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چکیده

) به اثر متقابل گياهان بر يكديگر توسط مواد شيميايي خروجي از آنها اتالق ميشود كه بر شيوههايAllelopathy( دگرآسیبی
 گیاهان دگرآسیب با ترشح مواد شیمیایی باعث کاهش تنوع و انبوهی گیاهان.رفتاري جوامع گياهي و ميزان عملکرد آنها مؤثرند
 اثر دگرآسیبی گياهان بر يكديگر يكي از دغدغههاي مهم در اصالح و احياي.در زیر تاج خود نسبت به فضای باز مجاور میشوند
 در این بررسی به خصوصیات دگرآسیبی.مراتع بوده كه در امر مرتعكاري در سطح مراتع کشور كمتر مورد توجه قرار گرفتهاست
گیاهان تاغ و درمنه دشتی پرداخته شده که اولی از درختچههای بارز در امر احیای بیولوژیکی مناطق بیابانی و حاشیه کویر و دومی
 مرور مشاهدات صحرایی و نوشتارهای علمی موجود پایه بحث و نتیجهگیری در.از بوتههای غالب در مراتع استپی کشور است
 رشد و گسترش ديگر گياهان چندان، براساس نتایج حاصله احتمال میرود در عرصههاي تاغکاری شده.این موضوع بودهاست
 از طرف دیگر وارد کردن درختچههاي تاغ بهعنوان بادشکن يا گياه مورد استفاده براي دام (ايجاد مرتع.موفقيتي دربر نداشته باشد
مشجر) در ترکیب گیاهی با گونه غالب درمنه دشتی موفقیتآمیز بهنظر نمیرسد؛ زیرا ممکن است گونه درمنه دشتی در اين اراضي
با اثرات بازدارندگی خود بر گسترش گونه تاغ بهعنوان گياه همراه در ترکيب پوشش گياهي مراتع مناطق استپی ممانعت بهعمل
. اظهار نظر قطعی پیرامون دیدگاه ارائه شده مستلزم ادامه پژوهش در این زمینه است.آورد
 استپ، بیابان، دگرآسیبی، درمنه، تاغ:واژههای کلیدی
Allelopathic behavior of Haloxylon aphyllum and Artemisia sieberi and
their effects on vegetation of arid regions
N. Baghestani Maybodi1* and S. Zarekia2

