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 چکیده
های مختلف در غلظت( Prosopis juliflora (Sw) DC) ریشه و برگ کهور پاکستانیاثرهای هدف از این تحقيق بررسی مقایسه      

و ( .Taverniera spartea (Burm. f.) DC)چه دو گونه مرتعی التی چه و ساقهطول ریشه بنيه بذر، شاخص، سبز شدنبر درصد 
پس از پودر نمودن برگ  در استان هرمزگان است.( Pennisetum divisum (Forssk. ex J. F. Gmel.) Henrard)دوستپری شنریش

گرم از هر اندام  80و  60، 40، 20، 0)و پوست ساقه کهور پاکستانی و مخلوط کردن آن با خاک فضای باز رویشگاه کهور پاکستانی 
تکرار در خاک مورد نظر کشت و متغيرهای مورد نظر  4و التی با  دوستپری شنریشعدد بذر دو گونه  15، در هر کيلوگرم خاک(

چه گونه التی در چه و ساقهطول ریشهبنيه بذر،  شاخص وتحليل شد. نتایج نشان دادتجزیه GLMآماری تحليل با استفاده از ثبت و 
 15/4و  36/4 ،7/5 با مقادیر دوستپری شنریشمتر و در گونه سانتی 63/3و 47/3 ،77/10 خاک آغشته به پوست با مقادیر

چه طول ریشهبنيه بذر،  شاخصچه در گونه التی و طول ساقهبنيه بذر و  شاخصبرگ بود. همچنين متر بيشتر از مقادیر آنها در سانتی
نشان داد عصاره نيز اندام  ×غلظتمتقابل اثرهای درصد کمترین مقدار را داشت.  8در تيمار  دوستپری شنریش چه در گونهو ساقه
دارد.  دوستپری شنریشچه در گونه در هر دو گونه و طول ریشهچه طول ساقهبنيه بذر،  شاخصدار کاهشی بر معنیاثر برگ 

نتایج تحقيق نشان  بيشترین مقدار را داشت. (درصد 33/18) در تيمار شاهد دوستپری شنریشدر گونه  سبزشدنهمچنين درصد 
کاری در نواحی گونه برای جنگلبنابراین انتخاب این  ،استهای مرتعی بر گونه بازدارندگیاثرهای کهور پاکستانی دارای که داد 

  در اولویت قرار گيرد. کنار، کهور و مغير های بومیو استفاده از گونهشود با حساسيت بيشتری انجام باید  ،بيابانی

 
 هرمزگان. استان های بومی، گونه مهاجم، ، گونهکف پوشش کلیدی: هایواژه
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 مقدمه
ای از یک تعادل بسيار پيچيده ها،روابط متقابل بين گونه

صورت مجزا از یکدیگر رخ روابط مثبت و منفی است که به
بستگی  ها،یک گونه بر دیگر گونهتأثير  طورکلیبهدهد. نمی

منابع  به فاکتورهای فيزیکی، ترکيب رقابتی آنها برای دریافت
غذایی، آزادسازی مواد شيميایی به محيط )آللوشيميایی( و 

در مقابل علفخواری  فاکتورهای مثبتی مانند سایه و حفاظت
ترین مراتع به عنوان وسيع (. et al.,Callaway 1991دارد )

های خشک اکوسيستم طبيعی هستند که حدود نيمی از پهنه
های استفاده از گونه (. ,2002Zareشوند )جهان را شامل می

استقرار  برای سازگانبومناخت ش ای دربالقوه بومی ظرفيت
حفظ منابع و بهبود معيشت ساکنان مناطق ، نظام پایدار

در  (. 2019et alFakhri ,.)دارد خشک خشک و نيمه
 از یکسوهایی وجود دارد که کویری، گونه مرتعی و نواحی
دیگر با سوی های علفی دارند و از مثبت بر رشد گونهتأثير 

ها را مختل خاصيت آللوشيميایی خود رویش همين گونه
های مرتعی ری از گونهپالتی و ریش بومیدو گونه  .ندنکمی

های استان هرمزگان را پوشش کف جنگلاغلب هستند که 
پری از گندميان علفی چندساله، دهد. گونه ریشتشکيل می

انبوه، دارای ساقه زیرزمينی ضخيم، منشعب و تقریبا  چمنی
ای و فيبر مانند و ها رشتهکم و بيش چوبی شده، ریشه

متر هستند سانتی 100-020ای به ارتفاع های ماشورهساقه
های با رویشگاهمتر از سطح دریا،  0-1600ارتفاع که در 

نواحی  درهای شنی کم ارتفاع ویژه تپهخاک سبک، به
 اند.کشور استقرار یافتهشرقی غربی و جنوبی، جنوبجنوب
تيز به طول ضخيم، خطی یا نخی، نوک ها دارای پهنکبرگ
متر هستند. زمان ميلی 1-5/1و عرض  مترسانتی 15-5/7

