتهای دوره ، در  زنی پس از ثبت جوانه

ها با استفاده از  آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت داده

 وتحلیل شد. تجزیه دوطرفهواریانس 
 

درصد با مقدار  8زنی گونه گبر در اندام برگ در غلظت  نتایج نشان داد درصد جوانه ها: یافته

 9/3و  73/1چه در گبر و مغیر با مقادیر  ترین مقدار را داشت. طول ساقه درصد، کم 11/16
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دو گونه گبر چه  ها بود. طول ساقه تر از سایر اندام داری کم طور معنی در اندام برگ، بهمتر  سانتی

ترین مقدار را  داری بیش طور معنی متر به سانتی 5و  58/3در تیمار شاهد به ترتیب با یر و مغ

چه در گونه گبر و مغیر نیز از  چه و ساقه غلظت بر طول ریشه× . اثرات متقابل اندام داشت

چه گونه گبر و مغیر در اندام برگ با  چه و ساقه داری برخوردار بود. طول ریشه اختالف معنی

تر از پوست و  داری کم طور معنی متر به سانتی 9/3و  98/1متر و  سانتی 73/1و  25/1ر مقادی

 ریشه بود.
 

وجود اثر بازدارندگی عصاره آبی ریشه، پوست و برگ کهور  پژوهش بیانگرنتایج گیری:  نتیجه

چه دو گونه مغیر و گبر در شرایط  چه و ساقه زنی، طول ریشه پاکستانی بر درصد جوانه

ترین اثر بازدارندگی را در پی داشت  های موردبررسی، برگ بیش آزمایشگاهی بود. در بین اندام

که از طریق ریزش حجم باالی الشریزه در زیر تاج این گونه در محیط و ورود ترکیبات سمی 

بر طبق  .کند آن به خاک سطحی در اثر تجزیه، از رشد گونه جنگلی گبر و مغیر جلوگیری می

های  زنی و رشد رویشی گونه شخص شد کهور پاکستانی، اثرات دگرآسیبی بر جوانهنتایج، م

ترین اثر بازدارندگی را بر روی متغیرهای موردبررسی داشت؛  چنین، ریشه کم بومی دارد. هم

تری شود و  کاری دقت بیش های غیربومی برای جنگل شود انتخاب گونه بنابراین، توصیه می

سازگان حساس  تری در بوم گزینه مناسب ها برای احیاء و توسعه جنگلهای بومی  انتخاب گونه

 و شکننده جنوب کشور است.
 

اثرات دگرآسیبی کهور پاکستانی برر بهبرود صر ات رییبری بر رغای مغیرر       (. 1401) اصغر، بیژنی، اکرم، احمدی ،مریم ،مصلحی: استناد

(Acacia oerfota (Forssk.) Schweinf( ی گبر )Acacia tortilis (Forssk) Hayne  در شررای  آممایبرهاغی ) .   نبرری

 .58-41(، 1) 29، غای علوم ی فنایری چوب ی جنهل پژیغش

                       DOI: 10.22069/JWFST.2022.19808.1952 
 

                        نویسندگان. ©                        ناشر: دانبهاه علوم کبایرمی ی منابع طبیعی گرگان                
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 مقدمه
بین گیاهان  وانفعاالت فعلدگرآسیبی به معنای 

است که ممکن است منجر به تحریک یا بازدارندگی 
(. این مواد 1ها شود ) زنی سایر گونه رویش و جوانه
میایی بازدارنده، از تولیدات ثانویه یش سمی یا ترکیبات

که شامل ( 4های متابولیسمی گیاهان هستند ) فعالیت
سینامیک اسید، فالونوئیدها، ، ها ها، مشتقات بنزوئیک فنول
 ها استیلن ها، ترپنوئیدها، آلکالوئیدها و پلی ها، کومارین تانن

. این مواد از طریق آبشویی، تجزیه بقایای (8) هستند
شوند.  و ترشحات ریشه در محیط آزاد میگیاهی 
ها، آلکالوئیدها عامل بازدارنده تقسیم سلولی،  کومارین

تشکیل دیواره سلولی و جذب آب در گیاه هستند. 
ها و بسیاری از  ها، کینین چنین فالونوئیدها، تانن هم

نفس تزنی، فتوسنتز،  ترکیبات فنولیکی بازدارنده جوانه
گونه غیربومی کهور (. 9) تئینی هستندوو سنتز پر

هایی است که دارای اثرات  پاکستانی یکی از گونه
تواند با تولید ترکیبات  می که طوری بهدگرآسیبی است 

( به 26(، آلکالوئیدها )18)ها  آللوپاتیک از جمله فنول
ها شود. اثرات  محیط، سبب بازدارندگی و رشد گونه
بر رشد گیاهان بازدارندگی عصاره آبی کهور پاکستانی 

