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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.
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چکیده
دگرآسيبی (Allelopathy) به اثر متقابل گياهان بر يكديگر توسط مواد شيميايي خروجي از آنها اتالق مي شود كه بر شيوه هاي 
رفتاري جوامع گياهي و ميزان عملكرد آنها مؤثرند. گياهان دگرآسيب با ترشح مواد شيميايی باعث كاهش تنوع و انبوهی گياهان 
در زير تاج خود نسبت به فضای باز مجاور می شوند. اثر دگرآسيبی گياهان بر يكديگر يكي از دغدغه هاي مهم در اصالح و احياي 
مراتع بوده كه در امر مرتع كاري در سطح مراتع كشور كمتر مورد توجه قرار گرفته  است. در اين بررسی به خصوصيات دگرآسيبی 
گياهان تاغ و درمنه دشتی پرداخته شده  كه اولی از درختچه های بارز در امر احيای بيولوژيكی مناطق بيابانی و حاشيه كوير و دومی 
از بوته های غالب در مراتع استپی كشور است. مرور مشاهدات صحرايی و نوشتارهای علمی موجود پايه بحث و نتيجه گيری در 
اين موضوع بوده  است. براساس نتايج حاصله احتمال می رود در عرصه هاي تاغ كاری شده، رشد و گسترش ديگر گياهان چندان 
موفقيتي دربر نداشته باشد. از طرف ديگر وارد كردن درختچه هاي تاغ به عنوان بادشكن يا گياه مورد استفاده براي دام )ايجاد مرتع 
مشجر( در تركيب گياهی با گونه غالب درمنه دشتی موفقيت آميز به نظر نمی رسد؛ زيرا ممكن است گونه درمنه دشتی در اين اراضي 
با اثرات بازدارندگی خود بر گسترش گونه تاغ به عنوان گياه همراه در تركيب پوشش گياهي مراتع مناطق استپی ممانعت به عمل 

آورد. اظهار نظر قطعی پيرامون ديدگاه ارائه شده مستلزم ادامه پژوهش در اين زمينه است. 
واژه های کلیدی: تاغ، درمنه، دگرآسیبی، بیابان، استپ
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رفتارهای دگرآسيبي )آللوپاتی( در گونه های تاغ و 
درمنه دشتی و اثرات آنها بر پوشش گياهی مناطق 

خشک کشور
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 مقدمه 
در گياهـان تركيبـات آلـي مختلفي 

وجـود دارد كـه بـر شـيوه هاي رفتاري 
جوامـع گياهي، تـوان گياهـان، نگهداري 

بذرهـا و توليـد محصـوالت زراعـي تأثير 
می گذارنـد )حجـازی، 1379(. اين تركيبات 
در  می تواننـد  آللوپاتـي،  قابليـت  داراي 
همـه بافت هـاي گياهـي از جملـه برگ هـا، 
سـاقه ها، ريشـه ها، ريزوم ها، گل هـا، ميوه ها 
و دانه هـای گياهان وجود داشـته باشـند. اين 
مـواد مسـموم كننده گياهـان كـه آللوكميكال
مي  شـوند،  ناميـده   Allelochemical
فراورده هـای ثانويـه يـا فراورده هـای فرعي 
حاصـل از مسـيرهاي متابوليكـي اصلي گياه 
هسـتند. گياهـان اين مـواد را هنـگام تجزيه 
بقاياي گياهي به وسـيله ترشـحات ريشـه اي، 
تبخير و آب شـويی در محيط، آزاد مي سـازند 

)پيـرزاد و همـكاران، 1391(.

محققـان معتقدنـد در شـرايط تنش آسـاي مناطـق 
خشك به دليل بارش كم، اثرات ترشح مواد متابوليتي 
گياهـان داراي مـواد آللوكميـكال بـر گونه هـاي 
در  دگر آسـيبی  نقـش  و  بيشـتر  شـده  مجـاور 
شكل گيري جوامع گياهي رويشگاه هاي طبيعي 
  Sombolinus, 1997;) پررنگ تـر مي شـود
.(Rice, 1974; Jefferson et al., 2003