پری اسفند و فروردین و زمان بذردهی آن تير گلدهی ریش
(. التی یکی از بقوالت بسيار  ,a2012Asriو مرداد است )

شرق کشور رزش گرمسيری است که در جنوب و جنوبابا
ای بوتهمتر از سطح دریا گسترش دارد.  0-1200در ارتفاع 
 120متر، به قطر تاج سانتی 15-200ای، ارتفاع یا درختچه

های تار ابریشمی متراکم ها پوشيده از کرکمتر، ساقهسانتی
ای است. ای و گاهی سه برگچهها یک برگچهسفيد، برگ

ای آن، کم عمق با گستره افقی وسيع است و يستم ریشهس
در طول سال سبز بوده  رسد.متر نيز می 6-7گاهی به شعاع 

دهد. بذرهای این بذر و گل میرا و مدتی طوالنی از سال 
ای است. زمان رنگ قهوهمتر و بهميلی 2-8/2گونه به طول 

اردیبهشت گلدهی بهمن و فروردین و زمان بذردهی اسفند و 
بر  کهور پاکستانیدگرآسيبی تأثير (.  ,b2012Asriاست )

های علفی در عرصه نيز توسط محققان گزارش تنوع گونه
کاری های جنگلای در تپهای و غنای گونهگونه شد. تنوع

کاهش یافت و در مناطقی که  کهور پاکستانیشده با گونه 
یش ای و افزاپوشش بيشتر بود کاهش غنای گونهتاج

همچنين  (. 2018et al., Imaniیکنواختی مشاهده شد )
 کهورمختلف گياه  هایقسمتعصاره آبی که  گزارش شد

 Noor) زنیجوانهو عصاره خاک زیر تاج آن مانع  پاکستانی

, 2015et al.2001, Azizi et al., 1995; Nakano et al., ) 
های مختلف نسبت به بنيه بذر در غلظت شاخصو کاهش 

 .بسياری از گياهان شده است ( et al.,Azizi 2015)شاهد 
 یبر رو P. julifloraعصاره برگ دگرآسيبی  خاصيت

کهور عصاره برگی که  نشان داد  Cynodonیزنجوانه
و مانع رشد  یزنجوانه، کاهش یزنجوانهمانع  پاکستانی

Warrag,  &maid uH-Alاین گياه شد ) های نورستهنهال

tahbdelfaA (2014 )و  Keblawy-Elدر تحقيق  (.1998
کهور  میو قد دیجد یهابرگ یعصاره آبدگرآسيبی اثر 

آن  همراه یبوم یهابذر گونه یزنجوانه یبر رو پاکستانی
 ovata, Tragus racemosus, Eragrostis Plantagoمانند

ciliarisbarrelieri, Sporobolus arabicus, Cenchrus  
 انآن گزارش شده است. یدر کشور امارات متحده عرب

بر  یگونه اثر منف نیبرگ ا یعصاره آبکه گزارش کردند 
 هایاثر داشته و ذکرشده یهاگونه یزنجوانه زانيم

 شتريب کسالهی یهابذر گونه یزنگونه بر جوانه نیادگرآسيبی 
کهور  منفی اثرهای بر عالوه چندساله بود. یهاگونه از

 کهور پاکستانی گونه تهاجمی اثرهای زنی،جوانه بر پاکستانی
 محققان توسط نيز یکساله و بومی گياهان بر رویشگاه در

 اثرRawai-Al (2007 ) و Keblawy-El. است شده گزارش
 خاک و بومی گياهان بررا  کهور پاکستانی گونه تهاجمی
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 شدتبه کسالهی گياهان .کردند گزارش عربی متحده امارات
البته . گرفتند قرار کهور پاکستانی گونهدگرآسيبی  تأثير تحت

 مشاهدهنيز  کهور پاکستانی برگخاکدگرآسيبی در اثرهای 
ی بذر زنجوانه، کهور پاکستانی برگخاکدر  است. شده

(mungo Vinga( و سورگوم )Sorghum bicolor )طوربه 
ی این دو زنجوانهی کاهش یافت و حداکثر کاهش داریمعن

گزارش شد  برگخاک %2تيمار تأثير گونه تحت 
(., 1997et alChellamuthu ). Getachew همکاران و 
 و ریشه برگ، محلول عصاره که کردند گزارش( 2012)

 درصد 6 و 2 ،1 ،8/0 ،5/0 هایغلظت با کهور گونه پوست
 ولی است نداشته آکاسيا گونه دو روی بر ثيریأت گونههيچ

 دو زنیجوانه بر (درصد 6) غلظت با پوست و ریشه عصاره
  Cenchrusو Enteropogon rupestri مرتعی گونه

 ciliaris زين گرید یقيدر تحق .است داشته منفی تأثير 
خود ( در برگ P. juliflora) یربوميغگزارش شد که گونه 