 29، 3زیادی گزارش شده است ) گران پژوهشتوسط 
ترین مواد آللوپاتیک در کهور پاکستانی،  عمده (.27و 

ها تجزیه  بوراحتی توسط میکر ها هستند که به فنول
تریپتوفان را از -ال (25شوند. ناکانو و همکاران ) نمی
تریپتوفان )عامل -ال ،های منجمد کهور پاکستانی برگ

 چه گیاهان( را جدا نمودند. بازدارنده رشد ریشه
راوی -کبالوی و ال-گزارش کردند ال گران پژوهش

کهور  برگ، ساقه و ریشه های آبی عصاره( 11)
های پایین اثر محرک بر رشد  پاکستانی، در غلظت

دارد. شاه و  ها( ها و چندساله ساله )یک گیاهان
بازدارندگی عصاره آبی برگ،  ( اثرات31همکاران )

را بر خصوصیات  گونه کهور پاکستانی ریشه و ساقه
ترین  های علفی گزارش کردند. بیش رویشی گونه

در باالترین  در سه اندام برگ، ساقه و ریشه کاهش
اسرت و درصد( مشاهده شد.  40غلظت )غلظت 

( بازدارندگی عصاره آبی کهور پاکستانی 5همکاران )
گیاهان )ذرت، پنبه و  های علفی مناطق حاره را بر گونه

عصاره آبی  که بررسی و گزارش کردند (ای علوفه
برگ، ریشه و الشریزه کهور پاکستانی اثرات منفی و 

طبق ها داشت. بر  زنی و رویش آن بر جوانهبازدارندگی 
بازدارندگی در برگ و سپس در  تأثیرترین  نتایج، بیش

نشان دادند  گران پژوهشریشه مشاهده شده است. 
عصاره آبی برگ و نیام گونه کهور پاکستانی بر رشد 

( و گونه علفی P. cinerariaکهور بومی )چه  ریشه
Vigna radita  و در  داری داشت معنی بازدارندگیاثر

شده بود تر  های باالتر، شدت بازدارندگی بیش غلظت
 دگرآسیبی( در بررسی اثر 2012کوائر و همکاران ). (2)

به این ال غپرو و پرت در کشورجوامع کهور پاکستانی 
نتیجه دست یافتند که آبشویی برگ کهور پاکستانی 
 منجر به اثرات منفی بر رشد ریشه گیاهان بومی مجاور

(Brassica campestris ،B. juncea ،Sorghum 

bicolor)  آبشویی برگ کهور  که درصورتیشود.  میآن
 (.18بومی دارای اثرات مثبت بر خاک زیر آن است )

کهور ( 2022در بررسی شیفرا و همکاران )
یک گونه مهاجم معرفی شده است  عنوان به پاکستانی

حفظ استمرار و   کاری جنگلترین اهداف  از مهم(. 32)
بنابراین، انتخاب ؛ جنگلی است های اکوسیستمپایداری 

کاری یکی از  صحیح گونه درختی در امر جنگل
پایداری اکوسیستم و کارهای حفظ  ترین راه مهم

که کهور پاکستانی  با توجه به این. (23) جنگلی است
بررسی  ،بنابراین ،شود ای غیربومی محسوب می گونه

این گونه در خصوص آزادسازی عناصر به خاک و 
بسیار مهم  ،گذارد های بومی می اثراتی که بر روی گونه

ناصر گیاهی، نقش عکه  با توجه به این .خواهد بود
از  ها بوم زیستحیاتی در غنای موجودات زنده در 

در جنوب کشور ، جمله نواحی بیابانی و خشک دارند
شرایط سخت رویشگاهی و عدم پراکنش  دلیل به

یعی نسبت به سایر مناطق های طب مطلوب جنگل
ای برخوردار  کاری از اهمیت ویژه له جنگلأکشور، مس

باید در هر  ،متخصصین منابع طبیعیاست. طبق نظر 
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منطقه با توجه به شرایط اقلیمی، خاک، اجتماعی و با 
های درختی و  نظر گرفتن امکانات موجود، گونه در

کاری  نسبت به جنگل ای مناسب را انتخاب و درختچه
اگرچه یک گونه  نیکهور پاکستا ها اقدام نمود. با آن

غیربومی از امریکای مرکزی و جنوبی است ولی 
های شنی با سطح آب  صورت انبوه در خاک به

این (. 12) زیرزمینی باال در مناطق کویری رویش دارد
یک گونه سازگار در  عنوان بهعلت رشد سریع،  گونه به
های بزرگ، در نواحی کویری و  کاری با مقیاس جنگل

