
 مقاله پژوهشی

 DOI) :) 10.22092/ijfrpr.2020.342565.1425شناسه دیجيتال  نشریه علمي تحقيقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

 98.1000/1735-0859.1399.18.150.36.2.1575.41(: DORشناسه دیجيتال ) (1399) ،150-164 ، صفحه 2شماره  18جلد 

  
  عرعربیوماس نهال  هایویژگی( بر .Albizia julibrissin Durazzخسب )شبدرخت اثر آللوپاتی برگ 

(.Millaltissima  Ailanthus) 

 
 2و سکينه عبدی  *1دیرؤیا عاب

 ایران، تبریزکشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، نویسنده مسئول، استادیار، دانشکده  -*1

 Royaabedi@tabrizu.ac.irپست الکترونیک:        

 ایران تبریز، استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز،  -2
 

 29/07/99پذیرش: تاریخ   09/02/99تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 عرعرگونه  بیوماس نهال هایویژگی( روی Albizia julibrissinخسب )منظور بررسی اثر آللوپاتیک برگ درخت شببه

(Ailanthus altissima)،  در محل گلخانه مرکز فنی  1398در تیرماه سال  تکرار هشتتصادفی با کامالً آزمایشی در قالب طرح
 5، 5/2های صفر، خسب در غلظتشبدرخت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف پودر برگ ای شهرستان اهر حرفه

گیری زهبر بیوماس نهال از اندا شاخص سرعت سبز شدناز  بذرهازنی بر جوانه آللوپاتی منظور بررسی اثردرصد بود. به 5/7و 
آب بافت  درصدشاخص و  نهال بنیه وزنی شاخص ،تر و خشک ریشه، تعداد برگچه پارامترهای قطر یقه، وزن تر و خشک نهال، وزن

درصد  25و  24، 33به مقدار  درصد 5/7و  5، 5/2های ترتیب در غلظتسرعت سبز شدن بذر بهه شد. نتایج نشان داد که داستفا
درصد کاهش، وزن خشک  67و  50، 32درصد کاهش، وزن تر ریشه به مقدار  65و  54، 37ار کاهش، وزن خشک نهال به مقد

های داری در غلظتطور معنیدرصد به 70و  61، 45درصد کاهش و شاخص بنیه وزنی نهال به مقدار  66و  52، 37ریشه به مقدار 
داری درصد تأثیر معنی 5/7به  5/2زایش غلظت از خسب همگی نسبت به حالت شاهد کاهش یافتند. اما افمختلف عصاره برگ شب

درصد کاهش، وزن تر نهال  23قطر یقه نهال با مقدار  هایخسب بر ویژگیهای باالتر عصاره برگ شبها نداشت. غلظتبر این ویژگی
این تری نشان داد. یبازدارندگی قو هایدرصد اثر 5/7درصد کاهش در غلظت  34درصد کاهش و تعداد برگچه در هر نهال با  67با 

توان از اثر آللوپاتی بقایای های عرعر قوت بخشید و میهای بیوماس نهالبر ویژگیرا خسب پژوهش اثر آللوپاتی عصاره برگ شب
که این امر مستلزم نحویبههای اگروفارستری بهره جست، های هرز در اکوسیستممنظور کنترل و مدیریت علفخسب بهبرگ شب

ها کاشته خسب نباید بدون مطالعه همراه با سایر گونهکشتی، گونه شبکاری چندبنابراین در یک جنگل تکمیلی است. هایبررسی
 پژوهش دارای مواد آللوپاتیک است. این شود، زیرا به استناد نتایج 

 
 زنی، دگرآسیبی، سرعت سبز شدن، درصد آب بافت، شاخص بنیه وزنی.جوانه :کليدی هایهواژ

 

 مقدمه

مستقیم،  هایشامل اثرای اکولوژیکی، آللوپاتی پدیده
غیرمستقیم، مفید یا مضر یک گیاه بر گیاهی دیگر از طریق 

های مختلف انتشار مواد آللوشیمیایی است. گیاهان از قسمت
مواد شیمیایی فعال  ،ها، ساقه یا ریشهشامل برگخود 

کنند. این مواد شیمیایی، زیستی را به محیط اطراف آزاد می
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زیرا با  ،شوندنامیده می میکالآللوکاغلب آللوشیمیایی یا 
ارتباط از طریق انتشار مواد شیمیایی محیط اطراف خود 

کنند که این ارتباط و تعامل متقابل گاه متقابل برقرار می
این مواد در اکوسیستم هایمثبت و گاه منفی خواهد بود. اثر

کشاورزی و طبیعی به اثبات رسیده و  مختلف زیستی، های
 ،( 2015et alMondal ,.است )قرار گرفته بسیار مورد توجه 

که ی بر رشد و توسعه گیاهان بیشترزیرا این ارتباط متقابل 
 هایدر مجاورت گونه دارای مواد آللوپاتیک هستند، اثر

های شستشو، روش . مواد آللوشیمیایی بهه داردبازدارند
یندهایی دیگر اتراوش از ریشه، اسانس، بقایای تجزیه و فر

شوند های مختلف کشاورزی و طبیعی آزاد میتمدر اکوسیس
کاهش تنوع زیستی، کاهش  همانندکاهنده  هایو منجر به اثر

و کاهش محصول  بذرهازنی رویش نهال، کاهش جوانه
 (.  2011et al., 2010; Abugre et alQiu ,.) گردندمی

آللوپاتیک در اکوسیستم هایهای دارای اثرحضور گونه
ان عامل مؤثر مهمی در استقرار تجدید عنوهای طبیعی به

های است. گونهمطرح های درختی حیات طبیعی گونه
ها جنگل همانندهای طبیعی کنار هم در اکوسیستم مختلف در

پژوهش بنابراین  حضور دارند،های پرستار عنوان گونهبه
متقابل انواع  هایهای درختی و اثرروابط بین گونه پیرامون

