مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران
سال سیزدهم ،شمارة  ،9بهار 9000
ص 98-902

شناسه دیجیتال (10.22034/ijf.2021.279533.1773 :)DOI
شناسه دیجیتال (20.1001.1.24234435.1400.13.1.7.6 :)DOR

مقاله پژوهشی

اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC

بر خصوصیات سبز شدن گونههای مُغیر و گِبر
6

مریم مصلحی  ،*1اکرم احمدی ،2اصغر بیژنی ،3ملیحه صادقی ،4مجید حسنی 5و سید موسی صادقی

 9استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،بندرعباس ،ایران.
 2استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات منابع طبیعی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،گرگان ،ایران.
3دانشآموختۀ ارشد مدیریت و برنامهریزی محیط زیست ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس.
 0کارشناس بخش کنترل و گواهی بذر ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،بندرعباس ،ایران.
5کارشناس ارشد ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
1استادیار پژوهش ،مؤسسۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران .ایران.
(تاریخ دریافت ،9000/9/98 :تاریخ پذیرش)9000/2/99 :

چكیده
هدف این تحقیق ،بررسی تأثیر دگرآسیبی گونۀ سمر ( )Prosopis juliflora (SW) DCبر سبز شدن ،شاخص بنیۀ بذذر ،طذول ریشذهچذه و
ساقهچۀ دو گونۀ جنگلی مُغیر و گِبر در استان هرمزگان در جنوب ایران است .در تابسذتان  95 ،9311بذذر از گونذههذای هذدف در خذا
جمعآوریشده از زیر ،حاشیه و چهار متری لبۀ تاج از پنچ پایۀ سمر و همچنین خا آغشته به پودر برگ سمر ( 10 ،00 ،20 ،0و  90گرم
در هر کیلوگرم خا فضای باز) کشت و با آب مقطر آبیاری شدند و هر دو روز یکبار سبز شدن آنها ثبت شد .در انتها طذول ریشذهچذه و
ساقهچۀ بذرهای سبزشده اندازهگیری و متغیرهای مورد نظر با استفاده از آنالیز آماری  ،GLMتجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد که درصذد
سبز شدن گونۀ گِبر در خا عرصه ( 20/80درصد) بهطور معنیداری بیشتر از گونۀ مُغیذر اسذت .طذول ریشذهچذه در گونذۀ مُغیذر (5/90
سانتیمتر) در خا عرصه بیشتر از گِبر بود ،ولی در خا آغشته به پودر برگ  0/53سانتیمتر کمتر از گِبر بود .طول ریشهچه و ساقهچذه
در فضای باز ( 5/99و  0/30سانتیمتر) بهطور معنیداری بیشتر از خا زیر تاج سمر بود .درصد سبز شدن ( 98/5درصد) ،شذاخص بنیذۀ
بذر ( )93/00و طول ساقهچه ( 0/22سانتیمتر) نیز در تیمارهای کنترل بیشتر از غلظت بود .اثرهای متقابل گونه×موقعیت خا بر شاخص
بنیۀ بذر ( ،)0/0طول ریشهچه ( 3/99سانتیمتر) و ساقهچه ( 2/09سانتیمتر) نشان داد که متغیرهای مورد نظر در گونۀ مُغیر تحت تذأثیر
محل جمعآوری خا هستند و در زیر تاج کمترین مقدار خود را دارند.
واژههای کلیدی :درصد سبز شدن ،دگرآسیبی ،طول ساقهچه ،طول ریشهچه ،گونههای بومی.
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مقدمه
تاجپوشش درختان و درختچههای جنگلذی بذهویذژه در
مناطق بیابانی و خشک بهدلیل تأثیرهای مختلف بذر محذیط
اطراف ،اهمیت زیادی در استقرار یذافتن یذا اسذتقرار نیذافتن
گونذذههذذای همذذراه دارد (.)Damizadeh et al., 2009
درختان بیابانی میتوانند بر پوشش گیاهی زیرآشکوب
خود به طرق دامنهای مختلف تأثیرات مفیذد یذا مضذر
بگذارند .تأثیرات مفیذد ایذن درختذان بذر محذیط زیذر
تاجپوشش آنها عبارت است از کذاهش حذداکرر درجذۀ
حذذرارت محذذیط (،Greenlee & Callaway (1996
فذذذراهم آوردن مقذذذدار مناسذذذع تشعشذذذعات فعذذذال
فتوسنتزی برای گونذههذای زیرآشذکوب ،بهبذود بافذت
خذذا  ،افذذزایش رطوبذذت خذذا و عناصذذر غذذذایی
( .)Barnes & Archer, 1999در نقطذذۀ مقابذذل آن،
درختان در رویشگاه بیابانی ،ممکن است اثرهای منفی
بر زندهمانی نهال و استقرار آن در جوامذع زیرآشذکوب
داشته باشند .اثرهای منفذی درختذان ممکذن اسذت از
طریق کاهش نور در زیرآشذکوب ،ایجذاد رقابذت بذرای
دریافذذت آب و مذذواد غذذذایی یذذا دگرآسذذیبی باشذذد
( .)Barnes & Archer, 1999بررسذذذی تذذذأثیرات
دگرآسذیبی عصذذارة کهذور پاکسذذتانی بذر گونذۀ علفذذی
 Triticum aeseivumنشذذان داد کذذه سذذبز شذذدن،
شاخص بنیۀ بذر و خصوصیات رویشی آن تحت تذأثیر
غلظتهای مختلف برگ سمر قرار داشت که نسبت به
تیمذذار شذذاهد ،کذذاهش رشذذد معنذذیداری داشذذتند
( .)Azizi et al., 2015محققذذان در بررسذذی اثرهذذای
دگرآسیبی دو گونه کهور بر خا گذزارش کردنذد کذه
دو گونذذۀ بذذومی و غیربذذومی کهذذور بذذر خصوصذذیات
شذیمیایی خذذا اثرهذذای مربتذی (بذذهجذذز اسذذیدیته و
شوری) دارند (.)Bijani et al., 2020
بسیاری از محققذان ،اثرهذای دگرآسذیبی انذدامهذای
سمر بر جوانهزنی و طول ریشهچه و ساقهچذۀ گونذههذای
علفی و جنگلی را گزارش کردهاند ( ;Goel et al., 1989
;Noor et al., 1995, Inderjit et al., 2008
& Kahi et al., 2009; Kaur et al., 2012; Asrat
 Abbasi & Abbasi (2011) .)Seid, 2017در تحقیق
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خذذود نتیجذذه گرفتنذذد کذذه شذذا وبذذرگ درختذذان حذذاوی
ترکیبات آللوشیمی محلذول در آب ،در هنگذام بارنذدگی،
چرخۀ عناصر غذایی خا را تحت تأثیر قرار میدهذد .در
بررسی تأثیرات دگرآسیبی بذرگ ،ریشذه و پوسذت گونذۀ
سمر بر جوانهزنی بذر و رویذش نهذال Accacia tortilis,
 Accacia nilotica, Cenchrus ciliaris L.و
Enteropogon rupestris (J.A.Schmidt) A.Chev.
توسذذط) Getachew et al. (2012گذذزارش شذذد کذذه

