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چکیده
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات آللوپاتی  Eucalyptus camaldulensisو عمق کشت بذر بر
خصوصیات جوانهزنی و رشد رویشی گیاهچههاای  Agropyroum desertorumدر گلخاناه دانشادده
منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد .برای انجام این تحقیق از آزمایش فاکتوریل براساس طار پایاه
کامال تصادفی با  4تدرار و  0فاکتور استفاده شاد .فااکتور او آللوپااتی در  5ساح صافر ششااهد
 6/60 6/63 6/665و  6/61درصد وزنی پودر برگ اکالیپتوس در  3666گرم خاک و فاکتور دوم عمق
کاشت در  4سح  6/5ششاهد  1 3/5و  4/5سانتیمتر بود .نتایج نشان داد اثر آللوپاتی عمق کشت و
اثر متقابل آنها بر تمامی صفات مورد بررسی معنیدار بود .تیمار آللوپاتی باعث کاهش جوانهزنی بذور
از  55درصد در تیمار شاهد به  14درصد در تیمار  6/61درصد وزنی آللوپاتی گردید .تاثیر بازدارندگی
اکالیپتوس بر وزن خشک اندام هوایی بیشتر از سایر صفات بود و باعث کااهش اابال مالحظاه آن در
تیمار  6/61درصد وزنی آللوپاتی اکالیپتوس نسبت به تیمار شاهد گردید .افزایش عمق کشت منجر باه
کاهش طو ریشهچه و سااهچه گردید به گونهای که بیشترین میزان طو ریشهچه و سااهچه در تیمار
شاهد و کمترین آنهاا شباه ترتیا

 6/02و  6/32ساانتیمتر در تیماار  6/61درصاد وزنای آللوپااتی

اکالیپتوس و عمق کشت  4/5سانتیمتر مشاهده گردید .در مجموع افزایش میزان آللوپاتی اکالیپتوس و
عمق کشت تاثیر کاهشی بر جوانهزنی بذور و رشد رویشی گیاهچههای  A. desertorumداشتند بهویژه
زمانی که این دوعامل همزمان با هم لحاظ شوند.
واژگان کلیدی :جوانهزنی عمق کشت بازدارندگی Eucalyptus camaldulensis Agropyroum desertorum
*نویسنده مسئو bagheri_range87@yahoo.com :
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مقدمه
پدیده آللوپاتی در مفهوم تداخل شیمیایی یک گونه گیاهی با جوانه زنی رشد و تدوین سایر گونه
های گیاهی بیش از  0666سا است که شناخته شده است .واژه آللوپاتی برای اولین بار توسا یاک
محقق آلمانی به نام مولیش در سا  3312معرفی شد و مشتق شده از کلمه یونانی آللون ش allelonباه
مفهوم دیگری و پاتوز ش pathosدر مفهوم آسی

و به معنی اثرات مضر یک گیااه بار دیگاری اسات

ش . 03در هر حا مفهوم مورد پذیرش عموم امروزه اثرات مهاری و هم تحریدی یک گیااه بار گیااه
دیگر استآللوپاتی ممدن است یک برتری راابتی را برای گیاهی فراهم کند که آللوکمیدا هاای مهاار
کننده جذب آب و امال غذایی را به محی آزاد می کند و به واسحه آنها سیستم حیاتی گیاه دیگار را
مختل می نماید ش 30و  . 31بناابراین آللوپااتی نقاش عمادهای در تناوع گیااهی چیرگای تاوالی و
کلیماکس رویشگاههای طبیعی و همچناین نقاش مهمای در حاصالخیزی محصاوات کشااورزی در
اکوسیستمهای کشاورزی دارد.
واتی گیاهان در معرض آللوپاتی ارار میگیرند رشد و تدوین آنها تحت تاثیر ارار میگیرد .اثراتای
که به راحتی اابل مشاهده است عبارتاند از مهار یا تاخیر جوانه زنی تیره شدن و تورم بذرها کاهش
توسعه ریشه ریشه چه بخش هوایی کولئوپتیل تورم یا ندروزه شدن نوک ریشه ها پای خاوردن یاا
حلقه شدن محور ریشه فقدان تارهای کشنده افزایش تعداد ریشه های اصلی کاهش وزن خشاک و
پایین آمدن ظرفیت تولید مثلی ش 32و  01 04پارتلی و هیاگ  . 0661با وجاود اینداه آللوپااتی باه
عنوان یک نظریه جدید شناخته شده است اما در حا حاضر در حل مشدالت عملی مربوط به علاوم
کشاورزی و منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد .بیشتر محققین شدانشمندی و عزیزی 0663؛ د مورا و
همداران3325 3؛ سرائی و همداران  3133مهمترین اثر منفی آلیلوپاتی را مهار یا تاخیر جواناهزنای
گونههای گیاهی دانستهاند .از اینرو ازمه موفقیت در برنامههای بذرکاری انتخاب یک رام مناس
مقدار کافی بذر به همراه ترکی