 هایبررسی اثر که. با اینضروریستها با یکدیگر گونه
متقابل آنها بر  هایهای درختی و اثرآللوپاتی در گونه

 Mansouri,  &Bagheri) یکدیگر، هنوز در اول راه است

تواند از جوانب مختلف اکوسیستم (. روابط آللوپاتی می2015
 همانندعواملی  .یک گونه گیاهی را تحت تأثیر قرار دهد

، رویش، توالی های گیاهیگونه عدم حضور حضور و
گیاهی، ساختار جامعه گیاهی، بقا، غلبه، تنوع و عملکرد 

 سازوکاربنابراین آللوپاتی  از مهمترین آنهاست.تولید گیاهی 
شود که با تأثیر بر عوامل محیطی مانند مهمی محسوب می

 ،اشکوبنور، دما، مواد مغذی، آب و پوشش گیاهی زیر
بر اکوسیستم طبیعی مانند فراوانی  یزیستطمحی هایاثر

  (. 2015et alDa Silva ,.ها دارد )کاریجنگل
های مثبت و منفی اگرچه بنابر تعریف، آللوپاتی جنبه

اما اغلب مشاهدات  گیردمیبرعمل ترکیبات شیمیایی را در

et  Mohamadiکنند )جنبه منفی این ترکیبات را تأیید می

., 2012al های درختی دارای ترین گونهشدهشناخته(. از
های اکالیپتوس، گردو، توان به گونهآللوپاتیک می هایاثر

وسیعی  هایپژوهشای و کاج الیوتی اشاره کرد که سرو نقره
های هرز، با اهداف مختلف شامل مدیریت علف

. اغلب انجام شده است آنها اگروفارستری و غیره روی
 هایداخلی در کشور بر اثر ویژه مطالعاتمطالعات به

محصوالت  های اگروفارستری باآللوپاتی درختان در سیستم
et  Mohamadiهای زراعی تأکید دارند )زراعی و اکوسیستم

, et al.Dejam ; Mansouri, 2015 &Bagheri  ., 2012;al

Dhillon,  &., 2007; Nandal et al; Thapaliyal 2017

., 2011et al2005; Parvin  ) و اغلب در مطالعات خارجی
متقابل درختان بر یکدیگر پرداخته شده است.  هایبر اثر
 .توان به موارد زیر اشاره کردجمله میازآن

Fang ( اثر آللوپاتی اسانس و عصاره 2009و همکاران )
های هشت زنی و رشد نهالبرگ درخت اکالیپتوس بر جوانه

ا بررسی گونه درخت بومی و سه گونه درخت غیربومی ر
های مختلف بر کردند و نشان دادند که عصاره آبی با غلظت

داری معنی هایها اثرهای همه گونهزنی و رویش نهالجوانه
های مختلف در برابر مواد آللوشیمیایی آزاد داشت اما گونه

و همکاران  Ghoshهای متفاوتی داشتند. شده واکنش
را بر  mansa Albizia( اثر آللوپاتی برگ درخت 2013)

های سه گونه زراعی کلزا، برنج و زنی و رویش نهالجوانه
برنج که نشان داد ان خروس بررسی کردند. نتایج آنتاج

 کمترین حساسیت را به مواد آللوشیمیایی این درخت داشت.
تدریج زنی با افزایش غلظت مواد آللوپاتیک بهدرصد جوانه

فزایش غلظت ها نیز با اکاهش یافت. رویش ریشه نهال
یافته کلی آنها نشان داد که عصاره  کاهش تدریجی داشت.

گی بیشتری دبازدارن هایخروس اثرهای کلزا و تاجبر گونه
های دهنده مقاومت گونهنسبت به برنج داشت و این امر نشان

مختلف گیاهی نسبت به مواد آللوپاتیک آزاد شده است. 
Chu کارییک جنگلبه بررسی آللوپات (2014) و همکاران

سایر زیستی  تنوع های اکالیپتوس و کاج الیوتی بر کاهش
Acmen های درختی شامل گونه
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acuminatissima،consinna Cryptocarya ،
lanceaefolium Pterospermum  وlebbeck Albizia  در

جوانه هایویژگی آنان. محیط آزمایشگاه و گلخانه پرداختند
نشان  آنانررسی کردند. نتایج و رویش نهال را ب بذرهازنی 

های آللوپاتیک گونه اکالیپتوس بر مشخصه هایداد که اثر
دار نبود و بر معنی A. lebbeckمورد بررسی تنها برای گونه 

 و همکاران Da Silva داری داشت.سه گونه دیگر اثر معنی
محیط هایدر یک مطالعه مروری به بررسی اثر( 2015)

اقتصادی  نظر از برگسوزنی هایزیستی مهمترین جنس
 افدرا، کاج، سرخدار، سدروس، ارس، نوئل، کانینگهام شامل

 گیری کردند که درختان کاج،و نتیجه آروکاریا پرداختند و
تری نسبت به آللوپاتیک قوی هایسرخدار و سدروس اثر

های موجود در جامعه رویش و توسعه دیگر گونه ،زنیجوانه
 گیاهی جنگلی داشتند. 