Abstract
Allelopathy is known as the interaction effects between plants through the release of chemical compounds,
affecting the behavioral patterns of plant communities and their performance. Allelopathic plants, by secreting
chemicals, reduce the diversity and frequency of plants underneath the crown as compared to the adjacent
open spaces. Receiving less attention so far, allelopathic effects of plants on each other is one of the important
concerns in range improvement and reclamation. In this study, the allelopathic properties of Haloxylon aphyllum,
as a prominent shrub used in biological reclamation of desert areas and desert margins, and Artemisia sieberi, as
a dominant species of steppe rangelands in Iran, were investigated. The review of field observations and review
of available scientific literature have been the basis for discussion and conclusion in this regard. According to the
results, it is likely that the growth and distribution of other species will not be successful in Haloxylon plantations.
On the other hand, the use of Haloxylon shrubs as windbreak or for livestock grazing does not seem to be
successful. Because Artemisia sieberi, with its inhibitory effects, may prevent the development of Haloxylon as
a companion species in the vegetation composition of steppe rangelands. An explicit commentary on the views
presented requires further research in this regard.
Keywords: Haloxylon aphyllum, Artemisia sieberi, allelopathy, desert, steppe
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محققـان معتقدنـد در شـرايط تنشآسـاي مناطـق
مقدمه
خشك بهدليل بارش كم ،اثرات ترشح مواد متابوليتي
در گياهـان تركيبـات آلـي مختلفي
گياهـان داراي مـواد آللوكميـكال بـر گونههـاي
وجـود دارد كـه بـر شـيوههاي رفتاري
جوامـع گياهي ،تـوان گياهـان ،نگهداري مجـاور بيشـتر شـده و نقـش دگرآسـیبی در
بذرهـا و توليـد محصـوالت زراعـي تأثير شكلگيري جوامع گياهي رويشگاههاي طبيعي
پررنگتـر ميشـود (;Sombolinus, 1997
میگذارنـد (حجـازی .)1379 ،این تركيبات
داراي قابلیـت آللوپاتـي ،میتواننـد در .)Rice, 1974; Jefferson et al., 2003
تأثير دگرآسیبی عصاره اندام هوايي و
همـه بافتهـاي گياهـي از جملـه برگهـا،
ريشه سياهتاغ Haloxylon ammodendron
سـاقهها ،ريشـهها ،ريزومها ،گلهـا ،ميوهها
بـر جوانهزنـي Agropyron desertorum
و دانههـای گیاهان وجود داشـته باشـند .اين
مـواد مسـمومكننده گياهـان كـه آللوكميكال و  Agropyron elongatumنشـان داد کـه
 Allelochemicalناميـده ميشـوند ،گونـه  A. desertorumنسـبت بـه گونـه
فراوردههـای ثانويـه يـا فراوردههـای فرعي  A. elongatumبيشتر تحت تأثير دگرآسیبی
حاصـل از مسـيرهاي متابوليكـي اصلي گياه منفـي سـیاهتاغ قـرار ميگيـرد (عباسـي
خالکـي و همـکارانMoameri ;1391 ،
هسـتند .گياهـان اين مـواد را هنـگام تجزيه
بقاياي گياهي بهوسـیله ترشـحات ريشـهاي .)et al., 2011 ،همچنین ایشـان اشـاره دارند
تبخير و آبشـویی در محيط ،آزاد ميسـازند کـه اثرپذيري عصـاره اندام هوايي تاغ نسـبت
بـه ريشـه آن بيشـتر اسـت .بررسـی تأثيـر
(پیـرزاد و همـکاران.)1391 ،

دگرآسـیبی عصـاره Haloxylon persicum
بر جوانهزني گونه Astragalus squarrosus

نیز نشـان داد که عصاره آبي تاغ باعث کاهش
معنيداري بر درصد و سرعت جوانهزني ،طول
سـاقهچه ،ريشـهچه و وزن خشـک گياهچـه
میشـود (خاور و همکاران.)1391 ،
اثردگرآسیبیونماتدکشيعصارهسرشاخههاي
گونــه سياهتـاغ  H.ammodendronبر
گونههای مختلف متفاوت است بهطوری که در
تحقیقی نشان داده شد گياه يونجه نسبت به گندم
بيشتر تحت تأثير خاصيت نماتدكشي و دگرآسیبی
عصاره تاغ قرار ميگيرد (حكيميميبدي
و همکاران .)1383 ،مطالعه اثر دگرآسیبی
 Artemisia sieberiبــا اســتفاده از پــودر
بافتهــاي ريشــه ،بــرگ و ســاقه آن كــه
در اواخــر آبانمــاه (زمــان گلدهــي) از
رويشــگاههاي طبيعــي جمعآوري شــده بود بر
درصد ســبز شــدن و وزن گياهچههــاي بذري،

شکل  -1وضعیت زادآوری درختچههای تاغ محدوده اطراف ساختمان ایستگاه تحقیقاتی مرتع نیر در استان یزد
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،5آذر -دی 1396
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A. desertorum ،Atriplex
 canescensو A. elongatum