عصارة محلذول بذرگ ،ریشذه و پوسذت گونذۀ سذمر بذا
غلظتهای  2 ،9 ،0/9 ،0/5و  1درصد هیچ تأثیری بذر
دو گونه آکاسیا نداشت ،ولی عصارة ریشه و پوسذت بذا
بیشترین غلظذت ( 1درصذد) بذر جوانذهزنذی دو گونذۀ
مرتعذذذذذذذذی تذذذذذذذذأثیر منفذذذذذذذذی داشذذذذذذذذت.
) Qayyum et al. (2018در بررسی اثرهای دگرآسیبی
گونۀ کهور بر گونذههذای علفذی در پاکسذتان گذزارش
کردند که عصارة شا وبرگ این گونه اثر بازدارنذده بذر
خصوصیات رویشی گونههای علفذی دارد ،ولذی شذدت
این تأثیر در گونههذا متفذاوت بذوده و در برخذی تذأثیر
زیاد و در برخی دیگر اند است.
) Mosbah et al. (2018طی بررسذی ویژگذیهذای
تهذذذاجمی کهذذذور پاکسذذذتانی توسذذذط دگرآسذذذیبی و
همسفرگی گسترده با میکروارگانیسمهذا در عربسذتان
سعودی به این نتیجه رسیدند کذه سذمر بذر دو گونذۀ
بومی گِبر و تج اثر بازدارندگی داردElbalola (2020) .
پودر برگ کهور پاکستانی را عاملی برای کنترل گونذۀ
علفی  Tribulus terrestrisگزارش کذرد .پذودر بذرگ
کهور پاکستانی  90 ،5 ،2و  95گرم بذه حذدود 9000
گر م خا اضافه و پس از کشت ایذن گونذه بذا شذاهد
مقایسه شد .نتایج نشان داد درصد جوانهزنذی و طذول
نهال تیمارها نسبت به شاهد کاهش یافت .بنابراین در
این تحقیق ،برگ سمر عامل کنترل ایذن گونذۀ علفذی
گزارش شد.
سمر از معدود درختانی است که در نواحی گذرم و
خشذذک بذذهخذذوبی مذذیرویذذد و گونذذهای اکولوژیذذک در
رویشذذذذگاههذذذذای بیابذذذذانی بذذذذه شذذذذمار مذذذذیرود
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( .)El-Keblawy, 2012این گونه بهعلت رشذد سذریع،

مناسبی را برای جنگلکذاری بذا گونذۀ غیربذومی سذمر

بذذذذهعنذذذذوان گونذذذذۀ سذذذذازگار در جنگلکذذذذاری
) El- Keblawy (2012بذذا مقیذذاسهذذای بذذزرگ در
رویشگاههای بیابانی و خشک معرفی شده است .سذمر
گونهای غیربومی و درختچهای تا درختی با ارتفاع -95
 9متر و دارای تاجی بذزرگ و همیشذهسذبز همذراه بذا
گوشوارههای زوجی با خذار اسذت ()Tahmasbi, 2000
که مساحت زیادی از استان هرمزگذان از ارتفذاع  0تذا
 800متر را در بر گرفتذه اسذت ( .)Najafi, 2003ایذن
گونه به رویشگاههای گونههای غالذع بذومی آکاسذیا از
جملذه گبذذر و مغیذذر در اسذتان هرمزگذذان وارد شذذده و
بهصورت آمیخته با این گونهها وجذود دارد .آکاسذیا از
تیرة میموزاسه بهشکل درختچه یا درخذت خذاردار بذا
برگهای زوج شانهای یذا سذاده اسذت کذه در جنذوب
کشور در سواحل خلیج فارس و دریذای عمذان انتشذار
دارد .گونۀ گبر ،بومی هرمزگان است .این گونه دو نذوع

فذراهم آورده و در حذذال حاضذر در گسذذترة وسذذیعی از
استان هرمزگان ،این گونه بهصورت خودرو ،خذالص یذا
آمیخته با گونههای بومی مشاهده میشود .با توجه بذه
شرایط بیابانی در بذیش از نیمذی از مسذاحت ایذران و
سازگاری و رویش سریع این گونذه در نذواحی بیابذانی
کشور ،هدف این تحقیق بررسی سذبز شذدن ،شذاخص
بنیۀ بذر ،طول ریشهچه و ساقهچه دو گونۀ مهم بذومی
در خا زیر تذاج ،حاشذیۀ تذاج و فضذای بذاز سذمر و
همچنین خا آغشته بذه پذودر بذرگ سذمر اسذت تذا
بتوان بر این اساس ،تصمیمهای مدیریتی صحیحی در
زمینذذذۀ چگذذذونگی بذذذهکذذذارگیری ایذذذن گونذذذه در
جنگلکاریهای بومسازگان جنوب کشور (کشت کردن
یا کشت نکردن و همچنین مکانیابی کشت این گونذه
در صورت ضرورت) ،اتخاذ شود.