در دنیا شناخته شده است  گونه Albizia ،150 ز جنسا
(., 2016et alFathi )  که در ایران دارای دو گونه درختی

فقط در مناطق گرمسیری جنوب ایران  A. lebbeckاست. 
های شمال ایران و در جنگل .julibrissin Aروید و می

 (. Mozaffarian, 1996مناطق معتدله سرد پراکنش دارد )

Durazz  Albizia خسب با نام علمیشبدرخت 

julibrissin  از خانوادهFabaceae ، ،بومی کشورهای ایران
آذربایجان، چین، ژاپن، کره، نپال و تایوان است و در 

 کندمی شدصورت غیربومی رهکشورهای یونان و امریکا ب
(., 2009et alOrwa ). دار های درختی نیامیکی از گونه

هیرکانی است و با توجه به نورپسند و های بومی جنگل
های باز و نورگیر نواحی گرمادوست بودن، در رویشگاه

بند پراکنش دارد. قدمت این گونه در ای و میانجلگه
شناسی بوده های هیرکانی مربوط به دوران سوم زمینجنگل

 عنوان یکی از درختان بازمانده اقلیمی دورهو از این نظر به
عنوان این گونه در گذشته به شود.میترشیاری محسوب 

های شمال ای پیشاهنگ حضور چشمگیری در جنگلگونه
کشور داشت، اما متأسفانه امروزه این گونه ارزشمند تنها 

ای و های جلگهدرخت جوان در جنگلصورت تکبه
رویه انسانی، های بیهای دستخوش تخریب از فعالیتعرصه

ارزش محدود شده تا وب بابرداری از چورود دام و بهره
المللی حفاظت از طبیعت حدی که توسط اتحادیه بین

IUCN( گونه در معرض خطر معرفی شده است ،Sakhavat 

., 2019et al از مهمترین کاربردهای اقتصادی این درخت .)
ها و پوست آن در درمان گلاز توان به استفاده دارویی می

ترپنوئید اشاره کرد.  های کبدی، زخم، جوش و آبسهبیماری
ی موجود در پوست این درخت دارای خاصیت هاساپونین

(،  2013et alKaruppannan ,.تومور و لوسمی است )ضد
خسب نشان داده که دارای ترکیبات سنتز برگ شبهمچنین 

ها، فالونوئید گلیسوئیدها و ترپنوئید ساپونین
 l, Senthi &Rajalakshmiفالونوگلیکوزید اسید است )

های این درخت برای در طب سنتی چینی از گل(. 2014
شود. در خوابی استفاده میدرمان اضطراب، افسردگی و بی

عنوان درخت زینتی در سطح فضای سبز مناطق شهری نیز به
 et alIrwin,.  ;2003) گیردقرار میشهرها مورد استفاده 

., 2013et alKaruppannan  .) 

گونه درختی است که  9 تا 8دارای  Ailanthus جنس
روید. درخت در شرق و جنوب آسیا و شمال استرالیا می

های فارسی آسماندار، آیالن و درخت پردیس و عرعر با نام
از خانواده  Mill.  altissima Ailanthusبا نام علمی

Simaroubaceae کننده است که برگ و خزاندرختی پهن
 بذرهایی مانند تولید دلیل ویژگیبومی چین بوده و امروزه به

وسیله باد، رویش فراوان، بذرهای سبک با توانایی انتقال به
دهی زیاد، سریع و بدون خواب، نورپسندی و قدرت جست

این گونه  های وسیعی از جهان گسترده شده است.در قسمت
ها را ندارد مگر پوشش بسته جنگلرویش در تاجتوانایی 

Aparicio -Gomezاینکه حفره تاجی در جنگل ایجاد شود )

Canham, 2008 &نیاز، مقاوم به خشکی، گرما ای کم(. گونه
ها، قدرت دلیل ظاهر جذاب و زینتی گلو سرما است که به

جذب مواد آالینده هوا، سازگاری سریع در انواع شرایط 
های مختلف، در فضای سبز ایی و رویش در زیستگاههووآب

شهری در بسیاری از نقاط دنیا از آسیا تا امریکا از قرن 
شود ها کاشته میویژه در کنار خیابانبه ،هجدهم تاکنون

(., et al, 2011; Moradshahi Soltani &Jafari Hajati 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSN8ProomF39IYGLbeSZbGVLGcAMQ:1577778452295&q=Simaroubaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDO2KM5dxMobnJmbWJRfmpSYnJqYCgBdZM_SHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifs7vhst_mAhUF2uAKHbvZBfsQmxMoATAdegQIDBAK&sxsrf=ACYBGNSN8ProomF39IYGLbeSZbGVLGcAMQ:1577778452295
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., 2020et al., 2017; Samei et al2002; Walker ). 
مناطق معتدله و  بیشترل سازگاری زیاد با محیط در دلیبه

روید و در صورت خودرو و طبیعی میمعتدله سرد ایران به
انجام کاری از این گونه در سطح کشور های اخیر جنگلسال
 Matinkhah, 2019; Mozaffarian,  &Shafeiاست ) شده

دهند حضور این ها نشان میبینیکه پیشطوری(. به1996
دلیل پراکنش غیرقابل کنترل بذر و تکثیر مهاجم به گونه

سریع رویشی، سبب تهاجم آن شده و با رشد خود در محیط 
شده با تنوع ویژه مناطق حفاظتهای طبیعی و بهاکوسیستم

اندازد و سبب تغییر در خواص زیستی غنی را به خطر می
های فیزیکی و شیمیایی خاک، کاهش سریع میکروارگانیسم

های طبیعی شده و خطری برای تنوع ر زیستگاهخاک د
که طوریهای گیاهی و جانوری خواهد بود. بهزیستی گونه

های اطراف خود از طریق رشد سریع خود سبب حذف گونه
های بومی و غنا و تنوع زیستی گونه شده و کاهش فراوانی،

در ساختار جوامع آنها به همراه خواهد را تغییرات اساسی 
 (. 2015et aldonja Sla ,.داشت )

یدی باشد که برخی گونهلک سازوکاریتواند آللوپاتی می
نیز  حضور وبیولوژیک کاهش  منظوربههای درختان بومی 

غیربومی و  نهای درختاگونهمنفی سایر  هایاثر کاهش
 هایاما جای خالی بررسی اثر کنند.استفاده میمهاجم 

های درختی در های بومی بر سایر گونهآللوپاتیک گونه
برخوردار های درختی تنوع بسیار باالی گونهکه از  کشور
واند نقش مهمی در جایگزینی تشود و میحس میاست 

جلوگیری از و زیست برای مدیریت ارزان و سازگار با محیط
 باشد.داشته های طبیعی های مهاجم در رویشگاهتهاجم گونه

