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تاثیر آللو پاتی گونه  Medicago sativaبر رشد و جوانه زنی Agropyron desertrum

چکیده
(آللَپاتی اثشات هضش گیاّاى ػالی تش سٍی خَاًِصًی ٍ سؿذ ػایش گًَِّای گیاّی هی تاؿذ .گیاّاى ػثض هتاتَلیتّای
صیادی اص خَد تَلیذ هیکٌٌذ کِ صهیٌِ ایداد یک کـوکؾ ؿیویایی تیي گیاّاى هداٍس ایداد هیکٌذ .اتتذا تا خوغ آٍسی
گًَِ یًَدِ اص هشاتغ ؿْشػتاى خَی دس پاییض ٍ تْاس ٍ آػیاب کشدى پَدس آى تْیِ ؿذ ٍ تزس ػلف گٌذهی تیاتاًی ًیض اص
اداسُ ؿْشػتاى هٌاتغ عثیؼی تذػت آهذ .ػپغ اص پَدسّای تِدػت آهذُ تیواسّای  18 ،10 ،7گشهی ٍ ؿاّذ تا تکشاس-
ّای ّشکذام  5تایی تْیِ ؿذ .ػپغ هخلَط پَدسّا تا خاک دس گلذاىّای پالػتیکی سیختِؿذُ ٍ تزس ّای ػلف گٌذهی
تیاتاًی تِ تؼذاد 10ػذد دس ػوق  1/5ػاًتیهتشی گلذاىّای تْیِ ؿذُ کاؿتِ ؿذًذ .تشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُّا اص
آصهَى تدضیِ ٍاسیاًغ ( ٍ )ANOVAتشای دػتِتٌذی هیاًگیي تیواسّا اص آصهَى آهاسی داًکي تا اػتفادُ اص ًشم افضاس
 SASاػتفادُ ؿذً .تایح حاكل اص آًالیض ٍاسیاًغ دادُّا ًـاى داد کِ تیي تیواس ّای ( T3،T2،T1پَدسّای 18 ،10 ،7
گشهی پاییضُ یًَدِ) ٍ تیواسّای  ( T6،T5،T4پَدسّای 10،18 ،7گشهی تْاسُ یًَدِ ) تیواس ( T7ؿاّذ) اص ًظش هیاًگیي
دسكذ خَاًِ صًی ،هیاًگیي عَل سیـِ ٍ ،هیاًگیي استفاع کل دس ػغح  %1اختالف هؼٌی داس ٍخَد داسدً .تایح ایي هغالؼِ
هـخق کشد کِ تشکیثات آللَپاتیک دس گیاُ یًَدِ ٍخَد داسد داسد کِ تا گزؿت صهاى اص تاثیش ایي هَاد کاػتِ هیؿَد
تِعَسیکِ پَدس تْاسُ یًَدِ تاثیش تیـتشی تشتاصداسًذگی سؿذ ٍ خَاًِصًی گًَِ ػلف گٌذهی تیاتاًی ًؼثت تِ پَدس پاییضُ
یًَدِ داسدّ .نچٌیي ّش چِ هقذاس پَدس تْاسُ تیؾتش ؿذ (پَدس  18گشهی تْاسُ )اثش تاصداسًذگی تیؾتش هـاّذُ ؿذ.
کلمبت کلیدی :آللَپاتیAgropyron desertrum ،Medicago sativa ،