نشـان داد ،سـبز شـدن هـر سـه گونه
مـورد مطالعـه تحت تأثير منفـي مواد
آللوكميـكال گيـاه درمنه دشـتي قرار
گرفتهانـد .بنابرايـن در درمنهزارهـاي
دشـتي کاشـت اين گونهها در امر اصالح مراتع
موفقيتآميـز نخواهد بـود (باقـري و محمدي،
.)1389
اثـرات دگرآسـیبی عصاره درمنه دشـتی
روي جوانهزني و رشـد گياهچه تاج خروس
بررسـی شـده و بيشـترين شـاخصههاي
جوانهزني و رشـد گياهچه تاج خــروس در
تيمـار بـدون عصـاره و كمتريـن درصـد آنها
در عصـاره بـا غلظـت  20درصـد حاصـل
شـده اسـت (پيرزاد و همـکاران .)1391 ،از
طـرف دیگـر بـه كاهـش جوانهزني گنـدم به
ميـزان  74درصد در حضـور عصاره آبي 10
درصـدي بـرگ گيـاه درمنـه دشـتي رويش
يافته از اطراف داراب نیز اشـاره شـده اسـت
(محسـنزاده .)1376 ،صمداني و باغسـتاني
میبدی هـم ( )1384به بازدارندگي جوانهزنی
 Avena ludovicianaمتأثر از عصاره بافت
بـرگ گيـاه درمنه دشـتي اشـاره کردهاند.
بررسـی اثـر آللوپاتيـك عصـاره برگ و
ميـوه گونـه  A. canescensبـر جوانهزنـي
بـذر گونه  A. sieberiنشـان داد کـه کاربرد
ايـن عصاره بر درصـد جوانهزني درمنه تأثير
منفـي ميگـذارد و کمترين درصـد جوانهزني
در کاربرد عصاره با غلظت  ٢٥درصد حاصل
شـدهاسـت (حنطه و همکاران.)1383 ،
در ایـن نوشـتار بـا اسـتناد بـه نتایـج
مشـاهدات صحرایـی صورتگرفتـه در
عرصههـای منابـع طبیعـی اسـتان یـزد طـی
سـالهای  1393تـا ( 1396باغسـتانی
میبـدی )1396 ،و مـرور منابـع موجـود ،بـه
اثـرات دگرآسـیبی دو گونـه درمنه دشـتی و
سـیاهتاغ پرداختـه و بـا توجه بـه جمعبندي
ایـن منابـع ،پیرامون کاشـت و اسـتقرار توأم
اين دو گونه در مناطق خشـک کشـور اعالم
نظر شـده اسـت.

انسـان و دام در مناطـق خشـک و بيابانـي
مرسـوم اسـت .درختچههـاي کاشـته شـده
ال بـا مراقبـت الزم در عرصـه مسـتقر
معمـو ً
شـده و بعد از  4/5سال به بذردهي ميرسند
و بـذر فراوانی توليد میکننـد .در اين اراضي
چنانچه بارندگي باالي  100ميليمتر در سال
وجـود داشـته باشـد ،زير و اطـراف محدوده
نهـالکاری شـده زادآوري صـورت ميگيرد
و پـس از مدتـي به جنگلهاي دستکاشـت
بـا طبقات سـني مختلف تبديل خواهند شـد.
بخـش وسـیعی از این عرصههاي احيا شـده
در مناطق پوشیده از ماسههای روان در سطح
کشـور وجـود دارنـد .ایـن گونـه گیاهی در
اراضـی دیگری نیز مورد اسـتفاده قرار گرفته
اسـت .ميتـوان به نمونهاي از ايـن حالت در
مراتع اسـتپی با گونه غالب درمنه دشتی واقع
در اطراف ايسـتگاه تحقيقاتي مرتع نير استان
یزد با متوسـط بارندگي ساالنه  130ميليمتر
اشـاره کـرد (باغسـتانی میبـدی.)1396 ،

در
این نوشتار با استناد
به نتایج مشاهدات صحرایی
صورتگرفته در عرصههای منابع
طبیعی استان یزد طی سالهای 1393
تا  1396و مرور منابع موجود ،به
اثرات دگرآسیبی دو گونه درمنه دشتی
و سیاهتاغ پرداخته و با توجه به جمعبندي
این منابع ،پیرامون کاشت و استقرار
توأم اين دو گونه در مناطق خشک
کشور اعالم نظر شدهاست.