و  هوايي  اندام  عصاره  دگرآسيبی  تأثير 
  Haloxylon ammodendron ريشه سياه تاغ
  Agropyron desertorum بـر جوانه زنـي
و Agropyron elongatum نشـان داد كـه 
گونـه بـه  نسـبت   A. desertorum گونـه 
A. elongatum بيشتر تحت تأثير دگرآسيبی 
)عباسـي  مي گيـرد  قـرار  سـياه تاغ  منفـي 
 Moameri همـكاران،  1391;  و  خالكـي 
et al., 2011(. همچنين ايشـان اشـاره دارند 
كـه اثرپذيري عصـاره اندام هوايي تاغ نسـبت 
بـه ريشـه آن بيشـتر  اسـت. بررسـی تأثيـر 

 Haloxylon persicum دگرآسـيبی عصـاره
 Astragalus squarrosus بر جوانه زني گونه
نيز نشـان داد كه عصاره آبي تاغ باعث كاهش 
معني داري بر درصد و سرعت جوانه زني، طول 
سـاقه چه، ريشـه چه و وزن خشـك گياهچـه 

می شـود )خاور و همكاران، 1391(.
اثر دگرآسيبی و نماتدكشي عصاره سرشاخه هاي 
بر   H.ammodendron سياه تـاغ  گونــه 
گونه های مختلف متفاوت است به طوری كه در 
تحقيقی نشان داده شد گياه يونجه نسبت به گندم 
بيشتر تحت تأثير خاصيت نماتدكشي و دگرآسيبی 
)حكيمي ميبدي  مي گيرد  قرار  تاغ  عصاره 
دگرآسيبی اثر  مطالعه   .)1383 همكاران،  و 

ــودر  ــتفاده از پ ــا اس  Artemisia sieberi ب
ــه  ــاقه آن ك ــرگ و س ــه، ب ــاي ريش بافت ه
در اواخــر آبان مــاه )زمــان گل دهــي( از 
رويشــگاه هاي طبيعــي جمع آوري شــده بود بر 
درصد ســبز شــدن و وزن گياهچه هــاي بذري،

شكل 1- وضعيت زادآوری درختچه های تاغ محدوده اطراف ساختمان ايستگاه تحقيقاتی مرتع نير در استان يزد
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انسـان و دام در مناطـق خشـك و بيابانـي 
مرسـوم اسـت. درختچه هـاي كاشـته شـده 
معمـواًل بـا مراقبـت الزم در عرصـه مسـتقر 
شـده و بعد از 4/5 سال به بذردهي مي رسند 
و بـذر فراوانی توليد می كننـد. در اين اراضي 
چنانچه بارندگي باالي 100 ميلي متر در سال 
وجـود داشـته باشـد، زير و اطـراف محدوده 
نهـال كاری شـده زادآوري صـورت مي گيرد 
و پـس از مدتـي به جنگل هاي دست كاشـت 
بـا طبقات سـني مختلف تبديل خواهند شـد. 
بخـش وسـيعی از اين عرصه هاي احيا شـده 
در مناطق پوشيده از ماسه های روان در سطح 
كشـور وجـود دارنـد. ايـن گونـه گياهی در 
اراضـی ديگری نيز مورد اسـتفاده قرار گرفته 
اسـت. مي تـوان به نمونه اي از ايـن حالت در 
مراتع اسـتپی با گونه غالب درمنه دشتی واقع 
در اطراف ايسـتگاه تحقيقاتي مرتع نير استان 
يزد با متوسـط بارندگي ساالنه 130 ميلي متر 
.)1396 ميبـدی،  )باغسـتانی  كـرد  اشـاره 

شـش  پو
گياهـي اطـراف سـاختمان ايسـتگاه در زمان 
احـداث آن از بيـن رفته و تقريبًا فاقد پوشـش 
شـده بود. تك درختچه هاي تاغ موجود در اين 
محـدوده كه حاصـل از نهال كاری سـال 1366 
هسـتند تا مرز اراضي مرتعی دسـت نخورده آن 
زادآوري داشته و در شرايط فعلي درختچه هايي 
با سـنين متفـاوت و تراكـم زيـاد در آن عرصه 

حضـور پيـدا كرده اند ) شـكل 1(. 
چنيـن وضعيت مشـابهی در مراتع اسـتپی 
حريم روستای ندوشن در استان يزد با بارندگی 
متوسـط ساالنه 100 ميلی متر نيز قابل مشاهده 
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 A. desertorum ،Atriplex
 A. elongatum و   canescens
نشـان داد، سـبز شـدن هـر سـه گونه 
مـورد مطالعـه تحت تأثير منفـي مواد 
آللوكميـكال گيـاه درمنه دشـتي قرار 
گرفته انـد. بنابرايـن در درمنه زارهـاي 
دشـتي كاشـت اين گونه ها در امر اصالح مراتع 
موفقيت آميـز نخواهد بـود )باقـري و محمدي، 