در  .( 2012et al., Kaur) است يکآللوپات باتيترکدارای 
عصاره  زي( ن2016) Dieyeh-Abuو  Bibiمطالعات 

 8و  6، 4، 2 یهابا غلظت کهور پاکستانیمختلف  یهابخش
 یبررس یمختلف بوم یهاگونه یزنبر جوانه تريدر ل گرمیليم

 گرمیليم 8و  6باال ) یهافقط در غلظت که گزارش شدو 
کاهش  یرانیکهور ا یزنجوانه زانيدرصد از م 10(، تريدر ل

مشاهده  نیيپا یهاتظچه از غلطول ساقه شکاه یول افتی
 Mohammedو  Mohammed Omerی دیگر قدر تحقي شد.

Saeed (2017 در بررسی ) دگرآسيبی عصاره آبی اثرهای
های برگ، پوست، ميوه و ریشه گونه کهور پاکستانی بر گونه

عصاره این گونه بر درصد که سودان گزارش کردند  علفی
گونه علفی نقش بازدارنده دارد  طولیزنی و رویش وانهج
اثرهای  بازدارندگی ميوه و برگ بيشتر ازاثرهای لی و

محققان در عمان نشان پوست و ریشه است.  بازدارندگی
و  بودهگونه کهور پاکستانی یک گونه مهاجم که دادند 

عصاره برگ و نيام گونه کهور پاکستانی که گزارش کردند 
زنی و رویش اوليه گونه علفی منجر به کاهش درصد جوانه

Vinga radiata ( 2019 ,.شده استet alAbdali -Al.) 
 بر درصدبازدارندگی برگ و الشریزه کهور پاکستانی اثرهای 

گونه علفی سورگوم توسط  زنی و کاهش رشد نهالجوانه
Mahdhi ( در عربستان گزارش شده 2019و همکاران )

 معدود از( P. juliflora) پاکستانی کهور غيربومی گونه .است
 رشد خوبیبه گرم و بيابانی اقليم در که است درختانی

 در را مهمی نقش بيولوژیک، عنصر یک عنوانبه و کندمی
 کنترل همچنين و بيابانی مناطق جانوری عناصر حيات

 گونه این(.  1991et al., Callaway) کندمی ایفا ریزگردها
 و مرکزی امریکای مکزیک، هند، خشکنيمه نواحی بومی

 سرعتبه دارد که سریعی زادآوری علتبه و است جنوبی
 شودمی پيروز دیگر هایگونه بر رقابت در و یافتهتوسعه

(Babiker, 2006.)  مثبت  راتيثأت رسدیبه نظر مبنابراین
مختلف  یهابخشدگرآسيبی  ريثأتتحت  یربوميغگونه کهور 

 یايآس یکشورها قا،یکشورها )آفر شتريو در ب قرارگرفتهآن 
گونه مهاجم شناخته شده است.  عنوانبهو هندوستان(  انهيم
مثبت و  راتيثأتگونه چندمنظوره  کی عنوانبهگونه  نیا

اطراف خود دارد که ارزش آن با  طيبر مح یمتعدد یمنف
 .شودیم نييتع یمياقل طیمردم و شرا شتيمع راهبردتوجه به 

 یبوم ستميبر گونه، جوامع و اکوس یربوميگونه غ ريثأت
قرار  یاست که در جهان مورد بررس یطوالن یهادهه

زنی که جوانه ییاز آنجا (. et al.,Mack 2000) رديگیم
های حساس چرخه زندگی گياهان محسوب یکی از دوره

گياه شانس بيشتری برای  انجام شودشود و هرچه بهتر می
( و از  2019et al.Dianati tilaki ,بقاء و استقرار دارد )

این گونه اثرهای با توجه به کمبود اطالعات در زمينه  سویی
سازگان شکننده جنوب کشور، در این بر پوشش کف بوم

دگرآسيبی عصاره برگ و پوست کهور اثرهای تحقيق 
 ،سبز شدنهای مختلف، بر درصد پاکستانی در غلظت

چه دو گونه علفی قهچه و ساطول ریشه بنيه بذر، شاخص
  شد.جنگل جنوب کشور بررسی  پوشش کفمهم 
  

 هامواد و روش
 مورد مطالعهمنطقه 

شهرستان  یلومتريک 75) کیريبندر س منطقه تحقيق در
 ییاياستان هرمزگان( با طول و عرض جغرافواقع در  نابيم
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 6درجه و  57و  یشمال هيثان 20/34و  قهيدق 31درجه،  26
 . متوسط درجهواقع شده است یشرق هيثان 22/13و  قهيدق

و  گرادیسانت 1/28 يبترتبهآن  انهسالي بارش و حرارت
 4ارتفاع  یدارامطالعه است. منطقه مورد  متریليم 96/226