پو شـش
گياهـي اطـراف سـاختمان ايسـتگاه در زمان
احـداث آن از بيـن رفته و تقريب ًا فاقد پوشـش
شـده بود .تکدرختچههاي تاغ موجود در اين
محـدوده که حاصـل از نهالکاری سـال 1366
هسـتند تا مرز اراضي مرتعی دسـتنخورده آن
زادآوري داشته و در شرايط فعلي درختچههایي
با سـنين متفـاوت و تراکـم زيـاد در آن عرصه
حضـور پیـدا کردهاند ( شـکل .)1
نتایج و بحث
چنیـن وضعیت مشـابهی در مراتع اسـتپی
نهـالکاری بـا گونـه تـاغ در اراضـي بـدون حریم روستای ندوشن در استان یزد با بارندگی
پوشـش طبيعـي يا متأثـر از عوامـل تخریبی متوسـط ساالنه  100میلیمتر نیز قابل مشاهده
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اسـت که بر اثر چـرای مفرط ،پوشـش گیاهی
درمنه دشـتی ناچیزی دارد (باغسـتانی میبدی،
 .)1396در دهـه گذشـته نهالکاری با گونه تاغ
در ایـن عرصـه انجام شـده که بر اثـر زادآوری
طبیعی واجد پوشش گیاهی متراکم از گونه تاغ
با طبقات سـنی مختلف شدهاسـت (شکل .)2
در همان سالها ،نهالکاری دیگری با گونه
تـاغ در حواشـي جاده عبـوري از مرتع با گونه
غالب درمنهزارهاي دشـتی در مسیر ندوشن به
روسـتای صدرآباد انجام شد (باغستانی میبدی،
 .)1396در ایـن اراضی پوشـش گیاهی درمنه
دشـتی در عملیات جادهسـازی تخریب شده و
تراکـم آن در مقایسـه با عرصه دسـت نخورده
مجاور بسـیار ناچیـز بوده اسـت .زادآوری تاغ
در این محدوده نیز چشـمگیر اسـت (شکل .)3
نکتـه قابـل توجـه اين اسـت که بـا وجود
بذرافشـاني و انتقـال از درمنهزارهـای مراتـع
طبیعـی مجـاور این سـه منطقـه ،زادآوري اين
گونه در مقايسـه با گياه تاغ بسـيار اندک است
(شـکلهای 1تـا  .)3خصوصيـت دگرآسـیبی
درختچههـاي تاغ ميتواند در بـروز اين پديده
تأثيرگـذار بوده باشـد .گزارشهـای مربوط به
آثـار بازدارندگـي عصـاره تـاغ بـر جوانهزني
و رشـد گياهـان مرتعـي  A. desertorumو
 A. elongatumو ( A. squarrosusعباسي
خالکي و همکاران ،1391،معمري و همکاران،
 2011و خـاور و همـکاران )1391 ،و گياهان
زراعـي گنـدم و يونجـه (حکيمي و همـکاران،
 )1383را ميتـوان در ايـن راسـتا مدنظـر قرار
داد .ایـن اثرات بازدارندگی ممکن اسـت بر اثر
افزایش شـوری خاک متأثر از ریزش برگهای
مملـو از املاح گیاه تاغ رخ داده باشـد .در این
راستا دلخسته و همکاران ( )1382بيان ميکنند
کـه افزایـش  ECخـاک در تاغزارهاي طبيعي
ممكـن اسـت به اين دليل باشـد كه ريشـههاي
تـاغ به منظور جذب رطوبت بيشـتر ،به اعماق
پايينتـر خـاك نفوذ ميكننـد و با جـذب آب
زيرزمينـي ،نمكها را به برگهـاي گياه انتقال
ميدهنـد و با ريزش آنها ،مقدار  ECخاكهاي
سـطحي افزايش مييابد .جعفـري و همکاران
( )1384مقـدار شـوري را در عمـق سـطحي
صفـر تـا  10سـانتیمتر در مناطـق تـاغکاری
شـده و شـاهد (بـدون تـاغکاری) بهترتیـب
برابـر  56و  2دسـيزيمنس بـر متـر گـزارش
کردهانـد .در پژوهـش دیگـری از فراهـی و