 .)1389
اثـرات دگرآسـيبی عصاره  درمنه دشـتی 
روي جوانه زني و رشـد گياهچه تاج خروس 
شـاخصه هاي  بيشـترين  و  شـده  بررسـی 
جوانه زني و رشـد گياهچه تاج خــروس در 
تيمـار بـدون عصـاره و كمتريـن درصـد آنها 
در عصـاره بـا غلظـت 20 درصـد حاصـل 
شـده  اسـت )پيرزاد و همـكاران، 1391(. از 
طـرف ديگـر بـه كاهـش جوانه زني گنـدم به 
ميـزان 74 درصد در حضـور عصاره آبي 10 
درصـدي بـرگ گيـاه درمنـه دشـتي رويش 
يافته از اطراف داراب نيز اشـاره شـده  اسـت 
)محسـن زاده، 1376(. صمداني و باغسـتاني 
ميبدی هـم )1384( به بازدارندگي جوانه زنی 
Avena ludoviciana متأثر از عصاره بافت 

بـرگ گيـاه درمنه دشـتي اشـاره كرده اند.  
بررسـی اثـر آللوپاتيـك عصـاره برگ و 
ميـوه گونـه A. canescens بـر جوانه زنـي 
بـذر گونه A. sieberi نشـان داد كـه كاربرد 
ايـن عصاره بر درصـد جوانه زني درمنه تأثير 
منفـي مي گـذارد و كمترين درصـد جوانه زني 
در كاربرد عصاره با غلظت 25 درصد حاصل 

شـده  اسـت )حنطه و همكاران، 1383(. 
نتايـج  بـه  اسـتناد  بـا  نوشـتار  ايـن  در 
در  صورت گرفتـه  صحرايـی  مشـاهدات 
عرصه هـای منابـع طبيعـی اسـتان يـزد طـی 
)باغسـتانی   1396 تـا   1393 سـال های 
ميبـدی، 1396( و مـرور منابـع موجـود، بـه 
اثـرات دگرآسـيبی دو گونـه درمنه دشـتی و 
سـياه تاغ پرداختـه و بـا توجه بـه جمع بندي 
ايـن منابـع، پيرامون كاشـت و اسـتقرار توأم 
اين دو گونه در مناطق خشـك كشـور اعالم 

نظر شـده  اسـت. 

 نتایج و بحث
نهـال كاری بـا گونـه تـاغ در اراضـي بـدون 
پوشـش طبيعـي يا متأثـر از عوامـل تخريبی 

اسـت كه بر اثر چـرای مفرط، پوشـش گياهی 
درمنه دشـتی ناچيزی دارد )باغسـتانی ميبدی، 
1396(. در دهـه گذشـته نهال كاری با گونه تاغ 
در ايـن عرصـه انجام شـده كه بر اثـر زادآوری 
طبيعی واجد پوشش گياهی متراكم از گونه تاغ 
با طبقات سـنی مختلف شده  اسـت )شكل 2(.

در همان سال ها، نهال كاری ديگری با گونه 
تـاغ در حواشـي جاده عبـوري از مرتع با گونه 
غالب درمنه زارهاي دشـتی در مسير ندوشن به 
روسـتای صدرآباد انجام شد )باغستانی ميبدی، 
1396(. در ايـن اراضی پوشـش گياهی درمنه 
دشـتی در عمليات جاده سـازی تخريب شده و 
تراكـم آن در مقايسـه با عرصه دسـت نخورده 
مجاور بسـيار ناچيـز بوده اسـت. زادآوری تاغ 
در اين محدوده  نيز چشـمگير اسـت )شكل 3(.
نكتـه قابـل توجـه اين اسـت كه بـا وجود 
بذرافشـاني و انتقـال از درمنه زارهـای مراتـع 
طبيعـی مجـاور اين سـه منطقـه، زادآوري اين 
گونه در مقايسـه با گياه تاغ بسـيار اندک است 
)شـكل های1 تـا 3(. خصوصيـت دگرآسـيبی 
درختچه هـاي تاغ مي تواند در بـروز اين پديده 
تأثيرگـذار بوده باشـد. گزارش هـای مربوط به 
آثـار بازدارندگـي عصـاره تـاغ بـر جوانه زني 
و رشـد گياهـان مرتعـي A. desertorum  و