خذذار گوشذذوارهای بلنذذد و صذذاف ،و کوتذذاه و خمیذذده
(قالبمانند) ،دارد .نیام بهطور کامل پیچخورده بذوده و
از دیگذذذر گونذذذههذذذای آکاسذذذیا متمذذذایز اسذذذت
( .)Najafi, 2003مغیذذر گونذذۀ بذذومی دیگذذری از تیذذرة
میموزاسه است که بهصورت درختچهای با ارتفاع 9-5
متر منشعع از بذن درختچذه اسذت .ایذن گونذه دارای
شاخههای جوان سفید مایذل بذه خاکسذتری تذا سذبز
مایل بذه زرد اسذت .خارهذای ایذن گونذه مسذتقیم یذا
بهندرت منحنی به طول  0/0تا  2/8سانتیمتر بذوده و
برگ بهصورت زوج و شانهای است .نیامها مسذتقیم یذا
گاهی منحنیشکل هستند (.)Thulin, 1993
با توجه به اثرهای متقابل کلیمای رویشگاه و گونذۀ
گیذذاهی ،انتخذذاب گونذذۀ مناسذذع ،اصذذلی مهذذم در
جنگلکاری است ،چراکه انتخاب گونۀ نامناسع ،ممکن

مواد و روشها

اسذذت سذذبع کذذاهش پایذذداری بذذومسذذازگان شذذود
( .)Neirynck, 2000با توجه به کمآبذی و فقیذر بذودن
خا هذای اسذتان هرمزگذان ،عرصذههذای وسذیعی از
استان ،بذدون پوشذش گیذاهی اسذت .شذرایط سذخت
اقلیمی و ادافیکی و کندرشذد بذودن گونذههذا ،زمینذۀ

منطقۀ پژوهش

برای اجرای این پژوهش ،بندر سیریک واقع در 85
کیلومتری شهرستان میناب (استان هرمزگان) با طذول
و عذذرج جغرافیذذایی  21درجذذه 39 ،دقیقذذه و 30/20
ثانیۀ شذمالی و  58درجذه و  1دقیقذه و  93/22ثانیذۀ
شرقی بهعنوان منطقۀ تحقیذق انتخذاب شذد .متوسذط
درجۀ حرارت و بارش سالیانۀ منطقذه بذهترتیذع 29/9
سانتیگذراد و  221/11میلذیمتذر (براسذاس اطالعذات
آمذذذاری ایسذذذتگاه سذذذینوپتیک مینذذذاب در دورهای
بیستساله از  9315تا  )9390است .ارتفذاع منطقذه از
سطح دریا  0متر و متوسط شیع کمتر از  5درصذد بذا
جهت شرقی– غربی است .منطقه دارای بافت شذنی و
بهشدت سبک است .فلور منطقه صحاری سندی است
و تیذذط طبیعذذی گِبذذر-کهذذور بذذومی بذذا گونذذههذذای
همذذذذراه ،Ziziphus spina-christi ،A. oerfota
 P. juliflora, A. ehrenbergianaدر آشکوب فوقذانی
و علفیها و گرامینذههذای یکسذاله و چندسذاله ماننذد
ciliaris,

Cenchrus

aucheri,

Chrysopogon
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 Cymbopogon Olivier, Pennisetum divisumو
 Taverniera spدر اشذذذذکوب تحتذذذذانی اسذذذذت

برای جمعآوری برگ سمر ،پنج پایه با تذاج بذیش از 2
متر انتخاب شدند که در محذیط سذایه در هذوای آزاد

(.)Bijani et al., 2020

خشذذک شذذدند و سذذسس ،بذذرای آسذذیاب شذذدن بذذه
آزمایشگاه انتقال یافتند.
برگهای آسیابشده از الک یک میلیمتری عبذور
داده شدند 10 ،00 ،20 ،0 .و  90گرم پودر برگ گونۀ
سمر به یک کیلوگرم خا (بذرای هذر غلظذت) کذه از
محیط باز سمر در عرصه جمعآوری شده بذود ،اضذافه
شد و سسس به این ترکیع 500 ،میلیلیتذر آب مقطذر

شیوۀ اجرای پژوهش

جمعآوری بذر از  30پایۀ مذادری گونذههذای گِبذر
() )A. tortilis (Forssk.) Hayneو مُغیذر A. oerfota
)) (Forssk). Schweinfبذهصذورت کذامالا تصذادفی در
تابستان  9311انجام گرفت .عالوهبر جمذعآوری بذذر،
برخی از مشخصات پایذههذای مذادری شذامل دو قطذر
عمود بر هم تاج با استفاده از متر ،قطر یقه با اسذتفاده
از نوار قطرسنج و ارتفاع گونههذا بذا اسذتفاده از سذانتو
اندازهگیری شد.
بذذذرها پذذس از جمذذعآوری بذذه آزمایشذذگاه مرکذذز
تحقیقات هرمزگان انتقال یافتند .سذسس پذیشتیمذار
الزم روی آنها انجام گرفت .برای رفذع خذواب بذذر ،در
مورد بذر گبر بهدلیل نفوذناپذیر بذودن پوسذته بذذر از
روش خراش دهی با سنباده و برای بذر مغیذر از روش
اسید سولفوریک غلیظ بهمدت  10دقیقه استفاده شذد
).)Kheoufi et al., 2017
برای آزمایش سبز شدن بذرها در خا  ،پنج پایذۀ
سالم سمر با تاج بیش از  2متر انتخاب و از زیذر تذاج،
حاشیۀ تاج و بیرون تاج (فاصلۀ  0متر از لبذه) از عمذق
 90سذذذانتیمتذذذری نمونذذذۀ خذذذا برداشذذذت شذذذد
( )Kahi et al., 2009و پس از ترکیذع ،در دمذای 80
درجۀ سانتیگراد بهمدت  20ساعت در آون ضدعفونی
شد و از الک  5میلیمتری عبور داده شد .سذسس00 ،
گرم خا در ظروف پالستیکی با نه تکرار (سه دسذتۀ
سهتایی) ریخته شد و  95بذر از گونههای گِبر و مُغیذر
در هر ظرف کشت شدند (در مجموع  50تکرار ظذرف
(دو گونه×  3موقعیت خا ×  )) nو در اتذاق رشذد بذا
دمای  20-25درجۀ سانتیگراد و شرایط نوری 2500
لوکس قرار گرفتند.
برای آزمایش سبز شدن بذرهای گونۀ گِبر و مُغیذر،
از خا آغشته به پودر برگ سذمر نیذز اسذتفاده شذد.