شکل  -2نمایی از پوشش گیاهی مراتع تخریب شده بر اثر چرای شدید و مستمر دام در ندوشن استان یزد که تاغکاری شده است

همـکاران ( )1393در منطقه نیاتک سیسـتان،
مقـدار شـوري در عمـق سـطحي صفـر تا 10
سـانتیمتر در مناطق تاغکاری شـده و شـاهد
(بـدون تاغکاری) بهترتیب برابر  6/28و 0/06
دسـيزيمنس بر متر اعالم شـدهاست .غالمي
طبسي و همکاران ( )1392نیز در بررسی تأثیر
کاشـت گونـه سـیاهتاغ بـر پوشـش گیاهی و
خاك بیابانهاي ماسـهاي تثبیتشده شهرستان
سـرخس نشـان دادند تاغکاری سـبب کاهش
معنـیدار درصـد تـاج پوشـش کل ،درصـد
تاج پوشـش و تراکـم دو گونـه Astragalus
 squarrosusو Convolvolus hamadae
شـده اسـت .آنها اظهار میدارند کـه در منطقه
مطالعاتـی در نقاطی که بین درختان تاغ فاصله
افتـاده و تراکم آن پایین اسـت پوشـش گیاهی
علفی و بوتهاي روند افزایشـی دارد و بیشترین
پوشش در جایی اسـت که هیچ درختی وجود
نـدارد و درنتیجـه کاشـت خالـص و بـا تراکم
بـاالی ایـن گونـه مانعـی جدي برای پوشـش
گیاهی طبیعی عرصه است .محمدی و همکاران
( )1393نیـز بـر تأثیـر منفـی تـاغ بـر گونـه
 A. squarrosusتأکیـد دارنـد .زنـدی و
همکاران ( )1390در بررسـی دشـت سـجزي
اصفهـان بـه ایـن نتیجه رسـیدند که تـاغکاری

سـبب شور شـدن خاك و از بین رفتن پوشش
گیاهی شدهاست .چنين اثر دگرآسیبی منفي از
گونه  A. canescensروي گونه A. sieberi
نیـز گزارش شـدهاسـت (حنطه و همـکاران،
 .)1383از طـرف دیگر ،افخم الشـعرا ()1374
طـی بررسـی خـود بـه ایـن نتیجه رسـید که
تـاغکاری بعد از  8تا  10سـال تنوع پوشـش
گیاهی منطقه را افزایش داده و در طوالنیمدت
سبب اصالح پوشش گیاهی میشود .نیکنهاد
( )1381و زارعی ( )1390نیز به اثرهاي مثبت
تاغکاری بر پوشـش گیاهی و خاك در مطالعه
خـود اذعان دارند .با اسـتناد بهنظـرات موافق
بر وجود اثرات بازدارندگی تاغ که اشـاره شـد
و مشـاهدات ارائه شـده در سـه منطقـه مورد
مطالعه در استان یزد (باغستانی میبدی)1396 ،
احتمـال دارد که در عرصههاي تاغکاریشـده،
رشـد و گسـترش ديگر گياهـان (بهویژه گونه
درمنـه دشـتی) چنـدان موفقيتي دربر نداشـته
باشـد و تنهـا ميتوان بـر ادامه رشـد پایههای
مـادری تاغ موجود و زادآوري آنها در مناطقی
با بارندگـي باالي  100ميليمتـر اميدوار بود.
گونـه درمنـه دشـتي A. sieberi
مشـخصکننده فلـور منطقـه اسـتپی اسـت
(شـیدایی .)1348 ،این گونه در سراسر نواحی