A. elongatum و A. squarrosus )عباسي 
خالكي و همكاران،1391، معمري و همكاران، 
2011 و خـاور و همـكاران، 1391( و گياهان 
زراعـي گنـدم و يونجـه )حكيمي و همـكاران، 
1383( را مي تـوان در ايـن راسـتا مدنظـر قرار 
داد. ايـن اثرات بازدارندگی ممكن اسـت بر اثر 
افزايش شـوری خاک متأثر از ريزش برگ های 
مملـو از امـالح گياه تاغ رخ داده باشـد. در اين 
راستا دلخسته و همكاران )1382( بيان مي كنند 
كـه افزايـش EC خـاک در تاغ زارهاي طبيعي 
ممكـن اسـت به اين دليل باشـد كه ريشـه هاي 
تـاغ به منظور جذب رطوبت بيشـتر، به اعماق 
پايين تـر خـاک نفوذ مي كننـد و با جـذب آب 
زيرزمينـي، نمك ها را به برگ هـاي گياه انتقال 
مي دهنـد و با ريزش آنها، مقدار EC خاک هاي 
سـطحي افزايش مي يابد. جعفـري و همكاران 
)1384( مقـدار شـوري را در عمـق سـطحي 
صفـر تـا 10 سـانتی متر در مناطـق تـاغ كاری 
شـده و شـاهد )بـدون تـاغ كاری( به ترتيـب 
برابـر 56 و 2 دسـي زيمنس بـر متـر گـزارش 
كرده انـد. در پژوهـش ديگـری از فراهـی و 

در   
استناد  با  نوشتار  این 

نتایج مشاهدات صحرایی  به 
صورت گرفته در عرصه های منابع 

طبیعی استان یزد طی سال های 1393 
به  موجود،  منابع  مرور  و   1396 تا 
اثرات دگرآسیبی دو گونه درمنه دشتی 
و سیاه تاغ پرداخته و با توجه به جمع بندي 
این منابع، پیرامون کاشت و استقرار 
توأم این دو گونه در مناطق خشک 
کشور اعالم نظر شده  است. 
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همـكاران )1393( در منطقه نياتك سيسـتان، 
مقـدار شـوري در عمـق سـطحي صفـر تا 10 
سـانتی متر در مناطق تاغ كاری شـده و شـاهد 
)بـدون تاغ كاری( به ترتيب برابر 6/28 و 0/06 
دسـي زيمنس بر متر اعالم شـده  است. غالمي 
طبسي و همكاران )1392( نيز در بررسی تأثير 
كاشـت گونـه سـياه تاغ بـر پوشـش گياهی و 
خاک بيابان هاي ماسـه اي تثبيت شده شهرستان 
سـرخس نشـان دادند تاغ كاری سـبب كاهش 
معنـی دار درصـد تـاج پوشـش كل، درصـد 
 Astragalus تاج پوشـش و تراكـم دو گونـه
 Convolvolus hamadae   و  squarrosus
شـده اسـت. آنها اظهار می دارند كـه در منطقه 
مطالعاتـی در نقاطی كه بين درختان تاغ فاصله 
افتـاده و تراكم آن پايين اسـت پوشـش گياهی 
علفی و بوته اي روند افزايشـی دارد و بيشترين 
پوشش در جايی اسـت كه هيچ درختی وجود 
نـدارد و درنتيجـه كاشـت خالـص و بـا تراكم 
بـاالی ايـن گونـه مانعـی جدي برای پوشـش 
گياهی طبيعی عرصه است. محمدی و همكاران 
)1393( نيـز بـر تأثيـر منفـی تـاغ بـر گونـه

و  زنـدی  دارنـد.  تأكيـد   A. squarrosus
همكاران )1390( در بررسـی دشـت سـجزي 
اصفهـان بـه ايـن نتيجه رسـيدند كه تـاغ كاری 