درصد، جهت  5متر از سطح دریا، متوسط شيب کمتر از 
سبک است. فلور  شدتبهو  یبا بافت شن غربی–یشرق

با  یکهور بوم-گِبر یعيطب پيبوده و ت یسند یمنطقه صحار
oerfota  Acacia ،-Ziziphus spinaهمراه یهاگونه

christi،Acacia ehrenbergiana ،juliflora Prosopis  در
و چندساله  یکساله یهانهيو گرام هایو علف یاشکوب فوقان

 ، iCymbopogon olivier ،Chrysopogon aucheri, مانند
iarisCenchrus cil،Pennisetum divisum ،Taverniera 

sp یدر اشکوب تحتان ( 2020است et al.,Bijani .) 
 آوری بذرجمع

در قالب طرح کامال تصادفی  لیطرح آزمایش فاکتور
 آن، در گردشیجنگل و تحقيق منطقه انتخاب از پس است.
 التی و پریریش هایگونه پایه 30 بذر آوریجمع برای

 انتخاب( تصادفی کامال صورتبه) مادری درخت عنوانبه
 در بذر آوریجمع ،مادری هایپایه انتخاب از پس. شدند

 صورت دستی انجامبهپری( اردیبهشت )التی( و تير )ریش
 هایپایه مشخصات از برخی بذر آوریجمع هنگام در. شد

 گيریاندازه متر با تاج برهم عمود قطر دو ازجمله مادری
 . شد

 تحقيقات مرکز آزمایشگاه به آوریجمع از پس بذرها
 انجام آنها روی بر الزم تيمارپيش و یافت انتقال هرمزگان

 70ساعت در آب  24 التی بذر بذر، خواب رفع برای. شد
 30 مدتبه دوستپری شنبذر ریشو  گرادیدرجه سانت

بذر  سبز شدندرصد بعد در آب معمولی خيس شد و  قهيدق
 یهااز گونه عدد بذر 100منظور تعداد نی. بدتعيين شد

که با ماسه  یدر داخل ظرف یالت و دوستپری شنریش
 یاريآب ريشده بود قرار گرفت و روزانه با آب ش رمرطوب پ

اتاق قرار داشت. سپس شمارش  یظرف در دما شد.
روز انجام و  7هفته در فواصل  4به مدت  بذرهای سبز شده

 (.  Hassan, 2018 &Hassanثبت شد )

 سبز شدن در خاک آغشته به عصاره  آزمایش
پری بذرهای التی و ریشسبز شدن  آزمایش منظوربه

گرم  80و  40،60 ،20، 0 ، ابتدادر خاک آغشته به عصاره
گرم لويک کیبه  پاکستانی برگ گونه کهور و پودر پوست

شده  یآورباز جمع طيهر غلظت( که از مح یخاک )برا
مقطر آب تريلیليم 500 بيترک نیبه ا بعدبود، اضافه شد و 

 طیساعت به همان شکل در شرا 16مدت اضافه و به
گرم  160ساعت،  16شد. پس از  یاتاق نگهدارتاریک در 

عدد  15و شد  ختهیر یکياز خاک در داخل ظروف پالست
تکرار در هر ظرف  4با  پریهای التی و ریشگونهبذر از 

 هرگونه هدفبرای  تکرار ظرف 40) شدکشت 
 دمای با رشد اتاق در و (ظرف( 4×اندام 2×غلظت 5)

 لوکس 2500 نوری شرایط و گرادسانتی درجه 25-20
در فواصل دو روز از  بذرها سبز شدنسپس  .گرفت قرار

مدت دو شمارش به که یزمانو ثبت شد.  یبررس گریکدی
شمارش متوقف  ،مشاهده نشد سبز شدنی چيه یمتوال
 تحقيق این در (. 2012et alGetachew ,.) دیگرد

ریشه طول شدن، سبز درصد شامل شدن سبز خصوصيات
 1 رابطه از استفاده با بذر بنيه شاخص و چهساقه چه،

 Gr%در این رابطه،  (.ISTA, 1985) شد گيریاندازه
 Viو  (هاچهميانگين طول گياه) MSH، (سبز شدندرصد )
 باشد.می (بنيه بذرشاخص )

 
%Gr)  (                1رابطه ) × MSH)/100 = Vi 

 
 هاتحلیل آماری داده

 24نسخه  SPSS افزارنرمتوسط  یآمار وتحليلیهتجز
-مدل، توسط آزمون کولموگروف یهاماندهیانجام شد. باق

 ی( بررسهادادهنرمال بودن  ی)برا لکیو رويو شاپ رنوفياسم
طول  ،بنيه بذر شاخصسبز شدن، درصد  یبررس .دیگرد

های مختلف با استفاده ها و اندامدر غلظتچه و ساقه شهیر
ها با استفاده مقایسه ميانگيناز آناليز واریانس چند متغيره و 