زمان و عمق مناس

باا

کاشت که یدای از عوامال مهام در جواناهزنای

گیاهان است میباشد .این امر در مواردی که احتما وجود آللوپااتی در باین گیاهاان وجاود دارد از
حساسیت زیادی برخوردار است .با این روش میتوان تا حدود زیادی اثرات عواملی مانند آللوپااتی و
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همچنین کمبود رطوبت را که در خاکهای مناطق بیابانی وجود دارد کاهش داد .عماق کاشات بادلیل
تاثیر زیادی که بر جوانهزنی سبز شدن و استقرار گیاهچه دارد بسیار حائز اهمیت میباشد.
اکالیپتوس در حدود بیش از نیم ارن ابل به ایران وارد شاده اسات و در منااطق جناوب و شاما
کشور که محی مناسب ی برای آن بوده است بدون آنده محالعات جامعی در مورد خصوصیات مختلف
این گونهها از جمله کنشهای متقابل این گونهها با سایر گونههاا صاورت بگیارد کشات گردیاد .از
آنجایی که این گونهها دارای ترکیبات ثانویه بوده ممدن است بر روی گونههاای دیگار دارای اثارات
دگرآسیبی باشند .گونه  Eucalyptus camaldulensisبا نام کامل  Eucalyptus camaldulensis dehnو
نام انگلیسی Red Gumگیاهی است از خانواده  myrtaceaeاز درختان عظیم و سریع الرشاد اایانوسایه
که به نقاط مختلف دنیا نیز انتشار یافته است و جنگلهای وسیعی از آن در هند و مراکش ایجاد شاده
است .نام علمی جنس آن از دو واژه یونانی  Euبه معنای خوب و  Kalyptoبه معنای پنهان مشتق شده
است که بیش از  566گونه دارد .گونه این گونه از مهمترین گونههای اکاالیپتوس باوده کاه در شاما
ایران در اوایل مرداد شدوفه می دهد وگلهای آن لیمویی رنگ است و بذر آن در اوایل زمستان میرسد
در خوزستان کاشته می شود .رنگ برگها در آغاز سبز مایل به آبی است ولی تدریجاً به رنگ سبز مایل
به سفید در می آید .در درختان مسن وضع و ظاهر برگها نه تنها حالت منفرد بر روی سااه دارند بلده
هر یک به یک دمبرگ باریک به طو  0تا  1سانتی متر ختم می شاوند .پهناک بارگ درختاان مسان
باریک و دراز عاری از تار منتهی به نوک باریک و دارای اسمت انتهایی خمیده است رنگ آنها سابز
یا سبز مایل به زرد در هر دو سح پهنک می باشد .طو آنها  30تا  05سانتی متر و عرض آنها  0تا 5
سانتی متر است  .از این درخت صمغی به نام کینوی استرالیا گرفته میشود ش. 0
 Agropyroum desertorumگیاهی چند ساله باه ارتفااع تاا  366ساانتیمتر از گنادمیان باا فارم
بیولوژیک دستهای و از مرغوبترین گیاهان مرتعی است که مایتاوان از آن باه عناوان گوناه علوفاهای
مناس

برای اصال و توسعه مراتع استفاده نمود ش . 03این گونه زودرس بوده و بهدلیل درشاتی باذر

در مناطق خشک سازگارتر است .بیشترین دیرزیستی را نسبت به سایر گونههای جنس Agropyroum

داشته و نسبت به خاکهای شور و الیایی تحمل کمی دارد ش. 4
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نخستین مقالههای مروری و معرفی گیاهان چوبی دگرآسی

به وسیله ایلدویک و وتن ش3335

ارائه شد .بورتنز 3گیاهشناس شهیر استرالیایی با محالعه خصوصیات آللوپاتیدی برخی درختان نشان داد
بیشترین خصوصیت بازدارندگی در اکالیپتوس وجود دارد ش . 00د مورا و همداران 0ش 3325وجود
آللوپاتی را در گونه  Eucalyptus baxteriگزارش کردند .دانشمندی و عزیزی ش 0663اثر آللوپاتیدی
اکالیپتوس را بر جوانهزنی و رشد علف هرز پنجه مرغی به صورت غلظتهای متفاوت اسانس با روش
محلو پاشی مقادیر مختلف برگ مخلوط با خاک تأثیر غلظتهای مختلف اسانس و عصاره را
بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد مال اکالیپتوس تأثیر بازدارندگی اابل توجهی بر جوانهزنی ریزومها
داشت به گونهای که در  56درصد تیمار مال اکالیپتوس جوانهزنی ریزومها به طور کامل متواف شد.
سرائی و همداران ش 3133با بررسی اثرات دگرآسیبی اکالیپتوس ش Eucalyptus globulus labillبر
روی برخی خصوصیات جوانهزنی مورفولوژیدی و بیوشیمیایی دو گونه جو شHordeum vulgare L.