مقدمه
(آللَپاتی اثشات هضش گیاّاى ػالی تش سٍی خَاًِصًی ٍ سؿذ ػایش گًَِّای گیاّی هیتاؿذ .گیاّاى ػثض هتاتَلیتّای
صیادی اص خَد تَلیذ هیکٌٌذ کِ صهیٌِ ایداد یک کـوکؾ ؿیویایی تیي گیاّاى هداٍس ایداد هیکٌذ کِ ایي خاكیت دس
تؼیاسی اص ػلفّای ّشص ٍ گیاّاى صساػی دیذُ هیؿَد ٍ ػلفْای ّشص ػْن ػوذُای سا تِخَد اختلاف دادُاًذ .آللَپاتی
ًتیدِ تَلیذ هَلکَلّای فؼال تیَلَطیکی تَػظ گیاّاى دس حال سؿذ یا تقایای آىّا هیتاؿذ کِ هوکي اػت تؼذ اص تغییش
ؿکل ٍ ٍسٍد تِ هحیظ تش سؿذ ٍ تَػؼِ افشاد ّواى گًَِ یا گًَِّای دیگش تاثیش هؼتقین یا غیش هؼتقین تگزاسد(ػیگلش
 .) 1996یکی اص دالیل ؿاداتی کن تزٍس خَاًِصدُ اکثش گیاّاى سٍیـگاُّای هٌاعق خـک ٍ ًیوِخـک هشتَط تِ
خاكیت آللَپاتی هیتاؿذ (هاتیضا ٍ داّل )1991،هَػیٌکَ ٍ ؿاکَى( ً ) 2000ـاى دادًذ ؿٌاػایی گیاّاى ّشص تا
خاكیت آللَپاتی ٍ هیضاى تاثیش آىّا تش خَاًِصًی ٍ سؿذ اٍلیِ هحلَل اّویت ٍیظُای داسد تِ عَسی کِ تؼیاسی اص
هحققیي تحقیقات خَد سا تِ ایي هَضَع اختلاف دادُاًذ .اها یکی اص هـکالت اكلی هغالؼات آللَپاتی ػذم تغاتق هیضاى
فؼالیت هَاد آللَپاتیک دس ؿشایظ آصهایـگاُ تا ؿشایظ هحیغی اػت.
ًقذی تادی ٍ ّوکاساى ( ،)1388اثشات تاصداسًذُ ػلاسُ آتی اػپٌذ ) (Peganum harmala L.تش خَاًِصًی تزس ٍ سؿذ
گیاُچِّای خشفِ ) ٍ ) (Portulaca oleracea L.ػلوِ تشُ) )Chenopodium album L.سا تشسػی ًوَدًذً .تایح
ًـاى داد کِ ػلاسُ اًذامّای هختلف گیاُ اػپٌذ تش خَاًِصًی تزٍس ٍ سؿذ گیاُچِّای خشفِ ٍ ػلوِ تشُ اثش تاصداسًذگی
داؿتِ اػت ّنچٌیي تیؾتشیي اثش تاصداسًذگی هشتَط تِ ػلاسُ کپؼَل هیتاؿذ .حٌغِ ٍ ّوکاساى )1383( ،تِ تشسػی
آثاسآللَپاتی  Atriplex canescens Jamesتش خَاًِصًی تزس  Artemisiasieberi Besserپشداختٌذً .تایح تِ دػت
آهذُ ًـاى داد کِ تیي تیواسّای هَسد هغالؼِ اص ًظش دسكذ خَاًِصًی دسهٌِ تفاٍت هؼٌی داس ٍخَد داسد )ٍ (P<0.01
تیواسّای ؿاّذ ٍ غلظت  5دسكذ تاالتشیي ٍ غلظت  25دسكذ کوتشیي دسكذ خَاًِصًی سا داسًذ .دّذاسی ٍ
خؼفشی( )1386هذیشیت پایذاس هشاتغ دػتکاؿت گًَِ( )Atriplex canescensتا دسًظشگشفتي اثش آللَپاتی ایي گًَِ تش
خَاًِصًی تزسگًَِ تَهی ٍ هشغَب ( )Salsola rigidaسا تشسػی کشدًذ.
ًتایح تِدػت آهذُ ًـاى داد کِ هَاد هَخَد دس تشگ ٍ هیَُ آتشیپلکغ کاًؼٌغ تش خَاًِصًی تزس ػالؼَال اثش آللَپاتیک
داسد .تِعَسی کِ تیؾتشیي دسكذ خَاًِصًی دس تیواس ؿاّذ ٍ کن-تشیي آى دس تیواس  100دسكذ هیتاؿذ.
دایش ٍ یَػف ( )2000گضاسؽ ًوَدًذ ػلاسُ آتی یًَدِ هیضاى خَاًِصًی ،سؿذ سیـِچِ ٍ ٍصى خـک ؿاّی ( Lepidium
 )sativum L.سا کاّؾ داد .کپٍَیؼی ٍ ّوکاساى ( )2006تِ تاصداسًذگی ػلاسُ گیاُ  Justicia ansellianaتش Vigna

 unguiculatدس هشاحل هختلف سٍیـی اؿاسُ کشدُاًذ.
ّذف ایي تحقیق ًیض تشسػی تاثیش آللَ پاتی گًَِ  Medicago sativaتش سؿذ ٍ خَاًِ صًی گًَِ Agropyron

 desertrumهی تاؿذ.