سـبب شور شـدن خاک و از بين رفتن پوشش 
گياهی شده   است. چنين اثر دگرآسيبی منفي از 
 A. sieberi روي گونه  A. canescens گونه
نيـز گزارش شـده  اسـت )حنطه و همـكاران، 
1383(. از طـرف ديگر، افخم الشـعرا )1374( 
طـی بررسـی خـود بـه ايـن نتيجه رسـيد كه 
تـاغ كاری بعد از 8 تا 10 سـال تنوع پوشـش 
گياهی منطقه را افزايش داده و در طوالنی مدت 
سبب اصالح پوشش گياهی می شود. نيك نهاد 
)1381( و زارعی )1390( نيز به اثرهاي مثبت 
تاغ كاری بر پوشـش گياهی و خاک در مطالعه 
خـود اذعان دارند. با اسـتناد به نظـرات موافق 
بر وجود اثرات بازدارندگی تاغ كه اشـاره شـد 
و مشـاهدات ارائه شـده در سـه منطقـه مورد 
مطالعه در استان يزد )باغستانی ميبدی، 1396( 
احتمـال دا رد كه در عرصه هاي تاغ كاری شـده، 
رشـد و گسـترش ديگر گياهـان )به ويژه گونه 
درمنـه دشـتی( چنـدان موفقيتي دربر نداشـته 
باشـد و تنهـا مي توان بـر ادامه رشـد پايه های 
مـادری تاغ موجود و زادآوري آنها در مناطقی 
با بارندگـي باالي 100 ميلي متـر اميدوار بود. 
 A. sieberi دشـتي  درمنـه  گونـه 
اسـت  اسـتپی  منطقـه  فلـور  مشـخص كننده 
)شـيدايی، 1348(. اين گونه در سراسر نواحی 

دشتی و دامنه ای استان يزد می رويد )مظفريان، 
1379( و در بخش وسـيعی از مراتع استان در 
رديـف گونـه غالب قـرار می گيرد )باغسـتانی 
ميبدی، 1382(. باغسـتانی ميبدی و دشتكيان 
)1394( مسـاحت تيپ هـای گياهـی بـا گونه 
غالب درمنه دشـتی را در اسـتان يـزد بيش از 
چهار ميليون و 500 هزار هكتار )معادل 52/5 
درصد از سـطح پوشـش گياهی اسـتان( اعالم 
كرده انـد. اثـرات بازدارندگي عصـاره اين گونه 
روي درصـد سـبز شـدن و وزن گياهچه هـاي 
بـذري،A. desertorum، A. canescens و

A. elongatum )باقــري و محمــدي،1389(، 
درصــد جوانه زنــی گيــاه زراعــي گنــدم 
)محســن زاده، 1376 و صمدانــي و باغســتاني 
ميبــدی، 1384( و درصــد جوانه زنــی و رشــد 
گياهچــه علــف هــرز تــاج خــروس )پيــرزاده 
و همــكاران، 1391( گزارش شــده  اســت. در 
مــورد تأثيــر عصــاره درمنــه دشــتی بــر گونه 
تــاغ مطالعــه ای صــورت نگرفتــه  اســت، امــا 
اثــرات بازدارندگــی آن بــر گونه تــاغ محتمل 
ــدگاه  ــن دي ــد اي ــد. در تأيي ــر می رس به نظ
ــي  ــاهدات صحراي ــج مش ــه نتاي ــوان ب می ت
ميبــدی  باغســتانی  از  جمع بندی شــده 
ــي  ــتگاه تحقيقات ــدوده ايس )1396( در مح

شكل 2- نمايی از پوشش گياهی مراتع تخريب شده بر اثر چرای شديد و مستمر دام در ندوشن استان يزد كه تاغ كاری شده است
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مرتــع نيــر، مراتــع حريــم ندوشــن و مراتــع 
ــزد - ندوشــن  حواشــی جــاده در مســير ي
در اســتان يــزد اشــاره كــرد. براســاس ايــن 
گزارش هــا، پايه هــای مســتقر تــاغ موجــود 
ــا  ــراوان و ب ــذر ف ــاله ب ــر س ــه، ه در عرص
ــود  ــد. وج ــد مي كنن ــب تولي ــت مناس كيفي
نونهال هــا و نهال هــای مســتقر در ايــن 
محدوده هــا مؤيــد فراوانــی و كيفيــت بــاالی 
بــذر تــاغ در ايــن اراضی اســت )شــكل های 
ــاد  ــر اثــر ورزش ب 1 تــا 3(. ايــن بذرهــا ب