با توجه به کشت رایج . (12) استخشک معرفی شده 
گونه کهور پاکستانی در مناطق جنوبی کشور و 

های وسیعی از استان  گسترش طبیعی آن در مقیاس
بررسی اثرات  پژوهشهدف از این هرمزگان، 

یشه، برگ و پوست گونه های آبی ر دگرآسیبی عصاره
چه  زنی، طول ریشه بومی کهور پاکستانی بر جوانهغیر

 گبر و مغیر است. میهای بو گونهچه  و ساقه

 
 ها مواد و روش

 75بندر سیریک در : موردمطالعهمشخصات منطقه 
شرقی میناب در ساحل دریای عمان،   کیلومتری جنوب

 واقع شده است. E "13´57°06و  N "34´26°31در 

ترتیب  سالیانه آن بهبارندگی حرارت و  درجهمیانگین 
متر )براساس اطالعات  میلی 96/226گراد و  سانتی 1/28

 ساله 20آماری ایستگاه سینوپتیک میناب در یک دوره 
با مساحت  موردنظر( است. رویشگاه (1365-1384)

هکتار در حریم روستاهای زیارت بزرگ و زیارت  980
متر از سطح دریا قرار  100تا  0کوچک با دامنه ارتفاعی 

ریا، متر از سطح د 4دارای ارتفاع  موردنظردارد. منطقه 
 -شرقیشیب درصد، جهت  5تر از  متوسط شیب، کم

شنی است. فلور منطقه صحاری خاک غربی با بافت 
 های با گونهکهور بومی -سندی بوده و تیپ طبیعی گبر

، A. oerfota، Hayne A. ehrenbergiana همراه
Ziziphus spina-Christi (L.) Willd و P. juliflora 

 (.6در اشکوب فوقانی است )

پایه مادری  30آوری بذر از  جمع: روش پژوهش
( از A. oerfota( و مُغیر )A. tortilisهای گِبر ) گونه

 انجام گرفت. 1399 مردادماهدر  موردبررسیمحل 
میخته آوری با یکدیگر آ پس از جمع ی هر گونهبذرها

قابل  .ندشد انتخابتصادفی  صورت بهو سپس، بذرها 
نیز مشخصات آلومتری درختان مادری ذکر است 

 (.1گیری و یادداشت شد )جدول  اندازه

 

 .های مادری مشخصات آلومتری گونه اشتباه معیار ± میانگین -1جدول 

Table 1. Mean± standard error of allometric charactrastics of mother trees. 

 گونه
Species 

 کوچک )متر( قطر

Small diamere (m) 
 قطر بزرگ )متر(

Large diamere (m) 
 (متر سانتیقطر یقه )

Collar diameter (cm) 
 (مترارتفاع )

Height (m) 

A. tortilis 1.64 ± 5.32 1.72 ± 6.07 12.70 ± 36.30 1.34± 5.22 
A. oerfota 2.64 ± 5.60 2.30 ± 12.3 8.13 ± 51.80 0.97 ± 6.74 

 

و  موردبررسی های پایه 3و  2، 1 های در شکل
بذرهای آمده است.  موردبررسینمایی از رویشگاه 

( پس از 1399 مردادماهدر رسیده هر دو گونه )
و آموزش تحقیقات آوری به آزمایشگاه مرکز  جمع

هرمزگان انتقال یافت. سپس، کشاورزی و منابع طبیعی 
رفع خواب  برایها انجام گرفت.  الزم بر روی آن تیمار

از روش آن نفوذ بودن پوسته  قابلدلیل غیر بذر گبر به
دهی با سمباده و برای بذر مغیر از روش  خراش

دقیقه استفاده شد  60مدت   به غلیظ اسیدسولفوریک
آوری برگ، ریشه و پوست کهور  جمع برای(. 19)

در  بیش از دو مترتاج قطر پاکستانی، پنج پایه با 
شد. سپس از هریک از   انتخاب 1399شهریورماه 

درختان یک کیلوگرم ریشه، پوست ساقه و برگ 
درخت(  5هر اندام از  کیلوگرم برای 5 درمجموع)

شدن در محیط سایه در  آوری شد و پس از آمیخته جمع
هوای آزاد خشک شد و در آسیاب پودر و الک شد 
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های  گرم از پودر بخش 8 و 6، 4، 2، 0(. مقدار 13)
لیتر آب ریخته شد و  میلی 100مختلف در داخل 

 24ثانیه در روی شیکر قرار گرفت و پس از  10مدت  به
 ترتیب بدینساعت با کاغذ صافی واتمن فیلتر شد و 

 (.15حاصل شد ) درصد 8و  6، 4، 2، 0لول مح
کاغذ  زنی دو گونه گبر و مغیر، هبرای ثبت جوان