برگ اثر آللوپاتیک  رو، مطالعههدف پژوهش پیشرو ایناز
عنوان یک گونه ( بهjulibrissin Albizia)خسب شب درخت
Ailanthus ) عرعرهای درخت بیوماس نهال رویش بربومی 

altissimaبا نتایج حاصل عنوان یک گونه مهاجم بود تا ( به
توانند با های بومی میآیا گونه ،از این پژوهش مشخص شود

های های گونهو نهال هابذرآللوپاتیک خود بر  هایاثر
مهاجم اثر گذاشته و به این ترتیب بر بهبود و اصالح پویایی 

 ؟.های جنگلی مؤثر باشندهای طبیعی در اکوسیستمتوالی

 
 هامواد و روش

و  12های پالستیکی به قطر از گلدان این پژوهشدر 
سه کیلوگرم خاک شامل ی امحتومتر سانتی 17ارتفاع 
در هر  گرم ماسه بادی 750زراعی و گرم خاک  2250

منظور دستیابی به غلظتشد. در مرحله بعد به گلدان استفاده
درصد وزنی پودر برگ  5/7و  5، 5/2های صفر )شاهد(، 

گرم از بافت برگ 30و  20، 10ترتیب صفر، خسب، بهشب
ها آمیخته شد های پودر شده در هشت تکرار به خاک گلدان

ها، ن مواد آللوپاتیک موجود در برگمنظور آزاد شدو به
طور یکنواخت و با فاصله زمانی روز به 10ها به مدت گلدان

پس از ده روز  .سی آب آبیاری شدندسی 300ساعت با  24
)بعد از جدا کردن  عرعردر هر گلدان تعداد هفت بذر 

در شرایط گلخانه  1398( در تیرماه سال بذرهاپریکارپ 
در  .کشت شدای شهرستان اهر فهمرکز آموزش فنی و حر

. بذرها انجام گردیدمدت آزمایش در مواقع لزوم آبیاری 
 هایبررسی مورد ها،در گلدان کاشت از پس بالفاصله
شمارش  ها،جوانه ینظهور اول باگرفتند و  قرارروزانه 

 مدتدر ساعات معین بهروزانه  صورتزده بهبذرهای جوانه
 ثبتهر گلدان  در هاتعداد جوانه شدن ثابت تا یروز متوال ده

 (.2012et al., 2012; Ismaili et al Jafarpoor ,.) شدند
ها در هر گلدان به سه بوته کاهش بوته بذرها،بعد از رویش 

Bagheri ., 2012et al Jafarpoor ;& داده شد )

Mansouri, 2015حدود چهار ماه با ها پس از (. نهال
ها متر برداشت شدند. ساقهسانتی 30 رسیدن به ارتفاع تقریباً

ها جدا شد و پارامترهای مختلف شامل قطر یقه، از ریشه
 .گردیدگیری اندازه بالفاصله تر ریشه تر ساقه و وزن وزن

وزن خشک ساقه و ریشه  ه وها خشک شدسپس نمونه
 گرم بود(.  001/0گیری شد )توزین با دقت اندازه

زده در اد بذرهای جوانهزنی )تعددرصد جوانههمچنین 
( و سرعت سبز شدن )مجموع Maguire, 1962روز آخر( )

زده به تعداد روزهای پس از نسبت تعداد کل بذرهای جوانه
et al; Gharanjic ., 2018et al Ghanbari ,.کاشت( )

; ., 2014et al ; Pasandideh., 2012et alIsmaili 2013; 
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Hassan, 2014;  &Fetouh ) نهال وزنی بنیه ، شاخص
(., 2017et alAjribzadeh ., 2018; et al Haghanifar ) و

براساس  ( 1981et alFowler ,.نهال )درصد آب بافت 
 .محاسبه شدندزیر های رابطه

 1رابطه 

سرعت سبزشدن = ∑( 
تعداد بذرهای جوانهزده

روز نخست شمارش
 + ⋯ +  

تعداد بذرهای جوانهزده

روز آخر شمارش
)  

 

  2رابطه 

= شاخص بنیه وزنی نهال  
درصد جوانه زنی

100
 ×  وزن تر نهال  

 

  3رابطه 

درصد آب بافت =  
میانگین وزن تر نهال − میانگین وزن خشک نهال

میانگین وزن تر نهال
 × 100 

 
نهایت درتأیید شد و  Minitab 14ها در نرمال بودن داده
وسیله آزمون چند هها بمقایسه میانگینتجزیه واریانس و 

درصد  5درصد و  1داری دو سطح معنیدر و ای دانکن دامنه
و رسم نمودارها در  MSTATC آماری افزارمحیط نرمدر 
 انجام شد.  Excelافزار نرم

 
 

 نتایج

عصاره برگ  هاینتایج تحلیل واریانس نشان داد که اثر
خسب بر سرعت سبز شدن، وزن تر ریشه و قطر یقه در شب

و بر شاخص بنیه وزنی نهال، وزن تر نهال، درصد  5سطح 
ها در هر وزن خشک نهال، وزن خشک ریشه و تعداد برگچه

دار بود. همچنین درصد آب معنیدرصد  1نهال در سطح 
داری های متفاوت عصاره، تفاوت معنیبافت در غلظت

 (.1داشت )جدولن

 سرعت سبز شدن
ها براساس سرعت سبز شدن در نتایج مقایسه میانگین

خسب دارای های مختلف عصاره نشان داد که برگ شبغلظت
داری بر سرعت سبز شدن بذرهای عرعر اثر بازدارندگی معنی

ها نسبت به حالت شاهد بود، اما با افزایش در تمام غلظت
داری گونه اثر معنیدرصد هیچ 5/7به  5/2ها از غلظت عصاره