افزوده و  91ساعت بذه همذان شذکل در شذرایط اتذاق
نگهداری شد .پس از  91ساعت 910 ،گرم از خا در
داخل ظروف پالستیکی ریختذه شذد و  95بذذر از هذر
گونه با چهذار تکذرار در هذر ظذرف قذرار داده شذد (در
مجموع بیست تکرار بذرای هذر گونذه= پذنج غلظذت ×
چهار تکرار) .اولین سبز شذدن بذذر چهذار روز پذس از
کشت انجام گرفت (.)Getachew et al., 2012
بذرهای مغیر و گبذر در داخذل خذا در شذهریور
سال  9311کشت شدند و آبیاری با آب مقطذر انجذام
گرفت .عملیات آبیاری پذس از هذر بذار خشذک شذدن
انجام گرفت .آماربرداری هر دو روز یکبار انجام گرفت
و ثبت شد .پایش سبز شدن بذرها چهذار هفتذه ادامذه
داشت .زمانی که بذهمذدت دو شذمارش متذوالی هذیچ
سبزشدنی مشاهده نشد ،شمارش متوقف شد .در انتها
طول ریشهچه و ساقهچۀ بذرهای سبزشده اندازهگیری
شذذد ( .)Getachew et al., 2012در ایذذن تحقیذذق
خصوصیات سبز شدن شامل درصد سبز شذدن ،طذول
ریشهچه و ساقهچه و شاخص بنیۀ بذذر بذا اسذتفاده از
رابطۀ  9اندازهگیری شد (.)ISTA, 1985
رابطۀ 9

= شاخص بنیۀ بذر

(/900درصد جوانهزنی ×میانگین طول گیاهچهها)
روش تحلیل

طرح آزمایش های تحقیذق ،فاکتوریذل دوعاملذه در
قالع طرح کامالا تصادفی اسذت (جذدول  .)9دادههذای
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زیذر تذاج،

حاصل از تحقیق ،پذس از ذخیذره در نذرمافذزار اکسذل

بنیۀ بذر و طول ریشه و ساقهچذه در خذا

 2093بذا اسذذتفاده از نذذرمافذذزار  SPSS24آنذذالیز شذذد.
بذاقیمانذذدههذذای مذذدل ،توسذذط آزمذذون کولمذذوگروف-
اسمیرنوف و شاپیرو -ویلک (برای نرمال بودن دادههذا)
بررسی شد .برای بررسی درصد سذبز شذدن ،شذاخص

حاشیۀ تاج و فضذای بذاز و همچنذین در عصذارههذای
مختلف ،از آنالیز واریذانس چنذدمتغیره اسذتفاده شذد.
مقایسۀ میانگینها با اسذتفاده از آزمذون چنددامنذهای
دانکن انجام گرفت.

جدول  -9فاکتورها و سطح بررسیشده در هر فاکتور برای هر گونه
فاکتور 9

فاکتور 2

سطح فاکتور 9

سطح فاکتور 2
زیر تاج
حاشیۀ تاج
بیرون تاج

مغیر
گونه

خا

مغیر
خا آغشته
به عصارة برگ
گبر

نتایج
ارتفاع ،قطر یقه و همچنین دو قطر عمذود بذر هذم

درصد سبز شدن
شاخص بنیۀ بذر
طول ریشهچه
طول ساقهچه

زیر تاج
حاشیۀ تاج
بیرون تاج

گبر

گونه

متغیرهای بررسیشده

 0درصد
 2درصد
 0درصد
 1درصد
 9درصد

درصد سبز شدن
شاخص بنیۀ بذر
طول ریشهچه
طول ساقهچه

 0درصد
 2درصد
 0درصد
 1درصد
 9درصد

تاج درختان مادری گبر و مغیر اندازهگیری و ثبت شد
(جدول .)2

جدول  -2میانگین مشخصات ب و قوة نامیۀ بذرها پایههای انتخابشده
گونه

قطر کوچک (متر)

قطر بزرگ (متر)

قطر یقه ()cm

ارتفاع ()m

مُغیر

5/32 ± 9/10

1/08 ± 9/82

31/30 ± 92/80

5/22 ± 9/30

گِبر

5/10 ± 2/10

92/3 ± 2/30

59/90 ± 9/93

1/80 ± 0/18

نتایج تجزیۀ واریذانس چنذدمتغیره نشذان داد کذه

بین دو گونه اختالف معنیداری نشان داد (جذدول .)2

جمعآوریشده از عرصه ،در

همچنین طذول ریشذهچذه و سذاقهچذه در محذلهذای

درصد سبز شدن در خا

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال سیزدهم ،شمارة  ،9بهار  ،9000صفحۀ  98تا 902

مختلف جمعآوری خا  ،اختالف معنیداری داشذتند.
اثرهای متقابل گونه× موقعیت خذا نیذز در شذاخص

12

بنیۀ بذر و طول ریشذهچذه و سذاقهچذه معنذیدار بذود
(جدول .)3

جدول  -3آنالیز واریانس خصوصیات سبز شدن گونهها در خا زیر تاج ،حاشیۀ تاج و فضای باز سمر
و خا آغشته به عصارة برگ سمر
متغیر
درصد سبز شدن

شاخص بنیۀ بذر

ریشهچه (سانتیمتر)

ساقهچه (سانتیمتر)

درصد سبز شدن

شاخص بنیۀ بذر

ریشهچه (سانتیمتر)

ساقهچه (سانتیمتر)

منبع تغییر

میانگین مربعات

درجۀ آزادی

گونه ()A
موقعیت خا ()B
گونه× موقعیت خا ()A×B
خطا

3/20
0/025
0/80
0/25

9
2
2
09

92/99
0/90 ns
2/85 ns

گونه ()A
موقعیت خا ()B
گونه× موقعیت خا ()A×B
خطا

511/39
12/29
899/05
919/88

9
2
2
09

3/59ns
0/58ns
*0/90

گونه ()A
موقعیت خا ()B
گونه× موقعیت خا ()A×B
خطا

93/01
98/00
21/15
3/99

9
2
2
00

3/38ns
* 0/39
** 8/89

گونه ()A
موقعیت خا ()B
گونه× موقعیت خا ()A×B
خطا

0/90
0/05
90/82
0/25

9
2
2
09

0/91ns
** 5/19
** 29/03

گونه ()A
عصاره برگ ()B
گونه× عصارة برگ ()A×B
خطا

00/00
991/99
1/00
29/99

9
0
0
30

9/39
1/00
ns
0/33

گونه ()A
عصارة برگ ()B
گونه× عصارة برگ ()A×B
خطا

23/98
230/39
03/03
99/89

9
0
0
30

9/11ns
**
91/50
*
3/15

گونه ()A
عصارة برگ ()B
گونه× عصاره برگ ()A×B
خطا

0/11
98/31
1/90
0/90

9
0
0
30

5/99
29/10
**
8/19

گونه ()A
عصارة برگ ()B
گونه× عصارة برگ ()A×B
خطا

9/11
91/39
0/09
0/53

9
0
0
30

ns

*معنیداری در سطح احتمال  15درصد ** ،معنیداری در سطح احتمال  11درصد.