در  بارمصرف یکصافی در داخل ظروف پالستیکی 
گراد قرار  درجه سانتی 20-22اتاق کشت با دمای 

تکرار در  4عدد بذر از هر گونه با  15گرفت. سپس 
های  لیتر عصاره میلی 4داخل هر ظرف قرار داده و 

پوست، ریشه و برگ کهور پاکستانی را با درصدهای 
اسپری شد )برای  درصد بر روی آن 8و  6، 4، 2، 0

 تکرار ظرف 4 ×اندام  3 ×غلظت  5گونه=  هر
(60n=) عمل اسپری بذرها پس از هر بار خشک .)

تیمار شاهد یا  درگرفت.  شدن کاغذ صافی انجام می
 بذرهای. شد می آب مقطر اسپریبذرها با کنترل 

زده  جوانه ،متر میلی 2چه  طول ریشه با زده جوانه
از  روز 2فواصل زمانی  که درشدند  محسوب می

به مدت  زمانی که. ندشدیادداشت یکدیگر شمارش و 

 ،زنی مشاهده نشد دو شمارش متوالی هیچ جوانه
( که در این آزمایش 13) شمارش متوقف گردید

. پس به پایان رسیدمدت یک ماه در زنی  بررسی جوانه
چه  چه و ساقه ریشهطول  زنی، از اتمام شمارش جوانه

کش با دقت یک  خطبا استفاده از  زده جوانهبذرهای 
 (.13) ری شدیگ متر اندازه میلی

 فاکتوریل صورت بهاین آزمایش : آماری وتحلیل تجزیه

( اندام در سه سطح )ریشه، پوست و 1با دو فاکتور 

درصد(  8و  6، 4، 2، 0( غلظت در پنج سطح )2برگ( و 

تایی بذر  15تکرار تصادفی با چهار  کامالًدر قالب طرح 

ها با استفاده از  داده وتحلیل تجزیه برای هر تیمار انجام شد.

 های مانده نرمال بودن باقی .صورت گرفت SPSS افزار نرم

اسمیرنوف تعیین  -مدل با استفاده از آزمون کولموگروف

دار بودن اثر تیمارها بر درصد  شد. برای تعیین معنی

اندام و چه در  چه و ساقه زنی، طول ریشه جوانه

استفاده  دوطرفههای مختلف، از آنالیز واریانس  عصاره

ها با استفاده از آزمون چند  ها داده شد و مقایسه میانگین

 پنج درصد انجام شد.دامنه دانکن در سطح آماری 

 

 
 منطقه موردمطالعه.در ( A. tortilisگِبر )  پایه مادری گونهگل، میوه، برگ و  -1شکل 

Figure 1. Flowers, fruits, leaves and individual of A. tortilis in the study area. 
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 .در منطقه موردمطالعه( A. oerfotaمُغیر )  پایه مادری گونهمیوه، برگ و  -2شکل 

Figure 2. Fruit, leaves and individual of A. oerfota in the study area. 

 

 

 
 های جنگلی گبر و مغیر در بندر سیریک. نمایی از رویشگاه -3شکل 

Figure 3. View of the forest site of A. tortilis and A. oerfota in Sirik Port. 
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 نتایج

زنی  جدول تجزیه واریانس نشان داد درصد جوانه

دار  معنی مختلفهای  گونه گبر در بین اندام و غلظت

چه و  طول ریشه ،چنین (. هم2)جدول  (≥01/0P) بود

های مختلف  چه گونه گبر در بین اندام و غلظت ساقه

داری  غلظت از اختالف معنی × و اثرات متقابل اندام

 (.2برخوردار بود )جدول 

 
 .ها های مختلف و اثرات متقابل آن در اندام و غلظت گبر  چه گونه و ساقه چه ریشه زنی، طول آنالیز واریانس درصد جوانه -2جدول 

Table 2. Variance analysis of germination percentage, root and shoot length of Acacia tortilis  

species in different organs and concentrations and their interactions. 