و جريــان آب در ســطح گســترده اي از مراتــع 
ايــن اراضــی بــا گونــه غالــب درمنــه دشــتی، 
پخــش می شــود امــا در عرصــه طبيعــی ســبز 
ــا 6(. در  ــكل های 4 ت ــده اند )ش ــتقر نش و مس
چنيــن عرصه هايي گســترش درختچه هاي تاغ 
به عنــوان بادشــكن يا گياه مــورد اســتفاده براي 
دام )ايجــاد مرتــع مشــجر( در تركيــب گياهــی 
بــا گونــه غالــب درمنــه موفقيت آميــز به نظــر 
ــه  ــاه درمن ــرا ممكــن اســت گي نمی رســد. زي
دشــتی در ايــن اراضــي بــا تأثيرگــذاري خــود 

بــر گســترش گونــه تــاغ به عنــوان گيــاه همراه 
در تركيب پوشــش گياهي مراتع مناطق اســتپی 
ممانعــت به عمــل آورد. اظهــار نظــر قطعــی در 
مــورد ديدگاه هــای ارائــه شــده مســتلزم ادامــه 

پژوهــش در ايــن زمينــه اســت.

 منابع
افخم الشــعرا، م.ر.، 1374 . اثــر تــاغ در تغيير وضعيت
تاغ زارهــاي جنــوب زيراشــكوب  گياهــان 
خراسان. فصلنامه پژوهش و سازندگی. 29: 33-31.

شكل 4- نمايی از پوشش گياهی در محدوده تحت 
گسترش بذر تاغ در ايستگاه تحقيقاتی مرتع نير استان يزد

شكل 6- نمايی از مراتع با پوشش غالب درمنه دشتی بدون 
گسترش درختچه های تاغ )در عمق( كه در مجاورت 
عرصه تاغ كاری شده حاشيه جاده )جلو( واقع شده اند.

شكل 3- نمايی از وضعيت درختچه های كاشته شده تاغ در مسير جاده ندوشن به صدرآباد

شكل 5- نمايی از پوشش گياهی در محدوده تحت گسترش بذر تاغ  
در مراتع طبيعی مجاور مراتع حريم  ندوشن استان يزد
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بازديد های گزارشات   .1396 ن.،  ميبدی،  باغستانی 
صحرايی نگارنده از عرصه های تاغ كاری شده در 
در سال های  يزد  استان  طبيعی  منابع  عرصه های 
آموزش و  تحقيقات  مركز   .1396 تا   1393

 كشاورزی و منابع طبيعی استان يزد.
باغستاني ميبدي، ن.، 1382. بررسي اثرات كوتاه مدت
شدت هاي 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، ک.، 1394. شناخت
مناطق اكولوژيك كشور، تيپ هاي گياهي استان
تحقيقات  مؤسسه  انتشارات   ،455 نشريه  يزد، 

جنگلها و مراتع كشور، تهران، 245 صفحه.
باقري و محمدي، م.، 1389. بررسي اثر آللوپاتي درمنه 

 Atriplex مهـم  گياهـي  گونـه  بـر سـه  دشـتي 
canescens ،Agropyron elongatum
امـر در   Agropyron desertorum و 
 اصـالح مراتع. فصلنامه تحقيقـات مرتع و بيابان

 ايران، 17)4(:548-538.
صدقي،  ر.،  سيدشريفي،  و.،  قاسميان،  ع.،  پيرزاد، 
آبي  عصاره  اثر  بررسي   .1391 ه.،  م.،  هادي، 
Artemisia) و درمنه  (Salvia officinalis)مريم گلی
 sieberi)  روي جوانه زني 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.، 
1384. بررســي تأثيــر كشــت گونه هــاي تــاغ، 
آتريپلكــس و گز بر خصوصيات خاک 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.، سودائي زاده، ح.،
1383. بررسي مقدماتي اثر آللوپاتي و نماتدكشي
عصاره سياه تاغ. پژوهش و سازندگي، 62: 75-80.
حنطه، ع.، ضرغام، ن.، جعفري، م.، ميرزايي ندوشن،

آثار  بررسي  ح.، زارع چاهوكي، م. ع.، 1383. 
بر جوانه زني   Atriplex canescens آللوپاتي 
مجله  .(Artemisia sieberi) Besser بذر   