F
*

ns

**

*

**

3/83
31/19
ns
0/12

**
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شاخص بنیۀ بذر و طول ریشذهچذه و سذاقهچذه در

است .میانگین درصد سبز شدن گونۀ مُغیذر بذا مقذدار

خا آغشته بذه عصذارههذای مختلذف بذرگ اخذتالف
معنیداری داشتند .همچنذین اثرهذای متقابذل گونذه×
عصارة برگ بر طذول ریشذهچذه ،اخذتالف معنذیداری
داشتند (جدول .)3
نتایج آنذالیز واریذانس چنذدمتغیره نشذان داد کذه
درصد سبز شدن بذر فقط در بذین دو گونذه معنذیدار

 99/99درصذذد کمتذذر از گونذذۀ گِبذذر بذذا مقذذدار 20/80
درصد بود (جدول  ،)0ولی طول ریشهچذۀ گونذۀ گِبذر
بذذهطذذور معنذذیداری کمتذذر از مُغیذذر بذذود (جذذدول .)0
همچنین طول ریشهچۀ گونۀ مُغیر در خا آغشته بذه
عصارة برگ سمر بذا مقذدار  9/99سذانتیمتذر بذهطذور
معنیداری بیشتر از گونۀ گِبر بود (جدول .)0

جدول  -0مقایسۀ میانگین خصوصیات سبز شدن در خا
تیمار

متغیر

گونه

اشتباه معیار  ±میانگین

درصد سبز شدن

مغیر
گبر

99/99 ± 9/55
20/80 a± 2/19

شاخص بنیۀ بذر

مغیر
گبر

99/22a2±/29
98/80a2±/99

طول ریشهچه (سانتیمتر)

مغیر
گبر

5/90 a± 0/51
0/21 b± 0/31

طول ساقهچه (سانتیمتر)

مغیر
گبر

3/89 a± 0/3
3/19 a± 0/91

درصد سبز شدن

مغیر
گبر

99 a± 9/55
1 a± 9/31

شاخص بنیۀ بذر

مغیر
گبر

5/31a9±/82
3/90a0±/12

طول ریشهچه (سانتیمتر)

مغیر
گبر

9/10 b± 0/09
2/08a± 0/50

طول ساقهچه (سانتیمتر)

مغیر
گبر

9/99 a± 0/09
9/39a± 0/30

خا

خا

و خا

آغشته به عصارة برگ بین گونههای گِبر و مُغیر

آغشته به عصارة برگ

نتایج نشان داد که طول ریشذهچذه در فضذای بذاز
بیشترین مقدار را داشت و بهطور معنیداری بیشذتر از
خا حاشیۀ تاج ( 0/35سانتیمتر) و خذا زیذر تذاج
( 3/12سذذانتیمتذذر) بذذود (جذذدول  )5همچنذذین طذذول
ساقهچه در خا فضای باز و سسس حاشیۀ تاج بهطور
معنیداری بیشتر از خا زیر تاج سمر بود (جدول .)5
براساس نتایج درصد سبز شدن و شاخص بنیۀ بذر
در تیمذذار غلظذذت در شذذاهد ( 98/5درصذذد و ،)93/00
بیشترین مقدار را داشت .با افزایش غلظت عصارة برگ

b

سمر ،درصذد سذبز شذدن و شذاخص بنیذۀ بذذر رونذد
کاهشی داشذت و در غلظذت  9درصذد بذه  5درصذد و
 0/30رسید (جدول  .)1همچنین طذول ریشذهچذه بذا
افزایش غلظت تا  2درصد نر افزایشذی و بذا افذزایش
غلظت ،نر کاهشی گرفت .طول ساقهچه نیز در شاهد
( 0/22سانتیمتر) بیشترین مقدار را داشت و با اضذافه
شدن عصذاره بذه خذا و همچنذین افذزایش غلظذت،
کاهش یافت و در غلظت  9درصد به  0/20سانتیمتذر
رسید (جدول .)1

10
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جدول  -5مقایسۀ میانگین خصوصیات سبز شدن گونهها در سطحهای مختلف خا
متغیر

موقعیت خا

اشتباه معیار ±میانگین

درصد سبز شدن

زیر تاج
حاشیۀ تاج
فضای باز

91/11 ± 3/12
90/19 a± 2/18
91/21 a± 2/15

شاخص بنیۀ بذر

زیر تاج
حاشیۀ تاج
فضای باز

90/29 a± 3/19
92/30 a± 2/12
91/99 a± 3/98

ریشهچه (سانتیمتر)

زیر تاج
حاشیۀ تاج
فضای باز

3/12 b± 0/50
0/35 b± 0/50
5/99 a± 0/82

ساقهچه (سانتیمتر)

زیر تاج
حاشیۀ تاج
فضای باز

3/29 b± 0/29
0/01 a± 0/29
0/30 a± 0/32

a

جدول  -1مقایسۀ میانگین خصوصیات سبز شدن دو گونۀ مُغیر و گِبر در عصارههای مختلف برگ سمر
متغیر

درصد غلظت عصارة برگ

اشتباه معیار ±میانگین

درصد سبز شدن

کنترل
2
0
1
9

98/5 9±/85
99/11b 09/2±
9/33bc 09/2±
8/5bc 11/9±
5c 01/9±

شاخص بنیۀ بذر

کنترل
2
0
1
9

93/00a ± 2/18
5/10b± 9/31
2/21c± 0/93
9/01 c± 0/81
0/30c± 0/9

ریشهچه (سانتیمتر)

کنترل
2
0
1
9

3/29a 00/0±
0/90a18/0±
9/51b 19/0±
0/15bc 25/0±
0/05c 92/0±

کنترل
2
0
1
9

0/22a 09/0±
9/00b 09/0±
9/08b 29/0±
0/59b 91/0±
0/20b 02/0±

ساقهچه (سانتیمتر)

a
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شاخص بنیذۀ بذذر در موقعیذتهذا مختلذف خذا
براساس نوع گونه رفتذار متفذاوتی نشذان داد .شذاخص
بنیۀ بذر در گونۀ مغیر در زیر و حاشیۀ تاج بذا مقذادیر
 0/00و  1/91کمتر از مقدار آن در فضای باز با مقذدار

در هر دو گونۀ مغیر و گبر تحت تذأثیر غلظذت عصذارة
برگ قرار داشت و در هر دو گونۀ تیمار شاهد بهترتیع
با  99/39و  9/59بیشترین مقذدار را داشذت و پذس از
آن با نذر کاهشذی بذه کمتذرین مقذدار در غلظذت 9

 20/99بود (شکل  9الف) .همچنین شاخص بنیۀ بذذر

درصد ( 0/28و  )0/09رسید (شکل  9ب).