دشتی و دامنهای استان یزد میروید (مظفریان،
 )1379و در بخش وسـیعی از مراتع استان در
ردیـف گونـه غالب قـرار میگیرد (باغسـتانی
میبدی .)1382 ،باغسـتانی میبدی و دشتکیان
( )1394مسـاحت تیپهـای گیاهـی بـا گونه
غالب درمنه دشـتی را در اسـتان یـزد بیش از
چهار میلیون و  500هزار هکتار (معادل 52/5
درصد از سـطح پوشـش گیاهی اسـتان) اعالم
کردهانـد .اثـرات بازدارندگي عصـاره این گونه
روي درصـد سـبز شـدن و وزن گياهچههـاي
بـذري A. desertorum، A. canescens،و
( A. elongatumباقــري و محمــدي،)1389،
درصــد جوانهزنــی گيــاه زراعــي گنــدم
(محسـنزاده 1376 ،و صمدانــي و باغســتاني
میبــدی )1384 ،و درصــد جوانهزنــی و رشــد
گیاهچــه علــف هــرز تــاج خــروس (پيــرزاده
و همــکاران )1391 ،گزارش شــده اســت .در
مــورد تأثیــر عصــاره درمنــه دشــتی بــر گونه
تــاغ مطالعـهای صــورت نگرفتــهاســت ،امــا
اثــرات بازدارندگــی آن بــر گونه تــاغ محتمل
بهنظــر میرســد .در تأییــد ایــن دیــدگاه
میتــوان بــه نتایــج مشــاهدات صحرايــي
جمعبندیشــده از باغســتانی میبــدی
( )1396در محــدوده ايســتگاه تحقيقاتــي
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شکل  -3نمایی از وضعیت درختچههای کاشتهشده تاغ در مسیر جاده ندوشن به صدرآباد

شکل  -5نمایی از پوشش گیاهی در محدوده تحت گسترش بذر تاغ
در مراتع طبیعی مجاور مراتع حریم ندوشن استان یزد

مرتــع نيــر ،مراتــع حریــم ندوشــن و مراتــع
حواشــی جــاده در مســیر یــزد  -ندوشــن
در اســتان يــزد اشــاره کــرد .براســاس ایــن
گزارشهــا ،پايههــای مســتقر تــاغ موجــود
در عرصــه ،هــر ســاله بــذر فــراوان و بــا
کيفيــت مناســب توليــد ميکننــد .وجــود
نونهالهــا و نهالهــای مســتقر در ایــن
محدودههــا مؤیــد فراوانــی و کیفیــت بــاالی
بــذر تــاغ در ایــن اراضی اســت (شــکلهای
 1تــا  .)3ایــن بذرهــا بــر اثــر ورزش بــاد
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شکل  -4نمایی از پوشش گیاهی در محدوده تحت
گسترش بذر تاغ در ایستگاه تحقیقاتی مرتع نیر استان یزد

شکل  -6نمایی از مراتع با پوشش غالب درمنه دشتی بدون
گسترش درختچههای تاغ (در عمق) که در مجاورت
عرصه تاغکاریشده حاشیه جاده (جلو) واقع شدهاند.

بــر گســترش گونــه تــاغ بهعنــوان گيــاه همراه
در ترکيب پوشــش گياهي مراتع مناطق اســتپی
ممانعــت بهعمــل آورد .اظهــار نظــر قطعــی در
مــورد دیدگاههــای ارائــه شــده مســتلزم ادامــه
پژوهــش در ایــن زمینــه اســت.