مواد و روشهب
اتتذا گًَِ یًَدِ هَسد ًظش دس پاییض ٍ تْاس ػال  1388اص هضاسع ؿْشػتاى خَی خوغ اٍسی گشدیذ ٍ پَدس پاییضُ ٍ تْاسُ
پغ اص آػیابکشدى تِدػت آهذ پَدس تْیِؿذُ خْت ّوگي ؿذى ،اص غشتالی تا ػَساخّای تِ قغش  1هیلیهتش ػثَس دادُ
ؿذ .تزس ػلف گٌذهی تی اتاًی ًیض اص اداسُ هٌاتغ عثیؼی ؿْشػتاى خَی تْیِ گشدیذ .تشای اعویٌاى اص دسكذ خَاًِصًی ٍ
خَاب تزس ػلف گٌذهی تیاتاًی اتتذا تزسّای گًَِ هَسد ًظش تا قاسذکؾ  Pcmbتا غلظت  1دس  1000تِ هذت  30دقیقِ
ضزػفًَی ؿذُ ػپغ تا آب هقغش اػتشلیضُ ؿؼتِ ٍ آهادُ کـت گشدیذًذ .دس ایي هشحلِ اص پَدسّای تِدػت آهذُ
تیواسّای  18 ،10 ،7گشهی ٍ ؿاّذ تا تکشاسّای ّشکذام  5تایی تْیِ ؿذ .ػپغ هخلَط پَدسّا تا خاک دس گلذاىّای
پالػتیکی سیختِؿذُ ٍ تزس ّای ػلف گٌذهی تیاتاًی تِ تؼذاد 10ػذد دس ػوق  1/5ػاًتیهتشی گلذاىّای تْیِ ؿذُ
کاؿتِ ؿذًذ .گلذاىّای تْیِ ؿذُ تِ هذت 1هاُ اص اٍل اسدیثْـت 1389تا اٍایل خشداد دس گلخاًِ پشدیغ کـاٍسصی ٍ
هٌاتغ عثیؼی تا ؿشایظ دهایی ٍ سعَتتی یکؼاى قشاس دادُ ؿذ ٍ ّش دٍ سٍص یکتاس آتیاسی گشدیذُ ٍ تؼذاد تزسّای خَاًِ
صدُ تِ كَست تدوؼی یادداؿت گشدیذًذ تا هیاًگیي دسكذ ٍ ػشػت خَاًِصًی ّش گلذاى تِدػت آیذ .دس پایاى خاک
تواهی گلذاىّا دس آب ؿؼتـَ گشدیذ ٍ دس ّش گلذاى اص خَاًِّای سؿذ کشدُ فاکتَسّای هَسد ًیاص اص قثیل استفاع کل،
عَل سیـِ تا خظکؾ اًذاصُگیشی ؿذ.
تشای تدضیِ ٍ تحلیل دادُّا اص آصهَى تدضیِ ٍاسیاًغ ( ٍ )ANOVAتشای دػتِتٌذی هیاًگیي تیواسّا اص آصهَى آهاسی
داًکي تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  SASاػتفادُ ؿذّ .نچٌیي ًوَداسّای هشتَعِ تا اػتفادُ اص ًشمافضاس  Excellسػن ؿذ.
نتبیج و بحث
ًتایح حاكل اص آًالیض ٍاسیاًغ دادُّا ًـاى داد کِ تیي تیواس ّای ( T3،T2،T1پَدسّای  18 ،10 ،7گشهی پاییضُ یًَدِ)
ٍ تیواسّای  ( T6،T5،T4پَدسّای 10،18 ،7گشهی تْاسُ یًَدِ ) ٍ تیواس ( T7ؿاّذ) اص ًظش هیاًگیي دسكذ خَاًِ صًی،
هیاًگیي عَل سیـِ ٍ ،هیاًگیي استفاع کل دس ػغح  %1اختالف هؼٌی داس ٍخَد داسد ٍ .تیواس ( T4ؿاّذ) اص ًظش هیاًگیي
دسكذ خَاًِ صًی  ،هیاًگیي عَل سیـِ ٍ هیاًگیي استفاع کل دس ػغح  %1اختالف هؼٌی داس ٍخَد داسد.

خذٍل ؿواسُ (ً )1تایح آًالیض ٍاسیاًغ اثش آللَپاتیک پَدسّای پاییضُ ٍ تْاسُ یًَدِ تش خلَكیات هَسفَلَطیکی ػلف گٌذهی تیاتاًی
خلَكیات

هٌاتغ تغییشات

هیاًگیي عَل سیـِ

تیي گشٍُ
خغا

هیاًگیي استفاع کل

تیي گشٍُ
خغا

دسكذ خَاًِ صًی

تیي گشٍُ
خغا

** اختالف در سطح  ٪1معنی دار است.

دسخِ آصادی

هیاًگیي هشتؼات

6

٭٭2/945

28

0/262

6

٭٭304/257

28

2/615

6

٭٭4866/79

28

105/600

 nsاختالف معنی دار نیست.