منابع طبيعي ايران، 57 )4 (: 813-820.
خاور، ع.، جنگجو، م.، اجتهادي، ح.، 1391. بررسي
مرتعي گياه  چهار  آبي  عصاره  آللوپاتيك  اثرات 
 Atriplex canescens Haloxylon
 ’Persicum Sophora lehmanni
بذر جوانه زني  بر   Peganum harmala L.
گون گياهچه  رشد  مرفولوژيك  خصوصيات  و 
نتر Astragalus squarrosus ، اولين كنفرانس
ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، تهران،

20 اسفند 1391.
دلخسته، الف.، صفائيان، ن. و شكري، م.، 1382. بررسي
اثرهاي تاغ زارهاي دست كاشت طبيعي بر پوشش

مجموعه  سيستان،  دشت  و خاک  آب  و  گياهي 
مقاالت اولين همايش ملي تاغ و تاغ كاري در ايران،
 چاپ اول، سازمان جنگلها و مراتع كشور، تهران، 20 ص.
زارعی، الف.، زارع چاهوكی، م.ع.، جعفري، م.، باقري،
ح.، ابراهيمی، م. ع.، 1390. بررسی تأثير اجراي
پوشش  ويژگی هاي  بر  قرق  نهال كاري-  طرح 
فصلنامه قم.  استان  نمك  كوه  مراتع  گياهی 

 پژوهش هاي آبخيزداري. 24)1(: 60-55.
زندي  اصفهان، الف.، جعفري، م.، خواجه الدين، س.،
ج، آذرنيوند، و.، ح.، 1390. بررسی شور شدن

خاک و دامنه تأثير آن در اثر تاغ كاری در دشت
سگزي اصفهان. فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان

ايران. 18 )2(:218-202.

شيدائي، گ.،  1348. توسعه و اصالح مراتع ايران از 
)ترجمه(، اكولوژيكي  و  بتانيكي  مطالعات  طريق 

وزارت منابع طبيعي، تهران، 219 ص.
اثرات  .1384 ع.،  م.  باغستاني ميبدي،  ب.،  صمداني 
 (Artemisia) آللوپاتيك گونه هاي مختلف درمنه
روي جوانه زني بذرها و رشد گياهچه يوالف وحشي
سازندگي،  و  پژوهش   .(Avena ludoviciana)

.129-134 :79
زارع و  ع.  طويلي،  م.،  معمري،  م.،  خالكي،  عباسي 
عصاره آللوپاتيك  اثر   .1391 ع.،  م.،  چاهوكي 

 (Haloxylon ammodendron) سياه تاغ  گياه 
بر جوانه زني و برخي خصوصيات گياهچه گاوبو
نشريه    )Agropyron desertorum(صحرايي  

علوم و فناوري بذر ايران. 1)2(:173-183
غالمي طبسی، ج.، جعفري، م.، آذرنيوند، ح.، 1392. 
بررسي تأثير كاشت گونه سياه تاغ بر پوشش گياهي
و خاک بيابان هاي ماسه اي تثبيت شده )صمدآباد 
شهرستان سرخس(. فصلنامه پژوهش هاي فرسايش

 محيطي، 90: 44-35.
فراهي، م.، مفيدي چالن، م.، مقيمي نژاد، ف.، خطيبي، ر. 
و جهانتاب، الف.، 1393. بررسي تأثيرگونه هاي
نياتك گز و تاغ بر ويژگي هاي خاک در منطقه 

بيابان ايران.  سيستان، فصلنامه تحقيقات مرتع و 
.316-307 :)2( 21

بر درمنه  آللوپاتي  اثرات   .1376 س.،  محسن زاده، 
و گندم  گياهچه هاي  رشد  و  بذر  جوانه زني 

 :37 سازندگي،  و  پژوهش  مجله  آگروپيرون، 
.66-62

محمدي، ر.، ناصري، ک.، و حشمتي، غ.، 1393. اثر
خاک و  گياهي  پوشش  بر  سياه تاغ  كشت 
موردي: )مطالعه     )Haloxylon aphyllum(
 منطقه عباس آباد مشهد(. فصلنامه تحقيقات مرتع

 و بيابان ايران. 21)1(: 127-119
نيك نهاد قره ماخر، ح.، 1381. بررسی برخی اثرات
تاغ كاری بر پوشش گياهی و خصوصيات خاک
مرتعداري. ارشد  كارشناسی  پايان نامه  قم.  در 
مدرس. تربيت  دانشگاه  طبيعی،  منابع  دانشكده 
Jefferson, L.V. and Pennachio, M., 2003. 

Allelopathic effects of foliage extracts 
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