 (.1بر سرعت سبز شدن مشاهده نشد )شکل 
 

 قطر یقه نهال
ها در بررسی اثر عصاره بر قطر یقه نتایج مقایسه میانگین

 5/2عنوان یک پارامتر رویشی، نشان داد که غلظت نهال به
داری بر گونه اثر معنیخسب هیچدرصد عصاره برگ شب

که افزایش غلظت عصاره به درحالی ،نداشتها قطر یقه نهال
های عرعر داری بر قطر نهالدرصد اثر بازدارندگی معنی 5/7

 (. 2داشت )شکل 
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 خسبهای مختلف از عصاره برگ شبنتایج تجزیه واریانس صفات مختلف نهال عرعر تحت تأثير غلظت -1جدول 

 تيمار
درجه 

 آزادی

 گين مربعاتميان

سرعت سبز 

 شدن

شاخص بنيه 

 وزني 

وزن تر نهال 

 )گرم(

وزن خشک 

 نهال

 )گرم(

 وزن تر ریشه

 )گرم(

وزن خشک 

 ریشه

 )گرم(

 قطر یقه

 متر()سانتي
 تعداد برگچه 

درصد آب 

 بافت

غلظت عصاره 

 آللوپاتیک
3 *159/1 **960/23 **36/23 **439/2 *17/30 **268/5 *837/0 **956/93 471/50ns 

 269/20 77/12 191/0 420/0 49/2 217/0 44/1 089/1 264/0 21 اشتباه آزمایشی

ضریب تغییرات 

 )درصد(
 55/24 33/27 97/30 49/29 7/31 81/27 47/16 90/17 58/6 

 داربدون اختالف معنی: ns، 1دار در سطح %معنی: **، 5دار در سطح %معنی: *

 

 
 بر سرعت سبز شدن بذرخسب تأثير عصاره برگ شب -1شکل 

 

 
 خسب بر قطر یقه نهال عرعرتأثير عصاره برگ شب -2شکل 
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b
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 وزن تر و وزن خشک نهال
ها نشان داد که وزن تر نهال تحت نتایج مقایسه میانگین     

خسب قرار گرفت و با افزایش تأثیر مواد آللوپاتیک شب
داری کاسته ها به میزان معنینهال ها از وزن ترغلظت عصاره

داری با دو درصد که تفاوت معنی 5جز در غلظت شد )به
 (. 3درصد نداشت( )شکل  5/7و  5/2سطح 

ها نیز نشان داد که این مقایسه میانگین وزن خشک نهال
خسب مشخصه تحت تأثیر موادآللوپاتیک عصاره برگ شب

ها داری در تمام غلظتکه کاهش معنیطوریبه ،قرار گرفت
ها مشاهده شد، اما این کاهش در سطوح مختلف غلظت

 (.4دار نبود )شکل معنی

 

 
 

اوت دار و حروف متفدهنده عدم وجود اختالف معنيخسب بر وزن تر نهال عرعر )حروف مشابه نشانتأثير عصاره برگ شب -3شکل 

 دار است(دهنده وجود اختالف معنينشان
 

 
دار و حروف دهنده عدم وجود اختالف معنيخسب بر وزن خشک نهال عرعر )حروف مشابه نشانتأثير عصاره برگ شب -4شکل 

 دار است(دهنده وجود اختالف معنيمتفاوت نشان
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 وزن خشک و تر ریشه
های عرعر نیز مقایسه میانگین وزن خشک و تر ریشه نهال

ها تحت تأثیر آللوپاتی عصاره برگ نشان داد که نهال
که با افزایش طوریداری داشتند. بهخسب کاهش معنیشب

درصد بر میزان اثر کاهنده  5/7به  5/2ها از غلظت عصاره
و  5دار نبود )شکل آن نیز افزوده شد اما این تأثیر معنی

 (. 6شکل 

 

 
دار و حروف دهنده عدم وجود اختالف معنيخسب بر وزن تر ریشه نهال عرعر )حروف مشابه نشانتأثير عصاره برگ شب -5شکل 

 دار است(دهنده وجود اختالف معنيمتفاوت نشان

 

 
شکل 6- تأثير عصاره برگ شبخسب بر وزن خشک ریشه نهال عرعر )حروف مشابه نشاندهنده عدم وجود اختالف معنيدار و حروف 

 متفاوت نشاندهنده وجود اختالف معنيدار است(
 

 تعداد برگچه نهال 
ها در مقایسه میانگین نشان داد که بررسی تعداد برگچه

ظت های هر نهال نیز تحت تأثیر مواد آللوپاتیک با غلبرگچه
 داری کاهش یافت و بیشترین کاهش درطور معنیباال به

درصد  5و  5/2درصد بود و در دو غلظت  5/7غلظت 
داری ها اما تفاوت معنیباوجود کاهش در تعداد برگچه

 (. 7مشاهده نشد )شکل 
 شاخص بنيه وزني 
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داری در خسب در خاک سبب کاهش معنیافزودن برگ شب
شاخص بنیه وزنی نهال شد و بیشترین کاهش در غلظت 

داری در درصد مشاهده شد. اما تفاوت معنی 5/7

های مختلف از عصاره نسبت به یکدیگر )بین غلظت
 (.8درصد( وجود نداشت )شکل  5/7و  5، 5/2های غلظت

 

 
دار دهنده عدم وجود اختالف معنيخسب بر تعداد برگچه در هر نهال عرعر )حروف مشابه نشانتأثير عصاره برگ شب -7شکل  

 دار است(دهنده وجود اختالف معنيو حروف متفاوت نشان

 

 
دار و حروف دهنده عدم وجود اختالف معنيعرعر )حروف مشابه نشانخسب بر شاخص بنيه وزني نهال تأثير عصاره برگ شب -8شکل 

 دار است(دهنده وجود اختالف معنيمتفاوت نشان

 

 بحث
از حساسیت بذر و نهال عرعر  حکایتنتایج این مطالعه 

. داشتخسب به مواد آللوپاتیک موجود در عصاره برگ شب
های مورد مطالعه مانند قطر یقه که در برخی ویژگیطوریبه