F- value
11/230
116/369
46/087

prob
0/000
0/000
0/000

تا تَخِ تِ هؼٌی داس تَدى هیاًگیي ّا آص آصهَى گشٍّثٌذی داًکي تشای گشٍّثٌذی هیاًگیٌْا اػتفادُ ؿذ کِ ًتایح آى دس
خذٍل ؿواسُ  2آهذُ اػت
خذٍل ؿواسُ (ً )2تایح آصهَى چٌذ داهٌِای داًکي اثش آللَپاتیک پَدسّای پاییضُ ٍ تْاسُ یًَدِ تش خلَكیات هَسفَلَطیکی ػلف گٌذهی تیاتاًی
تیواسّا

هیاًگیي عَل سیـِ

هیاًگیي استفاع کل

دسكذ خَاًِ صًی

پَدس 7گشهی یًَدِ پاییضُ T1

1/92a

17/94a

68ab

پَدس10گشهی یًَدِ پاییضُT2

2/25a

17/89a

62bc

پَدس 18گشهی یًَدِ پاییضُT3

1/86 ab

18/22a

52c

پَدس  7گشم یًَدِ تْاسُT4

1/2 bc

5/8b

17/8d

پَدس  10گشهی یًَدِ تْاسُT5

0/95 c

4/8b

10de

پَدس 18گشم یًَدِ تْاسُT6

d

C

e

16/8a

78a

ؿاّذ (تذٍى پَدس)T7

1/75ab

حشٍف هـتشک تِ هؼٌی قشاسگشفتي تیواسّا دس یک گشٍُ هیتاؿذ.

ًتایح ایي هغالؼِ هـخق کشد کِ تشکیثات آللَپاتیک دس گیاُ یًَدِ ٍخَد داسد کِ تا گزؿت صهاى اص تأثیش ایي هَاد
کاػتِ هیؿَد تِعَسیکِ پَدس تْاسُ یًَدِ تاثیش تیـتشی تشتاصداسًذگی سؿذ ٍ خَاًِصًی گًَِ ػلف گٌذهی تیاتاًی ًؼثت
تِ پَدس پاییضُ یًَدِ داسد .کِ تا ًتایح ( ّای  )1998هغاتقت داسدّ .نچٌیي ّش چِ هقذاس پَدس تْاسُ تیؾتش ؿذ (پَدس
 18گشهی تْاسُ ) اثش تاصداسًذگی تیؾتش هـاّذُ ؿذ .دس تیي تیواسّای پاییضُ ًیض تاثیش پَدس پاییضُ  18گشهی تیـتش تَدُ
ٍ هیاًگیي عَل سیـِ ٍ دسكذ خَاًِصًی دس تیواس  18گشهی اص ّوِ کنتش هیتاؿذ .دس تیي ّوِ تیواسّا ٍصى تش اختالف
هؼٌی داسی ًذاسد.
تٌاتشایي تا ؿٌاخت گًَِّای هختلف یًَدِ دس ایشاى هیتَاى اص ػلاسُ ٍ یا تقایای آىّا دس آیٌذُ تِ ػٌَاى یکی اص اتضاسّای
هْن دس هذیشیت تلفیقی ػلفّای ّشص دس اهش اكالح هشاتغ اػتفادُ ًوَد.

منببع
 .1اقثالی ،ؽ ٍ ّوکاساى  .1387اثش آللَپاتیک تقایای اًذامّای َّایی کَسم صػفشاى تش سؿذ گٌذم ،چاٍداس ،هاؽ ٍ لَتیا
پایاىًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ ،داًـگاُ آصاد فشدٍػی هـْذ.
 .2آؿتیاًی ،ا ٍ ّوکاساى .1387 .اثش تاصداسًذگی اکالیپتَع ) )Eucalyptus camaldulensis Dehnh.تش خَاًِصًی ٍ
سؿذ گیاُچِ ػلف ّشص ػلوک ) .)Chenopodium album L.فللٌاهِی ػلوی-پظٍّـی تحقیقات گیاّاى داسٍیی ٍ
هؼغش ایشاى293-303 :3 ،
 .3خَاًـیش ،ع ٍ ّوکاساى.1386 .تاثیش آللَپاتیک ّفت گًَِ ػلف ّشص غالة هٌغقِ تش خَاًِصًی ٍ سؿذ گیاّچِػَ،
دٍهیي ّوایؾ هلی کـاٍسصی تَمؿٌاختی ایشاى.
 .4حکیوی هیث ذی،م ٍ ّوکاساى .تشسػی هقذهاتی اثش آللَپاتی ٍ ًواتَدکـی ػلاسُ ػیاُ تاؽ ،هدلِ پظٍّؾ ٍ ػاصًذگی،
.75-80: 62
 .5حؼي پَس،ح .ػضیضی ،م .1385 ،.تشسػی اثش آللَ پاتی گیاّاى داسٍیی تش کٌتشل ػلفّای ّشص ،ػَهیي ّوایؾ گیاّاى
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