 گونه
Species 

 متغیر
Variable 

 منبع تغییر
Source of variable 

 درجه آزادی
Degrees of freedom 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

 گبر
Acacia tortilis 

 زنی درصد جوانه
Germination 

percentage 

 (Aاندام )
Organ (A) 

2 0.38
**

 

 (Bغلظت )
Concentration (B) 

4 
0.17

**
 

 (B ×Aغلظت )× اندام 
Organ × Concentration (A × B) 

8 0.049
 ns

 

 خطا
Error 

45 0.046 

 چه طول ریشه
Radicle 

 (Aاندام )
Organ (A) 

2 38.85
**

 

 (Bغلظت )
Concentration (B) 

4 2.77
**

 

 (B ×Aغلظت )× اندام 
Organ × Concentration (A × B) 

8 2.57
**

 

 خطا
Error 

45 0.48 

 چه طول ساقه
Plumule 

 (Aاندام )
Organ (A) 

2 4.65
**

 

 (Bغلظت )
Concentration (B) 

4 0.65
**

 

 (B ×Aغلظت )× اندام 
Organ × Concentration (A × B) 

8 0.52
*
 

 خطا
Error 

45  

ns، *  دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصددار و معنیمعنیغیربه ترتیب  **و 
ns, * and ** Non-significant and significant at the 5% and 1% probability levels, respectively 
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ای  ها از طریق آزمون چند دامنه مقایسه میانگین

زنی گونه گبر در غلظت  دانکن نشان داد درصد جوانه

 66/12و  11/16درصد و اندام برگ با مقادیر  8

، الف و ب(. 1ترین مقدار را داشت )شکل  کم درصد

زنی  ترین میزان درصد جوانه درصد بیش 2در غلظت 

چه  چه و ساقه ، الف(. طول ریشه4مشاهده شد )شکل 

متر(  سانتی 73/1و  25/1گونه گبر در اندام برگ )

، د و ی(. 4تر از پوست و ریشه بود )شکل  کم

درصد،  8 چه در غلظت چه و ساقه چنین طول ریشه هم

های ابتدایی  ها بود و در غلظت تر از سایر غلظت کم

 ، ج و و(.4تری را داشتند )شکل  مقادیر بیش

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

های  چه )و و ی( گونه گبر در بین اندام و غلظت و ساقه چه )ج و د( زنی )الف و ب(، طول ریشه مقایسه میانگین درصد جوانه -4 شکل

 .دهنده اشتباه معیار است( در شکل نشان Error Barمختلف با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن )
Figure 4. Comparison of mean germination percentage (a and b), radicle length (c and d) and plumule (and y) 

of Acacia tortilis between different organ and concentrations using Duncan's multiple range test  

(Error Bar in the figure indicates the standard error). 
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غلظت بر  × مقایسه میانگین اثرات متقابل اندام

نشان داد رفتار  گونه گبر چه چه و ساقه طول ریشه

تفاوت دارد. طول های مختلف،  اندام در غلظت

های پایین نقش   چه در عصاره ریشه، در غلظت ریشه

های باال، روند کاهشی به  محرک دارد و در غلظت

 کنندگی تحریکخود گرفت. عصاره پوست نقش 

ترین  داری با شاهد نداشت. بیش داشت و تفاوتی معنی

کاهش در برگ مشاهده شد که با افزایش غلظت از 

طول . ، الف(5 چه کاسته شد )شکل میزان طول ریشه

داری  چه در اندام پوست و ریشه اختالف معنی ساقه

های   ی در عصاره برگ از همان غلظتنشان نداد ول

 ، ب(.5شکل ابتدایی، کاهش شدیدی مشاهده شد )

 

 
 

 
 

 غلظت × اثرات متقابل گونه  تأثیرچه )ب( گونه گبر تحت  و ساقه چه )الف( مقایسه میانگین طول ریشه -5شکل 

 .اشتباه معیار است( هدهند در شکل نشان Error Barاستفاده از آزمون چند دامنه دانکن )با 
Figure 5. Comparison of the mean radicle length of (a) and stem (b) of Acacia tortilis species  

under the interaction of species × concentration using Duncan's multiple range test  

(Error Bar in the figure shows the standard error). 

 
زنی،  نتایج تجزیه واریانس نشان داد درصد جوانه

های  چه گونه مغیر در اندام چه و ساقه طول ریشه

داری برخوردار است. در  مختلف از اختالف معنی

چه در تیمار غلظت اختالف  گونه مغیر فقط طول ساقه

غلظت  × داری نشان داد ولی اثرات متقابل اندام معنی

زنی، طول  داری بر سه متغیر درصد جوانه معنی تأثیر

درصد نشان داد  99چه در سطح  چه و ساقه ریشه

نتایج مقایسه میانگین نشان داد درصد (. 3)جدول 
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چه گونه مغیر در  چه و ساقه زنی، طول ریشه جوانه

و  98/1درصد،  66/45 به ترتیباندام برگ با مقادیر 

تر از ریشه و  داری کم طور معنی متر، به سانتی 9/3

 چه  ، ب(. همچنین طول ساقه6پوست بود )شکل 

 درصد  2در تیمار غلظت، در شاهد و غلظت 

 و(. 6ترین مقدار را داشت )شکل  متر( بیش سانتی 5)

 
 .ها های مختلف و اثرات متقابل آن مغیر در اندام و غلظت  چه گونه چه و ساقه زنی، طول ریشه آنالیز واریانس درصد جوانه -3جدول 

Table 3. Variance analysis of germination percentage, root and shoot length of Acacia oerfota  

species in different organs and concentrations and their interactions. 