و جريــان آب در ســطح گســتردهاي از مراتــع
ایــن اراضــی بــا گونــه غالــب درمنــه دشــتی،
پخــش میشــود امــا در عرصــه طبیعــی ســبز
و مســتقر نشــدهاند (شــکلهای  4تــا  .)6در
چنيــن عرصههايي گســترش درختچههاي تاغ
بهعنــوان بادشــکن يا گياه مــورد اســتفاده براي
دام (ايجــاد مرتــع مشــجر) در ترکیــب گیاهــی منابع
بــا گونــه غالــب درمنــه موفقیتآمیــز بهنظــر افخمالشــعرا ،م.ر . 1374 ،.اثــر تــاغ در تغییر وضعیت
نمیرســد .زیــرا ممکــن اســت گيــاه درمنــه
گیاهــان زیراشــکوب تاغزارهــاي جنــوب
خراسان .فصلنامه پژوهش و سازندگی.33-31 :29 .
دشــتی در ايــن اراضــي بــا تأثيرگــذاري خــود

دشـتي بـر سـه گونـه گياهـي مهـم
elongatum

،Agropyron

Atriplex

canescens

و  Agropyron desertorumدر امـر
اصلاح مراتع .فصلنامه تحقيقـات مرتع و بيابان
ايران.548-538:)4(17 ،
پيرزاد ،ع ،.قاسميان ،و ،.سيدشريفي ،ر ،.صدقي،
م ،.هادي ،ه .1391 ،.بررسي اثر عصاره آبي
مریمگلی( )Salvia officinalisو درمنه (Artemisia
 )sieberiروي جوانهزني و رشد گياهچه تاج
خروس . )Amaranthus retroflexus(.نشريه
حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي)26 ،
(.145-151 :)2
جعفري ،م .رســولي ،ب .عرفان زاده ،ر .و مرادي ،ح،.
 .1384بررســي تأثيــر كشــت گونههــاي تــاغ،
آتريپلكــس و گز بر خصوصيات خاك در مســير
بزرگــراه تهران -قــم .مجله منابــع طبيعي ايران،
.930-921 :58
حجـازی ،الـف .1379 ،.آللوپاتـي (خودمسـمومي و
دگرمسمومي) .انتشارات دانشگاه تهران ،جلد اول،
تهران 323 ،صفحه.
حكيمي ميبدي ،م .ح ،.شاكري ،م ،.سودائيزاده ،ح،.
 .1383بررسي مقدماتي اثر آللوپاتي و نماتدكشي
عصاره سياهتاغ .پژوهش و سازندگي.75-80 :۶۲ ،
حنطه ،ع ،.ضرغام ،ن ،.جعفري ،م ،.ميرزايي ندوشن،
ح ،.زارع چاهوکي ،م .ع .1383 ،.بررسي آثار
آللوپاتي  Atriplex canescensبر جوانهزني
بذر  .)Artemisia sieberi) Besserمجله
منابع طبيعي ايران.813-820 :) ۴( ۵۷ ،
خاور ،ع ،.جنگجو ،م ،.اجتهادي ،ح .1391 ،.بررسي
اثرات آللوپاتيک عصاره آبي چهار گياه مرتعي
Haloxylon

باغستانی میبدی ،ن .1396 ،.گزارشات بازدیدهای
صحرایی نگارنده از عرصههای تاغکاری شده در
عرصههای منابع طبیعی استان یزد در سالهای
 1393تا  .1396مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.
باغستاني ميبدي ،ن .1382 ،.بررسي اثرات كوتاهمدت
شدتهاي مختلف چراي بز بر برخي خصوصيات
پوشش گياهي و عملكرد دام در مراتع استپي استان
يزد ،رساله دكتراي مرتعداري ،دانشكده منابع طبيعي
دانشگاه تهران ،تهران 214 ،صفحه.
باغستاني ميبدي ،ن ،.و دشتكيان ،ك .1394 ،.شناخت
مناطق اكولوژيك كشور ،تيپهاي گياهي استان
يزد ،نشريه  ،455انتشارات مؤسسه تحقيقات
جنگلها و مراتع کشور ،تهران 245 ،صفحه.
باقري و محمدي ،م .1389 ،.بررسي اثر آللوپاتي درمنه