شکل  -9مقایسۀ میانگین شاخص بنیۀ بذر تحت اثرهای متقابل گونه × موقعیت خا

نتایج نشان داد که اثرهای متقابل گونذه× موقعیذت
خا در گونۀ مُغیر اخذتالف معنذیداری داشذت و در
گونۀ گِبر اختالفی مشذاهده نشذد (شذکل  ،2الذف) .در
گونۀ مُغیر در زیر تاج کمترین مقذدار طذول ریشذهچذه
( 3/99سذذانتیمتذذر) مشذذاهده شذذد .همچنذذین طذذول
ساقهچه نیز روند مشابهی را نشان داد و در گونۀ مُغیذر
از خا زیر تاج بهسمت خا فضای باز نر افزایشذی
داشت (شکل  ،2ب).

(الف) و گونه × غلظت عصارة برگ (ب)

در خذذا آغشذذته بذذه عصذذارة بذذرگ سذذمر ،طذذول
ریشهچه ابتدا افزایش و سسس کذاهش یافذت ،ولذی در
انتهذذا افذذزایش پیذذدا کذذرد .در غلظذذت  2و  9درصذذد
بیشترین طول ریشهچذه بذهدسذت آمذد (شذکل  2ج)،
درحالی که در گونۀ مُغیر این فرایند فقط نر کاهشی
داشت و با افزایش غلظت عصذارة بذرگ سذمر از طذول
ریشهچۀ گونۀ مُغیر کاسته شد (شکل  2ج).

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال سیزدهم ،شمارة  ،9بهار  ،9000صفحۀ  98تا 902

شکل  -2مقایسۀ میانگین طول ساقهچه (الف) و طول ریشهچه (ب) تحت اثرهای متقابل گونه × موقعیت خا
(ج) تحت اثرهای متقابل گونه× غلظت عصارة برگ

بحث
ترکیبذات آللوپاتیذک مترشذحه از گیاهذان ،ممکذن
است برای رشد گیاهان گیرنده مفید یذا مضذر باشذند
( .)Chang-Hung, 1999در طبیعت آللوشیمیاییهذای
سمی نسبت به آللوشیمیایی های تحریکذی فذرار ترنذد.
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و طول ریشهچه

همین امر قدرت رقابت درختذان را بذهشذدت افذزایش
مذذیدهذذد ( .)Kavari et al., 2012تذذأثیر ترکیبذذات
آللوپاتیک بذر جوانذهزنذی و رویذش گیاهذان از طریذق
تداخل در تقسیم سلول ،متابولیسم انرژی ،جذب مذواد
معذذدنی و فراینذذدهای بیوسذذنتزی انجذذام مذذیگیذذرد
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 .)Pasiecznik,بنذذذذابراین دگرآسذذذذیبی در

شذیمیایی را بذذا خذذود وارد خذا

مذذیکننذذد .در واقذذع

بومسازگانهای طبیعی بهدلیل کاهش چشمگیر رشذد
گیاهذذذان مهذذذم و کذذذاهش عملکذذذرد محصذذذوالت
( )Waller, 2003و تذأثیر بذر سذاختار جوامذع گیذاهی
مورد توجه قرار گرفته است .بنذابراین مذیتذوان گفذت
دگرآسذذیبی در گونذذههذذای غیربذذومی سذذازوکار بسذذیار
مهمذذذی اسذذذت کذذذه ممکذذذن اسذذذت موجذذذع غلبذ ذۀ
آنهذذا بذذر گونذذذههذذای بذذومی یذذذک منطقذذه شذذذود
(.)Hierro & Callaway, 2003
درصد سبز شدن بذر گونۀ مُغیذر در خذا عرصذه
 1/13درصد کمتر از گونۀ گِبذر بذود .طذول ریشذهچذۀ
گونۀ گِبر  0/99سانتیمتر کمتر از مُغیر بود .همچنذین
طول ریشهچۀ گونۀ مُغیر در خذا آغشذته بذه عصذارة
برگ سمر  0/53سانتیمتر کمتر از گونۀ گِبر بود .گونۀ
سذذمر بازدارنذذدة جوانذذهزنذذی بذذذرها و رشذذد برخذذی از
گونذذذههذذذای مجذذذاور خذذذود بذذذه شذذذمار مذذذیرود

محققان معتقدند شا وبرگ سمر شامل مواد شیمیایی
محلول در آب هستند که هنگام بارنذدگی وارد خذا
مذذیشذذوند ( )Abbasi & Abbasi, 2011و قادرنذذد
بازدارندة رویش و جوانهزنی بذذور در خذا زیذر تذاج
سمر باشند ( .)Asrat et al., 20تحقیقات نشان داد که
ترکیبات فنذولی در عصذارة بذرگ و ریشذۀ سذمر0/1 ،
میلیگرم در لیتر بیشتر از مقدار آن در بذرگ و ریشذۀ
کهور بومی است .غلظت زیاد ترکیبات فنولیک موجود
در خا سمر اثرهای مربت آن بر حاصذلخیزی خذا
را از بین میبرد ( .)Kuar et al., 2012از دیگر دالیذل
کاهش متغیرهای اندازهگیریشده در زیرگونۀ سمر در
خا عرصه میتوان به ترشحات سمی آن اشذاره کذرد
کذذه همذذراه آبشذذویی درخذذت وارد خذذا مذذیشذذود
( .)Warrag, 1994ترشحات سمی یکی از راهبردهذای
زندهمانی این گونذه در عرصذه اسذت کذه بذا تذأثیر بذر

( .)Muturi et al., 2009درصد سبز شدن کمتر مُغیذر
نسبت به گِبر و طذول ریشذهچذۀ کمتذر ،ممکذن اسذت
بهعلت وجود مواد بازدارندة موجود در برگ ،خا زیذر
تاج و حاشذیۀ تذاج سذمر باشذد ( ;Noor et al., 1995
.)Muturi et al., 2009
طول ریشهچذه و سذاقهچذه در فضذای بذاز  9/11و
 9/01سانتیمتر بیشتر از خا زیر تاج سمر بود .ایذن
نتذایج بذا یافتذههذای محققذان ;Inderjit et al., 2008
) ،)Goel et al., 1989; Kuar et al., 2008همخذوانی
دارد .دلیل کاهش متغیرها در زیر تاج سمر را میتوان
بذذه اثذذر بازدارنذذدگی قذذوی ترشذذحات ریشذذه ،سذذاقه
و بذذذرگ نسذذذبت داد (.)Inderjit et al., 2008
) Pasiecznik (1999نیذذز دلیذذل اثرهذذای بازدارنذذدگی
متغیرهای اندازهگیریشده در خا سطحی زیذر تذاج