 گونه
Species 

 متغیر
Variable 

 منبع تغییر
Soource of variable 

 درجه آزادی
Degrees of freedom 

 مربعاتمیانگین 
Mean of squares 

 مغیر
Acacia oerfota 

 زنی درصد جوانه
Germination 

percentage 

 (Aاندام )
Organ (A) 

2 2246.96
**

 

 (Bغلظت )
Concentration (B) 

4 311.85
 ns

 

 (B ×Aغلظت )× اندام 
Organ × Concentration (A × B) 

8 392.96
**

 

 خطا
Error 

45 131.6 

 متر( )سانتیچه  ریشه
Radicle (cm) 

 (Aاندام )
Organ (A) 

2 58.40
**

 

 (Bغلظت )
Concentration (B) 

4 0.93
 ns

 

 (B ×Aغلظت )× اندام 
Organ × Concentration (A × B) 

8 3.67
**

 

 خطا
Error 

45 0.61 

 متر( چه )سانتی ساقه
Plumule (cm) 

 (Aاندام )
Organ (A) 

2 11.01
**

 

 (Bغلظت )
Concentration (B) 

4 0.73
*
 

 (B ×Aغلظت )× اندام 
Organ × Concentration (A × B) 

8 1.29
**

 

 خطا
Error 

45 0.26 

ns، *  دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصددار و معنیبه ترتیب غیرمعنی **و 
ns, * and ** Non-significant and significant at the 5% and 1% probability levels, respectively 
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چه )و و ی( گونه مغیر در بین اندام و  و ساقه چه )ج و د( زنی )الف و ب(، طول ریشه مقایسه میانگین درصد جوانه -6شکل 

 .اشتباه معیار است( هدهند در شکل نشان Error Bar)های مختلف با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن  غلظت
Figure 6. Mean comparison of the germination percentage (a and b), radicle length (c and d) and plumule  

of different species between organ and different concentrations using Duncan's multiple range test  

(Error Bar in the figure indicates the standard error). 

 

چه و  زنی، طول ریشه مقایسه میانگین درصد جوانه

غلظت نشان ×  اثرات متقابل گونه تأثیر چه تحت ساقه

های مختلف، اختالف  داد اثر عصاره اندام در غلظت

زنی در اندام پوست و برگ  داری بر درصد جوانه معنی

درصد و در  6نشان دادند. در اندام پوست در غلظت 

ترین مقدار درصد  درصد بیش 2برگ در غلظت 

زنی مشاهده شد. عصاره پوست منجر به افزایش  جوانه

درصد شده  6چه تا غلظت  چه و ساقه رویش ریشه

، 7است و پس از آن روند کاهشی گرفته است. )شکل 

چه گونه مغیر نیز  چه و ساقه طول ریشه چنین الف(. هم
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برگ  اندام درصد و در 6در عصاره پوست در غلظت 

ترین مقدار را داشت. طول  کنترل بیش تیمار در

عصاره برگ در غلظت  تأثیر چه تحت چه و ساقه ریشه

 درصد در یک گروه قرار گرفت و پس از  2و  0

آن با افزایش غلظت کاهش شدیدی را نشان داد 

 های ، ب و ج(. گیاهچه گبر و مغیر در شکل7 )شکل

 نشان داده شده است. 9و  8

 

 
 

 
 

 
 

 چه )ج( گونه مغیر تحت تاثیراثرات متقابل  و ساقه چه )ب( زنی )الف(، طول ریشه مقایسه میانگین درصد جوانه -7شکل 

 .اشتباه معیار است( هدهند در شکل نشان Error Barغلظت با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن )× گونه 
Figure 7. Mean Ccomparison of germination percentage (a), radicle length (b) and plumule length (c) of 

Acacia oerfota species under the interactions of species × concentration using Duncan's multi-range test  

(Error Bar in Figure indicate Standard error). 
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 .گیاهچه گیاه مغیر -8شکل 

Figure 8. Plantlet of A. oerfota. 
 .)شاهد( مقطر شاهد در آبگبر گیاهچه  -9شکل 

Figure 9. Plantlet of A. tortilis in distilled water (Control). 
 