های نهال، وزن تر نهال و تعداد برگچه در هر نهال در غلظت
اگرچه در  داری مشاهده شد.گیر و معنیچشم هایباالتر اثر

سایر موارد مورد مطالعه مانند سرعت سبز شدن، وزن 
ی خشک نهال، وزن تر و خشک ریشه و شاخص بنیه وزن
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 در این بازدارنده بیشتری داشت اما بازدارندگی هاینیز اثر
داری های باالتر عصاره، تغییرات معنیموارد در غلظت

 ( در نتایج پژوهش2009و همکاران ) Golzardiنداشت. 
دلیل های باالتر عصاره، بهخود بیان کردند که در غلظت

ل تخریب دلیزنی بهتجمع بیشتر مواد آللوپاتیک فرایند جوانه
های مربوطه، کاهش بیشتری از خود نشان بیشتر و واکنش

( 2013و همکاران ) Gharanjicهمچنین  دهد.می
های حاصل ( در گزارش2017و همکاران ) Ajribzadeh و

های های خود تصریح کردند که عصاره در غلظتاز پژوهش
باال ممکن است دارای کمیت و کیفیت بیشتری از لحاظ 

ها، ترکیبات آلی و غیرآلی، تانن مانندآللوشیمیایی  تولید مواد
زنی تأثیر خواهد فالونوئیدها و ترپنوئیدها بوده که بر جوانه

 100و  75های باال شامل که در غلظتطوریگذاشت، به
 20، 10های پایین شامل درصد، اثر بازدارندگی و در غلظت

نین کنندگی ایجاد خواهد شد. همچدرصد اثر تحریک 25و 
ها و مراحل به غلظت عصاره با توجهها اثرآللوپاتی عصاره

منفی روی  هایاثرالبته رشد نیز متفاوت عمل خواهد کرد. 
قوی ترکیبات آللوپاتیکی بر  قابلیتدلیل زنی بهمؤلفه جوانه

فرایندهای فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آنزیمی است. 
ها و انند تاننویژه ترکیبات فنلی مترکیبات آللوپاتیکی به

آلفا آمیالز سبب کاهش تقسیم سلولی و  همانندهایی آنزیم
دلیل جلوگیری و کاهش سرعت ها و بهطویل شدن سلول

زنی بذر خواهند شد تقسیم سلولی میتوز، مانع جوانه
(., 2017et alAjribzadeh  ., 2013;et alGharanjic  .)

خسب در پژوهش شبمواد آللوشیمیایی درون برگ وجود 
Rajalakshmi  وSenthil  (2014)  و درتشخیص داده شد 
ه دارای ترکیبات ترپنوئید ند کخسب نشان دادسنتز برگ شب

وئیدها و فالونوگلیکوزید اسید زها، فالونوئید گلیساپونین
( نیز بیان کردند که 2015) Mansouriو  Bagheriاست. 

 زنی،جوانه ددرص خصوصیات داری درعدم تفاوت معنی
دهنده های باال نشانچه در غلظتساقه طول چه ویشهر طول

ها با افزایش رویش نسبت به مواد آن است که نهال
آللوپاتیک حاصل از عصاره برگ حساسیت باالیی نداشته و 

( دلیل 2013و همکاران ) Ghosh. بودندحتی مقاوم شده 

دلیل ا بهدار با افزایش غلظت عصاره رعدم تغییرات معنی
وجود مواد شیمیایی توکسیک قابل حل در آب معرفی کردند 

داری بر پارامترهای که با افزایش غلظت عصاره اثر معنی
 Albiziaآللوپاتی  اثر آنانهمچنین  بررسی شده نداشت.

saman های پایین گزارش کردند و در پژوهش را در غلظت
کردند.  در این گونه ثابترا خود وجود مواد آللوپاتیک 

این براساس شواهد مطالعه آنها که در شرایط گلدان همانند 
مطالعه انجام شد، اثر آللوپاتی عامل اصلی عدم حضور 

 Albizia samanهای درخت های دیگر در اطراف پایهگونه
کند و ریزش صورت سبز خزان میزیرا این درخت به ،است
مواد ها در فصل خزان سبب انتقال و انباشته شدن برگ

آللوپاتی در نواحی  هایآللوپاتیک در خاک شده و اثر
 مجاور درخت ظاهر خواهد شد. 

 .Aشامل  Albiziaهای جنس آللوپاتی گونه هایاثر

lebbeck های متعددی شامل مطالعه در پژوهشAbugre  و
( گزارش شده است و علت آن وجود مواد 2011همکاران )

درصد که دارای اثر  4فیتوشیمیایی شامل تانن و ساپونین 
همچنین علت کاهش  بازدارندگی هستند، معرفی شد.

تحت آللوپاتی را اثر غیرمستقیم  بذرهازنی شاخص جوانه
مواد آللوشیمیایی در ممانعت از جذب آب و مرگ جنین بذر 

( نیز نشان 2014) Senthilو  Rajalakshmiکردند. معرفی 
خسب دارای گرم از عصاره برگ شبمیلی 14/35دادند که 

ترکیبات فالونوئید که دلیل اصلی مانع رشد گونه 
P.vulgaris های آنها نیز شد. در پژوهش 

پدیده آللوپاتی به نوع مواد آللوشیمیایی، غلظت مواد و 
ها و ها، تانن. فنلحساسیت گیاه هدف وابسته است

زنی هستند. عنوان ترکیبات بازدارنده جوانهگلیکوزیدها به
فالونوئیدها مواد آللوشیمیایی بازدارنده جذب اکسیژن در 

کنند که این امر تولید می ATPهایی هستند که میتوکندری
زنی را به منجر به اثرگذاری بر تنفس شده و کاهش جوانه