  . شدچند دامنه دانکن انجام  آزموناز 
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  یالت و دوستپری شنریشی هاگونه شدنخصوصیات سبز  انسیوار زیآنال -1جدول 
 F درجه آزادی ميانگين مربعات منبع تغيير متغير گونه

 74/187 1 ns97/1 (Aاندام )  

 44/130 4 ns 37/1 (Bغلظت  ) سبز شدندرصد  

 96/134 4 ns 41/1 (B×Aغلظت )×اندام  

  30 17/95 خطا  

 66/11 1 **13/31 (Aاندام )  

 41/3 4 **11/9 (Bغلظت  ) بنيه بذر شاخص 

 06/5 4 **53/13 (B×Aغلظت )×اندام  

  22 37/0 خطا  التی

 72/18 1 **88/10 (Aاندام )  

 30/4 4 ns 50/2 (Bغلظت  )  

 57/9 4 ** 56/5 (B×Aغلظت )×اندام متر(چه )سانتیریشه 

  22 72/1 خطا  

 22/6 1 *87/4 (Aاندام )  

 57/6 4 ** 15/5 (Bغلظت  ) متر(چه )سانتیساقه 

 65/13 4 ** 69/10 (B×Aغلظت )×اندام  

  22 27/1 خطا  

 12/1 1 03/0ns (Aاندام )  

 20/258 4 **05/9 (Bغلظت  ) سبز شدندرصد  

 87/53 4 88/1ns (B×Aغلظت )×اندام  

  30 51/28 خطا  

 **71/7 1 28/26 (Aاندام )  

 **11/4 4 02/14 (Bغلظت  ) بنيه بذر شاخص 

 **61/1 4 48/5 (B×Aغلظت )×اندام  

  23 29/0 خطا  پریریش

 44/22 1 **22/119 (Aاندام )  

 39/2 4 **70/12 (Bغلظت  ) متر(چه )سانتیریشه 

 34/1 4 **13/7 (B×Aغلظت )×اندام  

  23 18/0 خطا  

 68/20 1 **55/13 (Aاندام )  

 36/8 4 **48/5 (Bغلظت  ) متر(چه )سانتیساقه 

 15/8 4 **34/5 (B×Aغلظت )×اندام  

  23 53/1 خطا  
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 نتایج
و  51/1 ±32/0قطر کوچک و بزرگ گونه التی )

دوست پری شنمتر( و ریشسانتی 63/1 34/0±
متر( و درصد سبز سانتی 45/1 ±09/0و  30/1 15/0±)

نتایج تجزیه واریانس نشان داد درصد بود.  17شدن آنها 
های مختلف و همچنين چه در اندامدر گونه التی ریشه

های مختلف و اندام چه در غلظتشاخص بنيه بذر و ساقه
دار است. همچنين اثرهای متقابل دارای اختالف معنی

چه و غلظت( نيز در شاخص بنيه بذر، ریشه×)اندام
(. در گونه 1)جدول  داری نشان دادچه اختالف معنیساقه
جز درصد سبز شدن، دوست کليه عوامل بهپری شنریش

در اثرهای متقابل و بين اندام سایر موارد اختالف 
 (.1داری را نشان داد )جدول معنی

طول بنيه بذر،  شاخصمقایسه ميانگين نشان داد 
و  36/1 ،77/10با مقادیر  چه التیچه و ساقهریشه

ت بيشتر از اندام برگ است اندام پوسمتر در سانتی 73/0
بنيه بذر و طول  شاخصهمچنين (. ، ب، ج و د1)شکل 

، 1)شکل  82/16چه التی در تيمار شاهد با مقادیر ساقه
بيشترین مقدار را  ن(، 1)شکل  مترسانتی 37/4و( و 
 .داشتند

غلظت( بر شاخص بنيه ×مقایسه اثرهای متقابل )اندام
چه التی نشان داد رفتار اندام ساقهچه و بذر، طول ریشه

های مختلف تفاوت دارد. شاخص بنيه بذر، طول در غلظت
، 6/25چه در اندام برگ در تيمار کنترل )چه و ساقهریشه

داری بيشتر از مقادیر طور معنیمتر( بهسانتی 32/6و  2/5

متر( سانتی 33/0و  26/0، 3/0درصد ) 8آن در غلظت 
چه در اندام چه و ساقه، طول ریشهبود. شاخص بنيه بذر

داری نشان های مختلف اختالف معنیپوست در غلظت
 (.2نداد )شکل 

مقایسه ميانگين نشان داد که شاخص بنيه بذر، طول 
دوست در خاک آغشته پری شنچه ریشچه و ساقهریشه

 15/4و  36/4، 7/5به پوست کهور پاکستانی با مقادیر 
داری بيشتر از مقادیر آن در خاک یمعنطور متر بهسانتی