و خاکشیر ش Desurainia sophia L.دریافتند در تمامی غلظتها عصار آبی و دانه و برگ اکالیپتوس
بر درصد و سرعت جوانه زنی هر دو گونه اثر بازدارندگی معنیداری داشت .همچنین بررسی آثار
دگرآسیبی گونههای اکالیپتوس بر پوشش گیاهی زیراشدوب نشان داد که این گونهها در برنامههای
اصال و احیاء بر روی گراسهای زیراشدوب اثر بازدارندگی دارند و این اثرات در صورت کمبود
رطوبت تشدید میگردد ش. 30
کمبود رطوبت خاک سححی که از مهمترین محدودیتهای خاکهای نواحی خشک و نیمهخشک
محسوب میشود میتواند عامل دیگری بر تشدید عدم جوانهزنی بذور در برنامههای اصال و احیاء
مراتع گردیده و اثرات آللوپاتیآللوپاتی گیاهان را که در مناطق خشک و نیمهخشک از ترکیبات ثانویه
بیشتری برخوردارند تشدید کند  . 34در این نواحی تمایل به کشت عمیقتر بذور برای کاهش خحر
مواجه شدن با کمبود رطویت سححی و همچنین کاهش اثرات آللوپاتیآللوپاتی وجود دارد همچنین در
زمینه ارار گرفتن بذور در اعماق مختلف خاک در گیاهان گوناگون تحقیقات متعددی صورت گرفته
است .رطوبت ناکافی و ارار گرفتن بذر در اعماق زیاد خاک از مهمترین عواملی هستند که باعث سبز

3- Burtons
0- Del Moral

15

نشريه مرتعداري ،سال اول (3333 ،)3

شدن نامناس

گیاهچه میگردند ش . 06تودولو و همداران 3ش 3332با بررسی اثر عمق کشت در غالت

بیان کردند که استقرار گیاهچه تحت تاثیر عمق کشت اندازه بذر رام و بافت خاک است به گونهای
که با افزایش عمق کشت از  0تا  06سانتیمتر استقرار گیاهچه به طور خحی کاهش یافت .خسروی و
رحیمیان ش 0665گزارش کردند که تغییر عمق کاشت از  5سانتیمتر به  36سانتیمتر باعث افزایش
ارتفاع و تعداد شاخههای اولیه زیره سیاه شده و افزایش عمق به بیش از  30/5سانتیمتر سب

کاهش

معنیداری در صفات مختلف مربوط به عملدرد شده است.
در ایران بیش از  566گونه گیاهی وجود دارد ش 01که خواص آللوپاتیآللوپاتی آنها کمتر مورد
بررسی گرفته است و ضروری است که تحقیقات ازم در مورد کلیه گونهها بخصوص در مورد گونه-
های وارداتی مانند اکالیپتوس که بدلیل ترکیبات ثانویه ممدن است بر روی گونههای دیگر دارای
اثرات منفی داشته باشند .صورت بگیرد .بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی واکنش صفات
درصد جوانهزنی بذر سرعت جوانهزنی طو ریشهچه طو سااهچه طو گیاهچه وزن تر ریشهچه
وزن تر سااهچه وزن خشک ریشهچه و وزن خشک سااهچه گونه  A.desertorumبا توجه به افزایش
عمق کشت و آللوپاتی اکالیپتوس و اثر متقابل آنها میباشد.
مواد و روشها
این تحقیق به منظور بررسی اثر آللوپاتی اکالیپتوس و عمق کشت بر جواناهزنای و رشاد رویشای
گیاهچههای  A.desertorumدر سا  3153در گلخانه دانشدده منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد.
برای انجام این تحقیق از آزمایش فاکتوریل براساس طر پایه کامال تصادفی باا  4تدارار و  0فااکتور
استفاده شد .فاکتور او آللوپاتی در  5سح صفر ششاهد  6/60 6/63 6/665و  6/61درصد وزنای
پودر برگ اکالیپتوس در  3666گرم خاک و فاکتور دوم عمق کاشت در  4سح  6/5ششاهد  1 3/5و
 4/5سانتیمتر بود .بذور گونه  A.desertorumشرکت پاکان بذر اصفهان خریداری گردید .برای ایجااد
اثر آللوپاتی اکالیپتوس از پودر کردن برگهای اکالیپتوس که از مناطق دست کاشت در یزد جماعآوری
شده بود به صورت مال و مخلوط با خاک استفاده شد .ازم به توضی است که روش بدار رفتاه در
این تحقیق مشابه روش بدار رفته در تحقیق دانشمندی و عزیزی ش 3155میباشد کاه باا اساتفاده از
3- Todolu
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مال برگ اکالیپتوس مخلوط با خاک زراعی در اال