سبب تغییر در  ATPهایت کاهش ندنبال خواهد داشت و در
های فرایندهای پرمصرف انرژی شده و کاهش رشد در سلول

et al Mohamadi ,.همراه خواهد داشت )مریستمی را به

تواند ناشی (. بنابراین کاهش وزن خشک ریشه نیز می2012
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از اثرگذاری مواد آللوشیمیایی از طریق کاهش رشد 
اد غذایی و آب باشد چه و درنتیجه کاهش در جذب موریشه

که این مواد سبب اخالل و کاهش در تقسیم سلولی، سنتز 
درنتیجه کاهش رشد در ، ها شدهپروتئین و هورمون

های گیاهی و درنهایت کاهش رویش بیوماس گیاه را سلول
 (.  2017et alAjribzadeh ,.همراه دارند )به

کاهش بیوماس چه در بخش ساقه و چه در بخش ریشه 
( به نقل از 2011و همکاران ) Abugre استدالل بنابر

Einhellig (2002به )چندگانه  هایدلیل اثر
های حاوی مواد زیرا عصاره های گیاهان است.فیتوتوکسیک

های رشد های مسئول سنتز هورمونآللوشیمیایی بر آنزیم
دیگر جذب  سویها تأثیر گذاشته و از گیاهان مانند اکسین
ا را با تأثیر بر غشای پالسمای ریشه همواد مغذی و یون

شود و ترتیب از رویش جلوگیری میاینبه .کنندمحدود می
ها تحت این مواد با کاهش چشمگیری نهایت بیوماس نهالدر

داری شاخص توان عدم معنیهمراه خواهد شد. بنابراین می
آب بافت در این پژوهش را نیز دلیلی بر کاهش رویش 

شک و تر دانست. با استناد به نتایج بیوماس در حالت خ
( در شرایط کشت 2012و همکاران ) Mohamadi پژوهش

رو، ترکیبات آللوپاتیک گلدانی همانند شرایط تحقیق پیش
های ها و از طریق کاهش هورمونبر کاهش آنزیمعالوه

توانند باعث کاهش اسید میاکسین و جیبرلیک همانندگیاهی 
بنابراین کاهش رشد آنها منجر به  ،دنرشد ریشه و ساقه شو

کاهش وزن ریشه و ساقه در حالت خشک و تر نیز خواهد 
فرار برای ممانعت از جذب  سازوکارشد. کاهش رشد ریشه 
( نیز بر 2017و همکاران ) Dejamمواد آللوپاتیک است. 

نقش مواد آللوشیمیایی مترشحه از گیاهان در بسیاری از 
قف جذب مواد غذایی، کاهش جمله توفرایندهای زیستی از

تقسیم و رشد سلول، کند کردن فرایندهای تنفس، فتوسنتز و 
نهایت منجر به کاهش های آنزیمی تأکید کردند که درفعالیت

 رشد گیاهان خواهد شد.
درستی اگرچه روند دقیق اثر مواد آللوپاتیک هنوز به

مشخص نیست اما مسلم است که برآیند عوامل متعددی 
های معدنی، کاهش سنتز یا الل در جذب یونشامل اخت

تخریب کلروفیل و کاهش تقسیمات میتوز سبب کاهش رشد 
(  Mansouri, 2015 &Bagheriشود )در پدیده آللوپاتی می

جمله سرکوب جیبرلین، سنتز مختلفی از سازوکارهایو 
 اسیدهای استیک، تداخل در تنفس توسط مواد آللوشیمیایی،

ریق کاهش محتوای کلروفیل و مهار فتوسنتز ضعیف از ط
برخی از فرایندهای متابولیک ناشی از تولید اسیدهای 

 et alChu ,.فنولیک برای عملکرد آللوپاتی ارائه شده است )

2014.) 
کننده کیفیت نهال، شاخص بنیه های تعیینیکی از شاخص

تری باشند توانایی هایی که دارای بنیه قویوزنی است. نهال
های های محیطی دارند و نهالدر تحمل تنشباالتری 

واقع تولید سریع، یکنواخت و در شوند.تری محسوب میقوی
دهنده بنیه باالی گیاه است. با ایجاد تنش زیاد نهال نشان

محیطی و کاهش در رشد گیاه، بنیه نهال تحت تأثیر قرار 
یابد، بنابراین کاهش در شاخص بنیه گرفته و کاهش می

مستقیم مواد آللوشیمیایی بر اعمال های دهنده اثرنوزنی، نشا
( و  2017et alAjribzadeh ,.فیزیولوژی گیاه است )

نیاز و دارای قدرت ای کمکه گونه عرعر گونهآنجاییاز
رویش باالیی است کاهش در شاخص بنیه دلیلی بر اثر مواد 

 آللوپاتیک خواهد بود.
ای متفاوت ههای گیاهی مختلف، همچنین گونهاندام

متفاوتی را نشان  هاینسبت به یک ماده آللوپاتیک اثر
های مختلف گیاهان نیز های بخشهمچنین عصاره دهند.می
مثال عنوانمتفاوتی بر سایر گیاهان خواهند داشت، به هایاثر

ها بازدارندگی بیشتری نسبت به ریشه هایها اثرعصاره برگ
رشد  a lebbeckAlbiziبرگ  که عصاره طوریبه ،دارند
چه محصوالت زراعی را بیشتر تحت تأثیر چه و ساقهریشه

 هایهای دارای اثرقرار داده و کاهش داد و در فهرست گونه
و  Chu(.  2011et alAbugre ,.آللوپاتیک قرار داده شد )

دلیل توانایی را به Albizia lebeck ( نیز2014همکاران )
 هایزی خاک و اثرتثبیت نیتروژن در حفاظت از حاصلخی
های آمیخته و کاریآللوپاتی برگ آن در مدیریت جنگل

 های اگروفارستری بسیار کارآمد دانستند. سیستم
آللوپاتی گونه  قابلیتمطالعه با هدف بررسی این نتایج 
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های گونه ( بر بیوماس نهالAlbizia julibrissinخسب )شب
ت سبز ( نشان داد که سرعaltissima Ailanthusعرعر )