دسترسی آب و غذا ،از رشد و استقرار گونههذای دیگذر
جلوگیری میکند (.)Patnaik et al., 2017
درصد سبز شدن ،شاخص بنیۀ بذر و طول ساقهچه
در تیمارهای غلظت ،در شاهد بیشترین مقدار را داشت
کذه بذا یافتذههذذای محققذان ( ;Azizi et al., 2015
 )Asrat et al., 2017, Elbalola, 2020مطابقذذت
داشت .طول ریشهچه نیز در عصارة  2درصذد و شذاهد
بیشذذتر از تیمارهذذای دیگذذر بذذود کذذه بذذا یافتذذههذذای
()Getachew et al., 2012, Qayyum et al., 2018
مطابقذت داشذت .کذاهش خصوصذیات سذبز شذذدن در
تیمارهای خا آغشته به عصارة برگ را مذیتذوان بذه
ترکیبذات بازدارنذدة بذرگ ایذذن گونذه مذرتبط دانسذذت
( .)Inderjit et al., 2008مواد بازدارنده در اندام سذمر،
سذذذذذذذذیرینجین ( ،)Syringinالریسیرسذذذذذذذذینال

سمر را تجمع ترکیبات آللوپاتیک این گونه (ترکیبذات
شیمیایی آزادشده از الشبرگ یذا ترشذحات ریشذه) در
خا گزارش کردنذد Goel et al. )1989( .نیذز تأییذد
کردند که عصارة برگ همانند آبشویی بذرگ در حذین

( ،)Lariciresinolال-تریستوفذذذان (،)L- tryptophan
جولیسروسذذذذذسین ( ،)Juliprosopineجولیسروسذذذذذین
( )juliprosineو جولیسروسذذذذسینال ()Juliprosopinal
اسذذت .از میذذان ایذذن ترکیبذذات آللوشذذیمی ،مشذذتقات

بارنذذدگی و همچنذذین تجزیذذۀ بذذرگهذذای سذذمر ،مذذواد

جولوپروسین تأثیر بازدارندگی قذوی (دگرآسذیبی) بذر
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درصد جوانهزنی ،رشد گونهها و شاخص بنیۀ بذذر دارد
( .)Nakano et al., 2002, 2003, 2004ال-تریستوفذان

بیشترین مقدار را داشت .محققان دیگر نیذز بذه نتذایج
مشابهی دسذت یافتنذد Getachew et al. )2012( .در

اهمیت زیادی در تأثیرات دگرآسیبی برگ سذمر دارد.
محققان گذزارش کردنذد کذه غلظذت التریستوفذان در
آبشویی برگ سذمر  0/12میکذروگذرم در لیتذر اسذت،
درحالی که در کهذور بذومی  9/32میکروگذرم در لیتذر
است ) (Nakano et al., 2001در واقذع تریستوفذان در
برگ سمر  83درصد بیشتر از برگ کهور بذومی اسذت
(.)Kuar et al., 2012

تحقیق خود دریافتند که عصارة بذرگ سذمر بذر طذول
ریشهچه و سذاقهچذۀ گِبذر تذأثیر معنذیداری نداشذت،
هرچند نر این تغییر کاهشی بود؛ ولی طول ریشهچه
در غلظذت  9درصذد عصذارة پوسذذت سذمر نسذبت بذذه
کنترل افزایش داشت و طول ساقهچه نیز در غلظت 2
درصد عصارة پوست ،افذزایش رویذش نشذان داد و بذه
مقذذدار رویذذش در کنتذذرل رسذذید .شذذایان ذکذذر اسذذت

در بررسی اثرهای متقابل گونذه× موقعیذت خذا ،
مشخص شد که شاخص بنیۀ بذر و طذول ریشذهچذه و
ساقهچه گونۀ مغیر بهشذدت تحذت تذأثیر دگرآسذیبی
سذذمر قذذرار داشذذته و در زیذذر و حاشذذیۀ تذذاج کذذاهش
معنی داری نسبت به فضای باز دارد .ایذن یافتذههذا بذا
یافتذذههذذای محققذذان ( ;Inderjit et al., 2008
)Getachew et al., 2012; Asrat et al., 2017
مطابقت داشت .علت ایذن کذاهش همذانطذور کذه در
بخذشهذذای دیگذذر اشذذاره شذذد ،ناشذذی از تجمذذع زیذذاد
ترکیبات شیمیایی بازدارندة محلذول در آب در خذا
سطحی اسذت کذه در اثذر تجزیذۀ شذا وبذرگ گیذاه و
ترشحات ریشه حاصل میشود (.)Pasiecznik, 1999
خا زیر تاج سمر بذر گونذۀ گِبذر اثذر معنذیداری
نداشذت کذه بذا یافتذههذای )Getachew et al. (2012
مطابقذذت داشذذت Qayyum et al. )2018( .نیذذز در
تحقیق خذود گذزارش کردنذد کذه واکذنش گونذههذای
مختلف به ترکیبذات شذیمیایی بازدارنذده گونذۀ سذمر
متفاوت است .این ترکیبات ،بذر برخذی گونذههذا تذأثیر
شدید دارند و بر برخی دیگر تأثیر چندانی ندارنذد کذه
در نتایج این تحقیق نیز روند مشابهذی مشذاهده شذد.
علت ایذن واکذنشهذای متفذاوت را مذیتذوان ماهیذت
ژنتیکی و همچنین شرایط اکولوژیکی گونهها دانست.
در خا آغشته به عصارة برگ ،طول ریشهچذه در
گونۀ مغیر با اضافه شدن عصارة برگ به خا  ،کذاهش
یافذذت ،درحذذالی کذذه در گونذذۀ گبذذر عصذذارة بذذرگ
تحریککنندة طول ریشهچه بود و در عصارة  2درصذد