 بحث
دگرآسیبی در ریشه، پوست و برگ کهور  بررسی

بر روی نشان داد که  پژوهشپاکستانی در این 

مغیر های  های رویشی گونه و ویژگی بذرهازنی  جوانه

در شرایط مناسب  که طوری بهدارد. منفی  تأثیر و گبر

 و بر آزادشدهمحیطی ترکیبات شیمیایی به محیط 

نتایج نشان داد  (.31) گذارد میخود اثر  گیاهان مجاور

چه دو  چه و ساقه زنی، طول ریشه درصد جوانه که

ترین مقدار را  گونه مغیر و گبر در عصاره آبی برگ کم

(؛ نور و 3حامید و راگ ) -ال داشت که با نتایج

(؛ اسرت و 27(؛ ناکانو همکاران )29همکاران )

مطابقت ( 2عبدولی و همکاران ) -( و ال5همکاران )

( نیز 2021در نتایج جایاسینگ و راتنایاکه ) دارد.

اثرات دگرآسیبی برگ کهور پاکستانی بر روی 

های بومی مشاهده شد  و رشد نهال بذرهازنی  جوانه

گزارش کردند تولید مواد  (20) کیل و یان(. 17)

، از انگیاه زنی جوانهو  رویششیمیایی بازدارنده 

 تأثیر . این ترکیبات بازدارنده بااستاثرات دگرآسیبی 

بر فرآیندهای تقسیم سلولی، تنفس و فتوسنتز رخ 

از جمله ترکیبات شیمیایی محلول در (. 21دهد ) می

سیرینجین، تریپتوفان، -های کهور پاکستانی ال اندام

الریسرسینول، ترکیبات فنولیک و آلکالوئیدها هستند 

سیرینجین و الریسرسینول بازدارنده رویش (. 25)

 تأثیراتتفاوت علت (. 24ریشه و ساقه هستند )

توان به نوع  ها را می بازدارندگی عصاره آبی اندام

(. 22ها نسبت داد ) ترکیبات بازدارنده موجود در آن

در عصاره برگ  محلول در آب، شیمیاییترکیبات 

سبب همین عامل تر از ریشه و پوست بوده و  بیش

شده است که عصاره محلول برگ اثرات بازدارندگی 

 (.22تری بر روی خصوصیات بذر داشته باشد ) بیش

چه گونه  زنی و طول ساقه چنین درصد جوانه هم

طول  .ترین مقدار را داشت درصد کم 8گبر در غلظت 

گونه چه  طول ساقه درصد و 2 در غلظتگبر چه  ریشه

درصد(  2های ابتدایی )تیمار شاهد و  در غلظتمغیر 

 که با نتایجند ترین مقدار را به خود اختصاص داد بیش

 (2)عبدولی و همکاران -( و ال5اسرت و همکاران )

 همخوانی داشت.

، ترکیبات گران پژوهش بر اساس نتایج دیگر

تر موارد اثرات  در بیش آللوپاتیک کهور پاکستانی

تواند  بازدارندگی دارد ولی در برخی از موارد می

گتاچو و همکاران  (.33)باشد کننده رویش  تحریک

گزارش کردند که عصاره محلول ریشه و پوست  (13)

درصد  1، 8/0، 5/0های  گونه کهور پاکستانی با غلظت

چه گونه گبر  چه و ساقه منجر به افزایش طول ریشه

درصد، روند  2 تر از های بیش تغلظ درشده بود ولی 

چنین  افزایشی متوقف و مقدار آن کاهش یافت. هم

چه گونه گبر از همان  چه و ساقه کاهش طول ریشه

های ابتدایی عصاره آبی برگ مشاهده شد. نتایج  غلظت

اثرات  حاضر نیز روند مشابهی را نشان داد. پژوهش

متقابل گونه و اندام نشان داد عصاره پوست و ریشه 
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چه  های ابتدایی منجر به افزایش طول ریشه در غلظت