canescens

Atriplex

Sophora
lehmanni
’Persicum
 Peganum harmala L.بر جوانهزني بذر
و خصوصيات مرفولوژيک رشد گياهچه گون
نتر  ، Astragalus squarrosusاولين کنفرانس
ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار ،تهران،
 20اسفند .1391
دلخسته ،الف ،.صفائيان ،ن .و شكري ،م .1382 ،.بررسي
اثرهاي تاغزارهاي دستكاشت طبيعي بر پوشش
گياهي و آب و خاك دشت سيستان ،مجموعه
مقاالت اولين همايش ملي تاغ و تاغكاري در ايران،
چاپاول،سازمانجنگلهاومراتعکشور،تهران 20،ص.
زارعی ،الف ،.زارع چاهوکی ،م.ع ،.جعفري ،م ،.باقري،
ح ،.ابراهیمی ،م .ع .1390 ،.بررسی تأثیر اجراي
طرح نهالکاري -قرق بر ویژگیهاي پوشش
گیاهی مراتع کوه نمک استان قم .فصلنامه
پژوهشهاي آبخیزداري.60-55 :)1(24 .
زندي اصفهان ،الف ،.جعفري ،م ،.خواجهالدین ،س،.
ج ،آذرنیوند ،و ،.ح .1390 ،.بررسی شور شدن
خاك و دامنه تأثیر آن در اثر تاغکاری در دشت
سگزي اصفهان .فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان
ایران.218-202:)2( 18 .

شيدائي ،گ .1348 ،.توسعه و اصالح مراتع ايران از
طريق مطالعات بتانيكي و اكولوژيكي (ترجمه)،
وزارت منابع طبيعي ،تهران 219 ،ص.
صمداني ب ،.باغستانيميبدي ،م .ع .1384 ،.اثرات
آللوپاتيك گونههاي مختلف درمنه ()Artemisia
روي جوانهزني بذرها و رشد گياهچه يوالف وحشي
( .)Avena ludovicianaپژوهش و سازندگي،
.129-134 :79
عباسي خالکي ،م ،.معمري ،م ،.طويلي ،ع .و زارع
چاهوکي م ،.ع .1391 ،.اثر آللوپاتيک عصاره
گياه سياهتاغ ()Haloxylon ammodendron
بر جوانهزني و برخي خصوصيات گياهچه گاوبو
صحرايي( )Agropyron desertorumنشريه
علوم و فناوري بذر ايران173-183:)2(1 .
غالمي طبسی ،ج ،.جعفري ،م ،.آذرنيوند ،ح.1392 ،.
بررسي تأثير کاشت گونه سياهتاغ بر پوشش گياهي
و خاك بيابانهاي ماسهاي تثبيتشده (صمدآباد
شهرستان سرخس) .فصلنامه پژوهشهاي فرسايش
محيطي.44-35 :90 ،
فراهي ،م ،.مفيدي چالن ،م ،.مقيمينژاد ،ف ،.خطيبي ،ر.
و جهانتاب ،الف .1393 ،.بررسي تأثيرگونههاي
گز و تاغ بر ويژگيهاي خاك در منطقه نياتك
سيستان ،فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران.
.316-307 :)2( 21
محسنزاده ،س .1376 ،.اثرات آللوپاتي درمنه بر
جوانهزني بذر و رشد گياهچههاي گندم و
آگروپيرون ،مجله پژوهش و سازندگي:37 ،
.66-62
محمدي ،ر ،.ناصري ،ک ،.و حشمتي ،غ .1393 ،.اثر
كشت سياهتاغ بر پوشش گياهي و خاك
(( )Haloxylon aphyllumمطالعه موردي:
منطقه عباسآباد مشهد) .فصلنامه تحقيقات مرتع
و بيابان ايران127-119 :)1(21 .
نیکنهاد قره ماخر ،ح .1381 ،.بررسی برخی اثرات
تاغکاری بر پوشش گیاهی و خصوصیات خاك
در قم .پایاننامه کارشناسی ارشد مرتعداري.
دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس.
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