گونهه ایی که در مقابل دگرآسیبی کهور پاکسذتانی در
غلظت معینی از عصاره مقاومت میکنند ،ممکن اسذت
در غلظتهای بیشتر بذه اثرهذای بازدارنذدگی واکذنش
نشان دهند (.)Elbalola, 2020
در اثرهای مقابل گونه× غلظت ،شاخص بنیذۀ بذذر
در هر دو گونۀ مغیر و گبر بذا افذزایش غلظذت عصذارة
برگ نر کاهشی داشت .علت این کاهش را مذیتذوان
محلول بودن ترکیبات شیمیایی بازدارنذدة موجذود در
برگ ذکر کرد ،درحالی که در خا زیر تاج مقدار این
ترکیبات کمتر اسذت ( .)Asrat et al., 2017محققذان
نشان دادند در خا آغشته به عصارة برگ سمر ،رشد
طولی ریشه و ساقه کاهش یافت ( ;Noor et al., 1995
 .)Asrat et al., 2017, Elbalola, 2020همچنذذین
عصارة برگ سمر دارای مواد بازدارندة شذیمیایی قذوی
( Goal et al. )1989و ترکیبذذات فنذذولی و همچنذذین
آلکالوئیدهای بازدارندة رویش ( Nakano )2001اسذت
و سبع تأثیر منفی بر رویش گیاهذان بذومی مذیشذود
(.)Goal et al., 1989; Nakano et al., 2002
برگ بهعلت داشذتن ترکیبذات محلذول ،بیشذترین
تأثیرات بازدارندگی را بر جوانهزنی ،شاخص بنیۀ بذر و
خصوصیات رویشی گیاهان دارد و پس از آن الشذریزه
و در نهایت ترشحات ریشه و خا زیر تذاج اثرگذارنذد
( .)Asrat et al., 2017بنابراین حد اثرگذاری ترکیبات
بازدارنده عالوهبر ماهیت گونذۀ هذدف ،بذه انذدام گونذۀ
سمر و غلظت آن نیز بستگی دارد.
در مجموع میتوان گفذت نتذایج مربذو بذه طذول
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زیذر تذاج سذمر بذا

گِبر ندارد ،درحالی که خصوصیات رویشی گونذۀ مُغیذر

نتایج حاصل از خا آغشته به عصاره مطابقذت دارد و
براساس نتایج این بخش توجیهپذیر است .با توجذه بذه
مواد بازدارندة قوی در خا سمر ناشذی از آبشذویی و
تجزیۀ الشریزه بهویژه بذرگ ،مذیتذوان دلیذل کذاهش
رویذذش طذذولی ریشذذهچذذه و سذذاقهچذذه گونذذۀ مُغیذذر و
همچنین شاخص بنیذۀ بذذر گبذر و مغیذر را بذه مذواد
بازدارندة موجود در عصارة برگ و خا سطحی سذمر
نسبت داد.

در خا زیر و حاشذیۀ تذاج سذمر و همچنذین خذا
آغشته به عصارة برگ آن ،دارای رونذد کاهشذی اسذت
که نشاندهندة تأثیر شدید دگرآسیبی گونذۀ سذمر بذر
گونۀ مُغیر است .با توجه به نتایج این تحقیذق و تذأثیر
دگرآسیبی این گونه ،بهتر است جنگلکاری با گونههای
بومی از جملذه مغیذر ،کنذار و کهذور بذومی در اراضذی
جنگلذذی صذذورت گیذذرد و انتخذذاب و کاشذذت گونذذه در
بومسازگان حساس و شکنندة جنوب کشور با احتیذا
بیشتری انجام گیرد تا بقای گونههای بومی دستخوش
تهدید و تغییر نشود.

نتیجهگیری
بنابر نتایج ،گونۀ سمر دارای اثرهای دگرآسیبی بذر
درصد سبز شذدن ،شذاخص بنیذۀ بذذرها ،خصوصذیات
رویشی بذرها یا همۀ عوامل است کذه مذیتذوان گفذت
همین ویژگی ،عامل موفقیذت ایذن گونذۀ غیربذومی در
برابر گونههای بومی است و این گونه با گرفتن فرصذت
جوانهزنذی و رویذش ،بقذای خذود را در عرصذه تربیذت
میکند .شذایان ذکذر اسذت کذه گونذۀ گِبذر در مقابذل
دگرآسیبی گونۀ سمر نسبت به گونۀ مُغیر مقاوم عمذل
کرده است و دگرآسیبی این گونه اثر منفی چندانی بر

تشكر و قدردانی
ایذذن مقالذذه برگرفتذذه از طذذرح تحقیقذذاتی مصذذوب
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتذع کشذور اسذت لذذا
نویسندگان مقاله کمال تشکر را از حمایتهذای مذالی
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشذور و همچنذین
مرکز تحقیقات و آموزش کشذاورزی و منذابع طبیعذی
هرمزگان را دارند.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the allelopathy effect of Prosopis juliflora species on
emergence, vigority, gemole and plumule length of two important forest species in southern Iran,
Hormozgan province. For this purpose, in the summer of 2020, 15 seeds of Acacia oerfota and Acacia
tortilis were planted in the soil collected under, margin and four meters from the canopy edge of
Prosopis juliflora and also in the soil mixed with leaf powder of Prosopis juliflora (0, 20, 40, 60 and
80 gr/kg leaf powder in soil) and irrigated with distilled water and their emergence was recorded once
every two days. Finally, gemole and plumule lengths of germinated seeds were measured and the
variables were analyzed using GLM statistical analysis at 95% level. The results showed that the
emergence percentage in A. tortilis species (20.74%) was significantly higher than A. oerfota species.
The gemole length of A. oerfota species (5.14 cm) was longer than A. tortilis while in the soil mixed
with prosopis leaf powder, the gemole length in A. oerfota was lower (0.53 cm) than it in A. tortilis.
The length of gemole and Plumule in the open area with values of 5.88 and 4.34 cm was significantly
higher than their values in the soil under the crown of Prosopis juliflora. Emergence percentages
(17.5%), vigority (13.40) and the length of plumule (4.22 cm) were lower in the soil mixed with
prosopis leaf powder than those in control treatment. The interactions of species×soil position on
vigority (4.40), gemole and plumule length (3.11 and 2.48 cm) showed that the two variables of
gemole and plumule length were affected by the soil collection site and had its lowest value under the
canopy which it was observed in prosopis leaf concentration treatments. The results showed that A.
oerfota species was strongly influenced by Prosopis juliflora allelopathy, therefore, it is recommended
to prioritize afforestation with native species and, if possible, to avoid the plantation of Prosopis
juliflora in the southern sensitive ecosystems.
Keywords: Allelopathy, emergence characteristics, gemole length, native species, plumule length.
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