، ب، ج و 3آغشته به برگ کهور پاکستانی است )شکل 
د(. همچنين نتایج نشان داد درصد سبز شدن، شاخص بنيه 

 01/4، 98/7درصد،  16/19چه )بذر و طول ریشه
 2چه در غلظت متر( در تيمار شاهد و طول ساقهسانتی

بيشتر از غلظت داری طور معنیمتر( بهسانتی 6/4درصد )
 ، ذ، و و ی(.  3درصد بودند )شکل  8

چه، بررسی اثرهای متقابل نشان داد که طول ریشه
دوست در پری شنچه و شاخص بنيه بذر گونه ریشساقه

اندام، رفتار متفاوتی را نشان  بر اساسهای مختلف غلظت
در تيمار  چهچه و ساقهدهد. متغيرهای طول ریشهمی

داری نشان نداد ولی غلظت در اندام پوست اختالف معنی
دار بود و در تيمار غلظت این اختالف در تيمار برگ معنی

چه چه و ساقهدرصد برگ، کمترین مقدار طول ریشه 8
، الف و ب(. همچنين شاخص بنيه 4مشاهده شد )شکل 

درصد کمترین  8بذر در تيمار پوست و برگ در غلظت 
 ، ج(.  4را به خود اختصاص داد )شکل  مقدار
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( و د-های مختلف )الفچه گونه التی در اندامچه و ساقهطول ریشه بنیه بذر، شاخص ،سبز شدنمقایسه میانگین درصد  -1شکل 
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غلظت ×متقابل اندامتأثیر اثرهای گونه التی تحت نامیه بذر )ج(،  شاخص و (بچه )( و ساقهالفچه )مقایسه میانگین طول ریشه -2شکل 
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های مختلف در اندام دوستپری شنریشچه گونه ساقه چه وطول ریشه بنیه بذر، شاخص ،سبز شدنمقایسه میانگین درصد  -3شکل 

 ( با استفاده از آزمون چند دامنه دانکنن-ذهای مختلف )( و غلظتد-)الف

  

 
متقابل تأثیر اثرهای تحت  دوستپری شنریشگونه بنیه بذر )ج(  شاخصو چه )ب( ساقه ،چه )الف(مقایسه میانگین طول ریشه -4شکل 
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 بحث
دگرآسيبی یک پدیده بيولوژیکی است که با توليد یک یا 
چند ماده بيوشيميایی بر رشد، بقا و توليدمثل موجودات زنده 

این مواد بيوشيميایی که تحت عنوان  گذارد.میتأثير دیگر 
منفی و یا  هایتوانند اثرمواد آللوشيمی شهرت دارند می

موجودات هدف بگذارند. این مواد برای رشد،  مثبت بر
یک  عنوانبهتوليدمثل و توسعه گياه ضرورتی نداشته و فقط 

گونه کهور  (.Stamp, 2003عامل دفاعی برای بقا هستند )
هایی است که با استفاده از این پاکستانی یکی از گونه

سازگاری بيولوژیکی، توانسته است در بسياری از کشورها 
گسترش یابد سرعت بهعنوان یک عامل مهاجم به
(2017, & Mohammed SaeedMohmmed Omer )  ولی

هدف و به نوع گونه با توجه  آن در نقاط مختلفتأثير ميزان 
کهور پاکستانی )ریشه، پوست، برگ تأثيرگذار همچنين اندام 

(.  Perera, 2012 &Jayasingheمتفاوت است )یا نيام( 
چه دو گونه التی و چه و ساقهل ریشهطو بنيه بذر، شاخص

در عصاره پوست بيشتر از عصاره برگ  دوستپری شنریش
  و Keblawy-El(، 2012و همکاران )  Kaurبود که با نتایج
Abdelfatah(2014)،Bibi   وDieyeh-Abu (2016)، 

Mohmmed Omer  وMohammed Saeed (2017)  و
Abdali-Al ( 2019و همکاران)  محققان  داشت.مطابقت

ترکيبات آللوشيمی محلول در آب و که گزارش کردند 
 ،همچنين مقدار این ترکيبات در برگ بيشتر از پوست است

بازدارندگی بيشتری نسبت به پوست بر اثرهای بنابراین برگ 
 et al.,Chellamuthu بذر دارد ) سبز شدنخصوصيات 

 Mohammed Saeed,& 1977; Mohmmed Omer 

ها، تاننمحلول در آب شامل  شيميایی(. ترکيبات 2017
فالونوئيدها، استروئيدها، ترکيبات فنوليک و آلکالوئيدها 

عنوان ترکيبات آللوپاتيک در این گياه فعاليت هستند که به
ویژه نوع محلول ترکيبات آللوپاتيک به (.Rice, 1974دارند )

منجر  گذاشته وتأثير های اطراف در آب آن، بر روی گونه
های زنی و کاهش رشد بذرها در گونهدر جوانهتأخير به 