طر بلوکهای کامل تصادفی و در سه تیمار 5 0

و  36درصد وزنی با چهار تدرار انجام دادناد .حاا آنداه در تحقیاق سارائی و همدااران ش 3133از
عصاره آبی دانه و برگ اکالیپتوس استفاده شد .هر واحد آزمایش شامل گلدانهای پالستیدی با ارتفااع
 06سانتیمتر دهانه  36سانتیمتر و ظرفیت  3کیلوگرم خاک استفاده شاد .چاون بافات خااک ماورد
استفاده ماسهای بود .به منظور حذف اثر متقابل سایر فاکتورها نظیر شوری خاک مورد استفاده آبشویی
شد .بعد از خشک شدن کامل خاک با توجه به ظرفیت گلدانها و بهمنظاور ایجااد ساحو مختلاف
 6/60 6/63 6/665و  6/61درصد وزنی تیمار آللوپاتی اکالیپتوس بهترتی

 06 36 5و  16گارم از

پودر برگ تهیه شده با  3کیلوگرم خاک مخلوط گردید.
عمق بذرکاری به عوامل مختلفی مانند ابعاد بذر نوع بذر نوع خاک و شرای االیمی بساتگی دارد
شآذرنیوند و زارع چاهوکی  . 0665هرچه بذر ریزتر باشد به همان نسبت باید در عمق کمتری کشات
شود .همچنین هرچه خاک سبکتر باشد عمق بذرکاری بیشتر میشود بهطوریکه در خاکهای سبک
عمق کشت گاهی از  1سانتیمتر نیز تجاوز میکند ش . 4بهطورکلی عمق کشت بذر را  0تا  5برابر احر
بزرگ بذر است که این مقدار با توجه به بافت خاک متغیر است .در خاکهای باا بافات سابک عماق
کاشت بذر بیشتر از خاکهای سنگین در نظر گرفته مایشاود ش 1همچناین در منااطق خشاک عماق
بذرکاری باید زیادتر از مناطق مرطوب باشد ش . 05در این تحقیق خااک ماورد اساتفاده بافات سابک
داشت و بذور گونه مورد استفاده درشت بود شاحر بزرگ بذور  0/5تا  2میلیمتر  .با توجاه باه ماوارد
ذکر شده سحو مختلف عمق کشت بذر در نظر گرفته شد .به منظور تاثیر همزماان آللوپااتی و عماق
کشت ابتدا خاک گلدانها با مال پودر برگ اکالیپتوس مخلوط شد باه گوناهای کاه ساحو مختلاف
تیمارآللوپاتی ایجاد شد سپس بذور در عمق معین ارار گرفتند تا سحو مختلف عمق کشت نیز ایجاد
شود .در هر گلدان  35عدد بذر گونه  A.desertorumکشت شد .پس از کاهش رطوبت خاک گلدانها
آبیاری آنها به طور همزمان و با دور آبیاری یدسان برای تمام گلدانها انجام شد تا از تنش رطوبتی نیز
جلوگیری شود .در زیر هر یک از گلدانها نیز سوراخهایی به منظور زهدشای آب ماازاد تعبیاه شاد.
شمارش بذور جوانهزده هر روز و در یک زمان معین انجام شاد .همچناین شامارش روزاناه باذرهای
جوانه زده برای اندازه گیری سرعت و درصد نهایی جوانه زنای انجاام گرفات و پاس از هشات روز
درصد و سرعت نهایی جوانه زنی از طریق رابحه یک ش 0و سرعت جوانهزنی باا اساتفاده از رابحاه 0
ش 33محاسبه شد.
15
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G 100

رابحه ش 3درصد جوانهزنی
N
که در این رابحه  :GPدرصد جوانهزنی  :Gتعداد بذور جوانه زده :N Tتعداد کل بذورمیباشد.