عصاره ریشه و پوست بر ولی  در گونه گبر شده است

این نتایج با  .داری نداشت چه اثر معنی طول ساقه

با  مطابقت داشت.( 24) ناکانو و همکارانهای  یافته

و و همکاران، ماده تریپتوفان ناکانتوجه به مطالعات 

موجود در برگ باعث بازدارندگی در رشد گیاهان 

های  اثر ماده بازدارنده رشد در غلظت (.25شود ) می

های  باالتر مشهودتر شده و با افزایش غلظت عصاره

باید به . (30شود ) تر می بازدارندگی بیش تأثیرآبی، 

این نکته نیز توجه داشت که عالوه بر تعداد و مقدار 

ترکیبات بازدارنده در اندام کهور پاکستانی، غلظت و 

( نیز در میزان تأثیرپذیرنوع گونه هدف )گونه 

؛ (13دارند ) کننده تعیینها، نقش  اثرگذاری عصاره

چه در  چه و ساقه علت کاهش طول ریشه ،بنابراین

های ریشه و پوست را  عصارههای باالی  غلظت

 به افزایش غلظت ترکیبات بازدارنده محلول وتوان  می

در  آن نسبت داد.میزان بازدارندگی افزایش  درنتیجه

درصد، روند کاهشی طول  2عصاره برگ، از غلظت 

درصد این روند  4چه گبر شروع و از غلظت  ریشه

کاهشی با شیب تند ادامه یافت. در عصاره برگ، 

چه گبر با شیب تند از همان  ول ساقهکاهش ط

 های که با یافته درصد شروع شد 2های ابتدایی  غلظت

اثرات . (25و  13)دیگر مطابقت داشت  گران پژوهش

های ابتدایی،  منفی عصاره برگ در همان غلظت

اندام از لحاظ ترکیبات این متمایز بودن  دهنده نشان

 برگ اندام. استبازدارنده نسبت به ریشه و پوست 

تری چه از لحاظ مقدار و  دارای ترکیبات آللوپاتیک بیش

تواند دلیل  که می( 25و  13) چه از لحاظ تعداد است

 زنی گونه گبر باشد. شیب تند کاهش رویش و جوانه

 نشان داد گونه مغیردر اثرات متقابل  بررسی

زنی  عصاره برگ نقش اصلی در کاهش درصد جوانه

درصد میزان  ،عصاره برگ با افزایش غلظت دارد.

عامل پوست . عصاره داشتروند کاهشی  زنی جوانه

در پی چه را  چه و ریشه رویش ساقه کنندگی تحریک

چه و  که برگ اثر کاهنده بر طول ریشه داشت درحالی

چه گونه مغیر داشت و با افزایش غلظت عصاره  ساقه

 گتاچو  پژوهشدر برگ با شیب تندی کاهش یافتند. 

گونه حاضر در  پژوهشنیز شرایط مشابه با ( 14)

Acacia nilotica  .مشاهده شدA. nilotica  در

عصاره آبی ریشه و پوست کهور پاکستانی، افزایش 

زنی مشاهده شد ولی در عصاره  رویش و درصد جوانه

گیری  درصد کاهش متغیرهای اندازه 1برگ از غلظت 

ها به اثرات  است واکنش گونه ذکر قابلشده رخ داد. 

(. 16بازدارندگی کهور پاکستانی متفاوت است )

ها ممکن است از همان ابتدا نسبت به ترکیبات  گونه

های کهور واکنش نشان ندهند و از یک  شیمیایی اندام

غلظتی شروع به واکنش کنند که بسته به نوع اندام 

کهور، غلظت و ماهیت نوع گونه هدف متفاوت است 

تواند دلیل شروع واکنش منفی مغیر به  ( که می10)

 درصد باشد. 8  های کهور پاکستانی در غلظت عصاره

کهور مطالعه حاضر نشان داد که گونه مهاجم 

دارای مواد آللوشیمیایی است که آن را در پاکستانی 

 توجهی قابل طور بهو  کند میمحیط اطراف خود رها 

را  های مجاور گیاهچهچنین رشد  بذر و هم زنی جوانه

 (.28) دهد کاهش می

ترین اثر بازدارندگی را  در بین سه اندام، برگ بیش

های ابتدایی، کاهش متغیرها  داشت و از همان غلظت

حجم باالی  به علت توان گفت را در پی داشت که می

طبیعی و ورود  الشریزه در زیر تاج این گونه در عرصه

ترکیبات سمی آن به خاک سطحی در اثر تجزیه، از 

رشد گیاهان دیگر جلوگیری نموده و بدین ترتیب از 

بنابراین توصیه ؛ های بومی خواهد کاست تنوع گونه

سازگان جنوب کشور از کشت این  شود در بوم می

ریزی  گونه خودداری شود و با مدیریت و برنامه

با  ،تدریج ن گونه بهصحیح، سطوح زیر کشت ای

چنین، با توجه به  هم های بومی جایگزین شود. گونه

اثرات منفی که از این گونه در استان توسط مردم 

چنین متخصصین منابع طبیعی مشاهده شده  بومی و هم
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است، برای جلوگیری از تکثیر تهاجمی گونه کهور 

گردد، برای به حداقل  پاکستانی در منطقه، پیشنهاد می

بر روی  های غیربومی گونهرساندن اثرات دگرآسیبی 

ز گونه کهور های طبیعی، ا های بومی در جنگل گونه

و  استفاده نشودهای طبیعی  پاکستانی برای احیاء جنگل

های روان  های شنی و تثبیت شن در مناطقی مانند تپه

گونه بومی قابل کشت نیست با احتیاط  که درصورتی

 گیری گردد. تری برای کشت این گونه تصمیم بیش
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