 Perera,  &Jayasingheشوند )بومی نواحی بيابانی می

 سبز شدن بذرهاخصوصيات تواند دليل کاهش که می (2012

اثرهای  .در خاک آغشته به پودر برگ نسبت به پوست باشد
عصاره برگ کهور پاکستانی بر خصوصيات دگرآسيبی 

محققان توسط تعدادی از  علفی هایو بذری گونه رویشی
Warrag, 1998; & Humaid-Al ) گزارش شده است

 ;2012et al., Getachew  ;2001et al., Nakano 

-Al2017; , Mohammed SaeedMohmmed Omer & 

 2019 et al.,2019; Mahdhi  et al.,Abdali ) توان که می
موجود در برگ کهور به ترکيبات شيميایی بازدارنده 

دگرآسيبی اثرهای  شود کهیادآوری می پاکستانی نسبت داد.
به نوع اندام اثرگذار و همچنين با توجه کهور پاکستانی )

شده از . ترکيبات آللوپاتيک ترشحمتفاوت است غلظت آن(
رای بقا و بکننده شرایط محيطی مناسب کهور پاکستانی، فراهم

(. Warnell, 1999 &oder Cتجدید نسل این گونه است )
ندرت هشده از این گياه، بازدارنده و بمواد شيميایی ترشح

اطراف بومی زنی و رویش گياهان کننده جوانهتحریک
این ترکيبات بازدارنده جذب عناصر غذایی و  درواقع. هستند

های هدف است تجمع ماده خشک در ساقه و ریشه گونه
(1990 et al., Wacker.)  ترکيبات فرایند تأثيرگذاری

 شيميایی محلول در آب موجود در برگ )آلکالوئيدها،
ها( تانن استروئيدها، فالونوئيدها و ها،هيدروکربن

(2001 et al., Pasiecznik) نفوذپذیری  از طریق تخریب
های گياه، محدود کردن تقسيم سلولی، تنفس، فتوسنتز و اندام

 شودانجام می( et al., Macias 1992تغيير فعاليت آنزیمی )
تأخير طور مستقيم منجر به بازدارندگی یا بهو بدین ترتيب 

و همکاران   Getachew.گرددمیبذرها و رویش  سبزشدن
 زنی در عصاره کهورعلت کاهش درصد جوانه (2012)

در پاکستانی را ناشی از ترکيبات آللوپاتيک موجود 
الویژه در برگ که شامل پاکستانی به کهورهای اندام

و  Kuar(، تریپتوفان 2001و همکاران ) Nakanoتریپتوفان 
و  (، جوليپروسپين، جوليپروسين2012)همکاران 

( گزارش 2004و همکاران ) Nakanoاست  جوليپروسپينال
عامل بازدارنده رویش گياهان از  شود کهیادآوری می کردند.

اکسو-3ها و برگ درختان کهور پاکستانی )آلکالوئيد
و  Nakanoتوسط جوليپروسوپين و سکوجوليپروسوپين( نيز 
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. با توجه به نتایج استخراج شده است( 2004همکاران )
درصد سبز در بخش برگ کهور پاکستانی و کاهش  ،تحقيق
توان ویژه در برگ، میو رویش به بنيه بذر شاخصشدن، 

دليل این امر را وجود مواد بازدارنده محلول و غيرمحلول در 
های کهور نتایج نشان داد که عصاره اندام. کردبرگ گزارش 
تواند بر خصوصيات سبز شدن بذرهای پاکستانی می

با افزایش غلظت  کهطوریبه ،های بومی اثر بگذاردگونه
ری یادآو کاهش یافت.اغلب عصاره، صفات سبز شدن بذر 

بازدارندگی کهور  هایها به اثرواکنش گونه شود کهمی
های بسيار توان آنها را به گونهپاکستانی متفاوت است و می

 Jayasinghe& حساس و حساسيت متوسط تقسيم نمود )

Perera, 2012.) ها ممکن است از همان ابتدا نسبت به گونه
های کهور واکنش نشان ندهند و از ترکيبات شيميایی اندام

به نوع اندام با توجه یک غلظتی شروع به واکنش کنند که 
 Jayasinghe& کهور و نوع گونه هدف متفاوت است )

Elbalola, 2020Perera, 2012; .) درصد  در این تحقيق نيز
چه در غلظت چه و ساقهطول ریشهبنيه،  شاخص، سبزشدن

های باالی ت و در غلظتدرصد کمترین مقدار را داش 8
گيری شده کاسته شده است عصاره از ميزان متغيرهای اندازه

  Warrag (1998،)Getachewو  Humaid-Al که با نتایج 
و  (2015و همکاران ) Azizi، (2012و همکاران )

Mosbah ( مطابقت داشت.2018و همکاران ) هایاثر جینتا 
 ،شیرو یکاهش ميزان یمتقابل نشان داده است عامل اصل

طول بنيه بذر،  شاخصاست.  یعصاره برگ کهور پاکستان
مقدار را  نیشتريشاهد ب ماريدر ت یچه التو ساقه چهشهیر

طول  شیکاهش رو دوستپری شنریشداشت و در گونه 
 ،درصد شروع شد 4از غلظت  بنيه بذر شاخصو  چهساقه

روند های ابتدایی چه از همان غلظتکه طول ریشهدر حالی
در  یپوست کهور پاکستان ،جیطبق نتا کاهشی داشت.