Si
Di

رابحهش 0سرعت جوانهزنی

GP 

n

GR  
i 1

در رابحه باا  : Siتعداد بذور جوانهزده در هر شمارش  :Diتعاداد روز تاا شامارش  nام و  :nدفعاات
شمارش است.
پس از مدت زمان ازم از کشت بذور ش 06روز و رشد محلوب گیاهچهها طو ریشهچه و سااه-
چه تمامی گیاهچههای هر گلدان با استفاده از خ کش میلیمتری اندازهگیری شد .طو گیاهچه نیز یا
استفاده از رابحه  1به دست آمد.
رابحه ش 1طو گیاهچه

طو سااهچه  +طو ریشهچه = طو گیاهچه

در مرحله بعد گیاهچهها به آزمایشگاه منتقل شدند و وزن تر ریشهچه و ساااهچاه نیاز باا اساتفاده از
ترازوی دیجتا با دات  6/6663گرم بهدست آمد .سپس گیاهچهها باه تفدیاک هار گلادان در داخال
محی آزمایشگاه و دمای  01درجه سانتیگراد به مدت پنج روز ارار داده شدند تا خشک شوند ساپس
برای بهدست آوردن وزن خشک ریشهچه و سااهچه توزین شدند .با داشتن درصد جوانهزنای و طاو
گیاهچه شاخص بنیه بذر به روش عبدالباکی 3و اندرسون ش 3355برای هرکدام از تیمارها محاسبه شد.
دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه شد .مقایسه میانگین صفات باا اساتفاده از آزماون
داندن انجام گرفت.
نتايج
اثر آللوپاتی ،عمق کشت و اثر متقابل آللوپاتی و عمق کشت بر خصوصیات جوانه زنهی و شدهد
شويشی گیاهچ های  : A. desertorumنتایج تجزیه واریانس تاثیر سحو مختلف آللوپاتی اکاالیپتوس
بر روی پارامترهای درصد جوانهزنی بذر سرعت جوانهزنی طو ریشاهچاه طاو ساااهچاه طاو
گیاهچه وزن تر ریشهچه وزن تر سااهچه وزن خشک ریشهچه و وزن خشک سااهچاه در جادو 3
3 - Abdul-baki and Anderson
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آمده است .همان طور که مالحظه می شود در تمامی صفات مورد بررسی اخاتالف معنایدار در ساح
آماری یک درصد وجود دارد .همچنین جدو تجزیه واریانس دادهها نشان داد که عمق کشت نیاز بار
روی کلیه خصوصیات درصد جوانهزنی بذر سرعت جوانهزنی طو ریشهچه طو ساااهچاه طاو
گیاهچه وزن تر ریشهچه وزن تر سااهچه وزن خشک ریشهچه وزن خشک سااهچه و شاخص بنیاه
بذر اثر معنیدار در سح آماری یک درصد دارد .از طرف دیگر اثر متقابل آللوپاتی و عماق کشات بار
درصد جوانهزنی طو سااهچه وزن تر سااهچه و طو و رشد رویشی گیاهچهها در سح  5درصاد
و بر سایر صفات در سح یک درصد معنیدار بود شجدو . 3
جدول -1تجزي واشيانس پاشامترهای جوان زنی و شدد شويشی گیاهچ های آگروپايرون تحت تاثیر تیماش آللوپاتی و
عمق کشت
میانگین مربعات
منابع
تغییر