شدن بذر، وزن تر نهال، شاخص بنیه وزنی و وزن خشک و 
داری در طور معنیهای گونه عرعر بهتر ریشه نهال

خسب نسبت به حالت های مختلف عصاره برگ شبغلظت
های مختلف به میزان شاهد کاهش یافتند اما در غلظت

داری به این مفهوم که افزایش غلظت تأثیر معنی ،یکسان بود
باالتر  هایغلظت نهال نداشتند. اما بیوماس هایگیبر ویژ

بر  ترییقو یبازدارندگ هایاثر خسبشبعصاره برگ 
 نهال تر وزن نهال، یقه قطر ها مانندهای بیوماس نهالویژگی

پژوهش وجود مواد این نتایج  .داشت برگچه تعداد و
خسب قوت بازدارنده آللوشیمیایی را در عصاره برگ شب

توان استفاده از اثر آللوپاتی را در اصالح و میبخشید و 
 کیفی و کمی صفات های طبیعی، یا ارزیابیاحیای رویشگاه

داد  قرار مورد توجه مورد بیشتر بعدی تحقیقات ها را درنهال
آللوپاتی درختان جنگلی در  قابلیتو بهره برد، زیرا مطالعه 

ل مهم عام قابلیتمحیط گلخانه و آزمایشگاه و سنجش این 
مرحله ایجاد همزیستی با سایر  زو ضروری قبل ا

کاری بنابراین اگر هدف ایجاد یک جنگل هاست.گونه
خسب نباید بدون مطالعه همراه با کشتی باشد گونه شبچند

زیرا به استناد نتایج این پژوهش  ،ها کاشته شودسایر گونه
صورت آللوپاتی است و در صورت استفاده به هایدارای اثر

شود که پیشنهاد می ،هاکشت توأم همراه با سایر گونه
شده سازیآللوپاتی آنها در محیط شبیه هایاین اثرازپیش

رو، یا در محیط عرصه طبیعی ای همانند مطالعه پیشگلخانه
توان اما از این ویژگی می ؛طور دقیق بررسی شودجنگلی، به

هرز در  هایکنترل و مدیریت علف هماننددر سایر موارد 
های اگروفارستری بهره جست که مستلزم اکوسیستم

 های تکمیلی است.بررسی
های درختی مهاجمی مانند عرعر کن کردن گونهریشه

کنترل  سوزیرا از یک ،معموالً کار بسیار دشواری است
ها دلیل قدرت باالی زادآوری این گونهزادآوری آنها به

ی دیگر کاری سخت و گاهی غیرممکن است و از سو
های طبیعی جنگلی ها نیز در اکوسیستمکشاستفاده از علف

های کنترل رو تحقیقات روی روشایناز .شودتوصیه نمی
درستی انجام نشود گسترش زیرا اگر کنترل به ،ادامه دارد

های متراکم از این گونه مهاجم بیش از حد و تشکیل توده
داف اولیه این غیرقابل جبران خواهد بود. بنابراین، از اه

 برگ درختاثر آللوپاتی پژوهش که شامل بررسی وجود 
عنوان یک گونه بومی و به (julibrissin Albizia)خسب شب

بیوماس  های رویشیبرخی ویژگی براثر بازدارندگی آن 
عنوان ( بهaltissima Ailanthusعرعر )های درخت نهال

 کرد کهعنوان یک روش کنترلی ثابت یک گونه مهاجم به
آللوپاتیک خود بر  هایتوانند با اثرهای بومی میگونهبرخی 
ترتیب اینهای مهاجم اثر گذاشته و بههای گونهو نهال بذرها

های های طبیعی در اکوسیستمبر بهبود و اصالح پویایی توالی
های متراکم و در عین حال از ایجاد توده جنگلی مؤثر باشند

غییرات اکوسیستم جلوگیری های مهاجم و تبعات تگونه
 . نمایند
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Abstract 

    The current study evaluated the allelopathic potential of the Persian silk tree (Albizia 

julibrissin) leaf residues on seed germination and biomass attributes of the Tree of heaven 

(Ailanthus altissima) seedlings in July 2019 at the greenhouse of Ahar Technical and Vocational 

Training Organization. The experiment was carried out based on a completely randomized 

design by eight replications. Experimental treatments consisted of different levels of leaf 

residues at concentrations of 0%, 2.5%, 5%, and 7.5%. Germination index was used in order to 

investigate the effect of allelochemicals on seeds germination. In addition, the effect of 

allelopathic materials on seedling biomass was measured by calculating the parameters of collar 

diameter, fresh and dry weight of seedlings, root dry weight, number of leaves, seedling weight 

vigor index and percentages of seedling water content index. The results revealed that seed 

germination index had 33%, 24% and 25% reduction at concentrations of 2.5%, 5%, and 7.5% 

compared to the control level, respectively, seedling dry weight decreased 37%, 54% and 65%, 

root fresh weight reduced 32%, 50% and 67%, dry root weight decreased 37%, 52% and 66%, 

and seedling weight vigor index decreased 45%, 61% and 70% at different concentrations of 

leaf residues compared to control level. But, higher concentrations of leaf residues from 2.5% to 

7.5% had stronger inhibitory effects on seedling collar diameter (23%), fresh seedling weight 

(67%) and the number of leaves per seedling (34%). The present study clearly proved the 

allelopathic effects of the Persian silk tree (Albizia julibrissin) leaf residues on biomass 

attributes of the Tree of heaven (Ailanthus altissima) seedlings. In addition, the Persian silk tree 

(Albizia julibrissin) leaf residues can be used to control the irregular growth of Tree of heaven 

seeds as an invasive species, as well as weed management in agroforestry systems which require 

further studies. Therefore, based on the results of the present study, the Persian silk tree (Albizia 

julibrissin) species should not be planted with other species in multi-species afforestation 

because of the inhibitory effect of allelochemicals release. 
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