 یهابوده و در غلظت شیمحرک رو ملعا نیيپا یهاغلظت
و  Getachew جیرا نشان داد که در نتا شیباال کاهش رو

 گزارش شده است.  ذکرشدهروند  زي( ن2012همکاران )

Keblawy وAbdelfatah (2014)،  که گزارش کردند
 یزنجوانه زانيبر م یاثر منف یبرگ کهور پاکستان یعصاره آب

خصوصيات کاهش دیگر نيز  قاتيدارد. تحق یعلف یهاگونه
به را  یکهور پاکستان ریدر ز های بومیسبز شدن بذر گونه

در برگ آن  یکيفنول باتيترک دگرآسيبی راتيثأت علت
  et al.,Ledger ; 2009 et al.,Metlen ) گزارش کردند

خصوصيات سبز شدن  تواند دالیل کاهشمی که (2015
و التی در عصاره  دوستپری شنریشدو گونه  بذرهای

ها های باالی اندامبرگ کهور پاکستانی و همچنين غلظت
بنيه  شاخصدرصد سبز شدن،  طبق نتایج این تحقيق، باشد.

پری ریشمرتعی دو گونه  رویشی بذر اتيو خصوص بذر
ترکيبات آللوپاتيک برگ و تأثير و التی تحت  دوستشن

منفی اثرهای پوست کهور پاکستانی قرار دارد ولی ميزان 
برگ بيشتر از پوست بود و در عصاره برگ از همان 

های ابتدایی کاهش شدید متغيرهای مورد بررسی رخ غلظت
عنوان ابتدایی به یهاعصاره پوست در غلظت کهیدرحال ،داد

های باال عامل ظتعامل محرک رویش عمل نمود و در غل
توان گفت گونه کهور پاکستانی دارای کاهش بود. بنابراین می

های خود در اندامزنی بذر و جوانهترکيبات بازدارنده رویش 
های تفاوت در مقدار این ترکيبات در اندام علتبهاست که 

های هدف متفاوت آنها نيز بر گونهاثرهای پوست و برگ، 
دگرآسيبی گونه کهور پاکستانی بر اثرهای با توجه به  است.
اثرهای و  های جنوبجنگل پوشش کف های بومیگونه

منظور به تهاجمی آن ناشی از ترکيبات بازدارنده بيوشيميایی،
توصيه های حساس جنوب کشور، حفظ و تداوم گونه

تا حد امکان از کشت این گونه در اراضی ملی شود می
معرفی گونه برای ریزی الزم هو برنامشود  هجلوگيری نمود
 اتخاذ گردد.  کهور بومی، مغير و کنارمانند جایگزین بومی 
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           Abstract  
     This study aimed to compare the effects of roots and leaves of Prosopis juliflora (SW) DC at 

different concentrations on emergence, vigor, radicle, and plumule length of two species 

of Taverniera spartea (Burm. F.) DC. and Pennisetum divisum (Forssk. Ex JF Gmel.) Henrard 

in Hormozgan province, Iran. After grounding the leaves and bark of Prosopis juliflora and 

mixing it with the soil of Prosopis juliflora habitat (0, 20, 40, 60, and 80 g of each organ per kg 

of soil), 15 seeds of Pennisetum divisum and Taverniera spartea species with four replications 

were cultivated in the soil, and the desired variables were recorded and analyzed using GLM 

statistical analysis. The results showed that vigor, radicle, and plumule length of Taverniera 

spartea species in soil associated with bark was 10.77, 3.47, and 3.63 cm, and in Pennisetum 

divisum species were 5.7, 4.36, and 4.15 cm that was higher than in the leaves. Also, seed vigor, 

plumule length in Taverniera spartea species, and seed vigor, radicle, and plumule length 

in Pennisetum divisum species had the lowest values in 8% treatment. The interaction effects of 

concentration×organ also showed that the leaf extraction had significant decreasing effects on 

seed vigor, plumule length in both species, and radicle length in Pennisetum divisum species. 

Also, the emergence percentage in Pennisetum divisum species (18.33%) was the highest in the 

control treatment. The results showed that Prosopis juliflora has inhibitory effects on rangeland 

species, so the selection of this species for afforestation in desert areas should be done more 

sensitively and the use of native species (Ziziphus spina christi, Prosopis cineraria, and Acacia 

oerfota) should be prioritized.  
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