df

درصد

خشک

خشک

ریشه

سااه
**6/644
**6/642

طو

طو

طو

وزن تر

وزن تر

ریشهچه

سااهچه

گیاهچه

ریشه

سااه

**3/03

**005/2

**311/4

**035/0

**6/552

**6/55

**6/05

**3/1

**035/0

**363/0

**060/5

**3/34

**6/55

**6/11

*54/3

**6/60

**34/0

*4/2

*03/4

*6/60

**6/662

*6/660

40/4

6/605

0/0

3/3

5/0

6/63

6/660

6/663

جوانهزنی

آللوپاتی

4

**4501/4

عمق کشت

1

**

آللوپاتی*عمق کشت

30

خحای آزمایش

06

 :n.sعدم وجود اختالف معنی دار

سرعت

وزن

وزن

5353/5

جوانه
زنی

* :اختالف معنی دار در سح  5درصد

**

6/603

6/603

** :اختالف معنی دار در سح یک درصد

ننايج مقايس میانگین سطوح مختلف آللوپاتی اکالیپتوس بر خصوصیات جوان زنی و شدد شويشی
گیاهچ های : A. desertorumنتایج حاصل از مقایسه میانگینها شجدو  0نشاان داد از نظار درصاد
جوانهزنی بذرهایی که تحتتاثیر تیمارهاای  6/665و  6/63درصاد وزنای آللوپااتی اکاالیپتوس اارار
گرفتند اختالف معنیداری با تیمار شاهد ندارند .تیمار آللوپاتی باعث کاهش درصد جوانهزنای باذور
گونه  A.desertorumاز  54درصد در تیمار شاهد به  14درصد در تیمار  6/61درصد وزنای آللوپااتی
گردید .همچنین تیمار آللوپاتی باعث کاهش سرعت جوانهزنی باذور گوناه  A.desertorumشاد کاه
اختالف بین تیمار شاهد و سحو مختلف تیمار آللوپاتی معنیدار بود .اختالف معنیداری باین تیماار
شاهد و تیمارهای 6/60 6/63و  6/61درصد وزنی از نظر طو ریشهچه سااهچاه و گیاهچاه وجاود
دارد .تیمارهای مختلف آللوپاتی در گونه  A.desertorumاز نظر صفت طو ریشهچه و طو گیاهچاه
15
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به سه گروه و از نظر صفت طو سااهچه به دو گروه دستهبندی شدهاند .کمترین مقدار طو ریشهچاه
ش 4/2سانتیمتر و طو سااهچه ش 5/5سانتیمتر مربوط به تیمار  6/61درصد وزنی آللوپاتی اکالیپتوس
 35/23و  30/15سانتیمتر مربوط به تیمار شاهد باود .بررسای نتاایج

و بیشترین مقدار آنها شبهترتی

بیانگر آن است که بیشترین میزان وزن تر ریشهچه و سااهچه شبه ترتی

 3/35و6/25گرم مرباوط باه

تیمار شاهد شآللوپاتی صفر است .تاثیر سحو مختلف آللوپاتی بر وزن خشک ریشهچاه و ساااهچاه
معنیدار بود و منجر به کاهش آن نسبت به تیمار شاهد گردید .سح  6/665درصد وزنی آللوپاتی تاثیر
معنیداری در کاهش وزن خشک ریشهچه و سااهچه نداشت .بین سحو  6/61و  6/665درصد وزنی
آللوپاتی از نظر شاخص بنیه بذر اختالف معنیداری مشاهده نشد شجدو . 0
جدول  -2مقايس میانگین سطوح مختلف آللوپاتی اکالیپتوس بر صفات  A. desertorumبا استفاده از آزمون چند
دامن دانکن
آللوپاتی

جوانه

سرعت

طو

طو

طو

وزن تر

وزن تر

وزنخشک

وزنخشک

شدرصد

زنی

جوانهزنی

ریشهچه

سااهچه

گیاهچه

ریشهچه

سااهچه

ریشهچه

سااهچه

وزنی

ش%

شبذر/روز

شcm

شcm

شcm

شgr

شgr

شgr

شgr

صفر

a

54

a

a

3/44

a

35/23

a

30/15

a

05/32

a

3/35

a

6/25

a

6/06

a

6/00

شاخص
بنیهبذر
a

04

6/665

24

6/35b

34/25a

36/30a

05/23a

3/31a

6/03ab

6/54a

6/33ab

35/5b

6/63

00a

6/52bc

3/35b

0/40b

30/4b

6/50ab

6/50bc

6/43b

6/34bc

36/5c

6/60

b

c

0/11

b

5/21

30/60

b

c

b

c

6/61

b

c

b

c

b

44
14

cd

6/0

d

6/41

4/2

5/5

c

36/0

6/03
6/55

6/41

d

6/01

6/15

c

6/01

6/30

d

6/60

d

5/1

d

1/5

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار و ارار گرفتن در یک گروه است.

مقايس میانگین سطوح مختلف عمق کشت بر خصوصیات جوان زنی و شدد شويشی گیاهچ های
 :A. desertorumنتایج حاصل از مقایسه میانگینها شجدو  1نشان داد بیشترین درصد جوانهزنی
ش 54درصد مربوط به تیمار شاهد بود در حالی که کمترین جوانهزنی ش 10درصد در بذرهایی مشاهده
گردید که تحتتاثیر تیمار عمق کشت  4/5سانتیمتر ارار گرفته بودند افزایش عمق کشت منجر به
کاهش طو ریشهچه و سااهچه گردید به گونهای که کمترین طو ریشهچه ش4/50سانتیمتر و
سااهچه ش 4/51سانتیمتر در عمق کشت  4/5سانتیمتر مشاهده گردید .مقایسه میانگین صفت طو
گیاهچه نشان داد تیمارهای مختلف عمق کشت در گونه  A. desertorumاز نظر صفت طو گیاهچه به
13
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سه گروه دستهبندی شده است که بیشترین مقدار ش 05/32سانتیمتر مربوط به تیمار شاهد است.
اختالف معنیدار بین سحو مختلف عمق کشت و تیمار شاهد از نظر وزنتر ریشهچه مشاهده شد.
سحو شاهد و عمق کشت  3/5سانتیمتر بااترین وزن تر سااه را داشتند که اختالف آنها با سحو 1
و  4/5سانتیمتر عمق کشت معنیدار بود .از نظر وزن خشک ریشهچه نیز بذوری که تحت-
تاثیرتیمارهای عمق کشت  1 3/5و  4/5سانتیمتر ارار گرفتند اختالف معنیدار با تیمار شاهد دارند و
همراه با افزایش عمق کشت بذر وزن خشک ریشهچه نیز کاهش یافت .گونه  A. desertorumدر
سحو مختلف عمق کشت تفاوت معنیداری از نظر تولید وزن خشک اندام هوایی نشان داد .به
گونهای که تیمار عمق کشت  4/5سانتیمتر در مقایسه با تیمار شاهد میزان تولید وزن خشک اندام
هوایی بحور چشمگیری کاهش یافت .همچنین بین شاهد و سحو

مختلف عمق کشت از نظر

شاخص بنیه بذر اختالف معنیداری وجود دارد شجدو . 1
جدول -3مقايس میانگین سطوح مختلف عمق کشت بر صفات  A. desertorumبا استفاده از آزمون چند دامن دانکن

ریشه چه

سااه چه

بنیهبذر

شgr

شgr
6/00a

04a
35/2b
c

سرعت

طو

طو

طو

وزن تر

وزن تر

جوانهزنی

ریشهچه

سااهچه

گیاهچه

ریشهچه

شبذر/روز

شcm

شcm

شcm

شgr

شgr

35/23a

30/15a

05/32a

3/35a

6/25a

6/06a

33/43ab

05/32a

6/03b

6/22a

6/40b

6/03a

b

6/43bc

b

b

b

c

c

عمقکشت

شcm

ش%

شاهد

54a

3/44a

3/5

00b

6/55b

31/32a

1

b

c

b

4/5

c

10

خشک

خشک

شاخص

سااهچه

جوانه زنی

50

وزن

وزن

6/50

d

6/15

c

5/02

4/50

b
c

36/5
4/51

33/05

c

5/30

6/1

6/53

6/00

c

6/10

6/00

c

6/34

6/60

3/3

d

1/0

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار و ارارگرفتن در یک گروه است.

بحث و نتیجهگیري
براساس نتایج حاصله استنباط میشود که خصوصیات بازدارندگی اکالیپتوس باه واساحه حضاور
ماااده مااوثره موجااود در باارگ ااادرت تااأثیر روی پارامترهااای جوانااهزناای و رشااد رویشاای
 A. desertorumرا دارد .این تاثیر بر وزن خشک اندام هوایی شسااهچه بیشتر از ساایر صافات باود و
باعث کاهش اابل مالحظه آن در تیمار  6/61درصد وزنی آللوپاتی اکالیپتوس نسبت باه تیماار شااهد
گردید .کلیه سحو تیمار آللوپاتی بر صفات مورد محالعه اثار بازدارناده داشاتند و باا افازایش میازان
آللوپاتی بر خصوصیات بازدارندگی آن افزوده شد که با نتیجه دانشمندی و عزیزی ش 0663و سارائی
56
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و همداران ش 3133محابقت دارد .تیمار  6/61درصد وزنی اکالیپتوس حداکثر بازدارندگی را نسبت باه
شاهد بر صفات مورد بررسی داشت .احتمااً ترکی هایی با یک اثر بازدارنده به وسیله اکالیپتوس منتشر
میشود که همان ترکیبات آللوپاتی است .لاین و همدااران 3ش 0661دریافتناد کاه افازایش حجمای
عصاره الدلی و استونی اکالیپتوس روی گیااه  pisolithus tinctoriusباعاث افازایش خاصایت آللوپااتی
میشود .واتی که مقدار  0/5میلیگرم در لیتر از عصاره استفاده شد به صورت  366درصد از رشد گیاه
جلوگیری گردید .نتایج حاصل با بررسی و نتایج تحقیق فوق منحبق میباشد .مقایسه میانگینها نشاان
داد که آللوپاتی خصوصیات جوانهزنی و رشد رویشی گیاهچهها را بهطور معنیداری کاهش میدهاد.
اثرهای زیانبار گونه اکالیپتوس بر عملدارد گراساهایی مانناد جاو ش Hordeum vulgareگنادم شsativum

 Triticumسی

زمینی ش Solanum tubersumو نخود ش Pisum sativumثابت شده است ش. 00

از طرف دیگر میتوان گفت که عمق کشت نیز خصوصیات جوانهزنی و رشد رویشی گیاهچههاای

 A. desertorumعمق را تحت تاثیر ارار داد .مقایسه میانگینها نشان داد با افازایش عماق کشات در
تیمارهای  1و  4/5سانتیمتر تمامی صفات مورد بررسی با تیمار عمق کشات  6/5ساانتیمتر ششااهد
اختالف معنیدار داشتند .با افزایش عمق کشت سرعت جوانهزنی بذور کاهش یافات باه گوناهای کاه
بیشترین و کمترینترین سرعت جوانهزنی بهترتی

شبا مقدار  3/44و  6/15بذر/روز در عماق کشات

 6/5سانتیمتر ششاهد و عمق کشت  4/5سانتیمتر مشاهده شد .به دلیل ذخایر غذایی اندک بذور ارار
گرفتن آنها در عمقهای زیاد ادرت جوانهزنی را کاهش میدهد .بذوری که تحات تااثیر تیماار عماق
کشت  4/5سانتیمتر ارار گرفتند کمترین درصد جوانهزنی را نسابت باه عماق کشات  6/5ساانتیمتر
ششاهد داشتند .با توجه به نتایج به دسات آماده بهتارین عماق کشات گوناه  A. desertorumعماق 3/5

سانتیمتر است که با گفته مقیمی ش 0665محابقت دارد اگر چاه در ایان عماق صافات ماورد بررسای
کاهش یافتند ولی اکثر آنها کاهش کمی داشاتند و باا عماق کشات  6/5ساانتیمتر ششااهد اخاتالف
معنیدار نداشتند .نتایج برهم کنش آللوپاتی اکالیپتوس و عمق کشت نشان داد که کمتارین میازان رشاد

گونه  A. desertorumدر تیمار  6/61درصد وزنی آللوپاتی و عمق کشت  4/5سانتیمتر مشاهده شد.
نتایج نشان داد افزایش میزان آللوپاتی و عمق کشت هر دو دارای تاثیر کاهشی بر مؤلفههای رشاد
گیاهچههای  A. desertorumبودند .تاثیر بازدارندگی آللوپاتی اکالیپتوس بر مؤلفههای طو ریشهچاه
3 - Lin
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طو سااه چه و طو گیاهچه در شرایحی که این تیمار بهطور مستقل وجاود دارد فقا زماانی اابال
مالحظه است که میزان آن بیش از  6/665درصد وزنی باشد .به عبارت دیگر تاثیر متقابال آللوپااتی و
عمق کشت بر روی مولفههای سبز شدن  A. desertorumیک اثر تشدید کننده بود .زماانی کاه میازان
آللوپاتی در خاک افزایش می یابد ضرورت دارد که در عمق کشت بذر دات بیشتری داشت تاا باذور
گونه  A. desertorumدر عمق بیشتر از  1سانتیمتر ارار نگیرد و تا حاد ممدان باذور در عماقهاای
سححی خاک ارا ر گیرند .تاثیر مستقل عمق کشت نیز بر صفات ذکر شده زمانی اابل مالحظه است که
بذور در عمق بیشتر از  3/5سانتیمتر ارار بگیرند .ولی زمانی که این دو عامل هم زمان وجاود داشاته
باشند و میزان آللوپاتی و عمق کشت هر دو افزایش یابند صفات ذکر شاده بیشاتر تحات تااثیر اارار
گرفتند و کاهش بیشتری داشتند .بحوری که در تیمار  6/61درصد وزنی آللوپاتی و عماق کشات 4/5
سانتیمتر میزان رشد ریشهچه و سااه چه بسیار اندک بود و بذوری کاه تحات تااثیر ایان تیماار اارار
گرفتند امدان رشد را نداشتند.
در مجموع افزایش میزان آللوپاتی اکالیپتوس و عمق کشت تاثیر کاهشی بر جوانهزنی بذور و رشد
رویشی گیاهچههای  A. desertorumداشتند و زمانی که این دو عامل بهطور هم زمان لحاظ شدند تاثیر
کاهشی آنها بیشتر از زمانی بود که بذور به طور مستقل تحت تاثیر ارار گرفتناد .عماق کشات فااکتور
تعیین کنندهای بر جوانهزنی و رشد رویشی گیاهچههای  A. deserteroumبخصاوص در ماوااعی کاه
کنشهای متقابل آنهم از نوع آللوپاتی در بین گیاهان وجو داشته باشد میباشد .بنابراین در برناماههاای
بذرکاری به منظور احیاء و اصال مراتع بخصوص در مناطق خشک و بیابانی با استفاده از گونه مذکور
بایستی سعی شود بذور حتیاامدان در عمقهای سححی خاک ارار گیرند ش. 3
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