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 (.Cuscuta monogyna L) یسس درخت   ياهچهیبذر و سبز شدن گ یزن جوانه

  2ید اسالمید وحی، س1یمیابراه اسماعیل

  رجندیدانشگاه ب يار دانشکده کشاورزیاستاد 2رجند، یهرز دانشگاه ب يت علفهایریو مد ییارشد شناسا یکارشناس يدانشجو 1

  دهیچک
، خواب بذر یشگاه جهت بررسیدر آزما یشاتیآزما. مانند انگور، انار، نارون و مرکبات است یانگل ساقه و برگ درختان یسس درخت
با کاغذ سمباده و  یگذاشتن در آب داغ، خراش ده يمارهایب تیبه ترت. دیاجرا گرد یسس درخت  ياهچهیبذر و سبز شدن گ یزن جوانه
و  یسرماده يمارهایب در تیر به ترتین تاثیداشتند و کمتر یر را در شکستن خواب بذور سس درختین تاثیشتریب% 96 کید سولفوریاس
خود را حفظ  یزنت جوانهیقابل ياز شور ییانگل تا سطح باال هرز علفن یبذور ا. ساعت به دست آمد 36ساندن بذور در آب به مدت یخ

آن کامال  یزن جوانهموالر  یلیم 640داشت، هر چند که در غلظت  یزن جوانه% 67/66م ید سدیلرموالر ک یلیم 320در غلظت  یکرده و حت
منجر به کاهش  یشتر تنش خشکیش بیبود، اما افزا%  80ش از یمگاپاسکال ب -4/0 يل اسمزیبذور اگرچه تا پتانس یزن جوانه. دیمتوقف گرد

چ یمگاپاسکال ه -1 يل اسمزیافت و در پتانسیکاهش % 20مگاپاسکال به  -8/0 يل اسمزیکه در پتانس يد، به طوریگرد یزند جوانهیشد
از بذور  ياهچه ایچ گیکه ه ير قرار داد، به طوریرا تحت تاث یسس درخت ياهجه یعمق دفن بذر به شدت سبز شدن گ. جوانه نزد يبذر

ه یبود که در سطح خاك همراه با دو ال يمربوط به بذور %)100(د و حداکثر سبز شدن یسبز نگرد ترم یسانت 2شتر از یدفن شده در عمق ب
ن گونه را یا يها  اهچهیا شخم حداقل سبز شدن گی يات بدون خاك ورزین دارد که عملیکشت شدند، که داللت بر ا یکاغذ صاف

  . دهد یم شیافزا
 .، عمق دفنیو خشک يو سبز شدن، تنش شور یزن جوانه، یسس درخت :يدیکل يها واژه

 

Seed germination and seedling emergence of Dodder (Cuscuta monogyna L.) 
2Seyed V. Eslami , 1Esmail Ebrahimi 

MSc student of weed science, faculty of Agriculture, Birjand University 

Assistant Professor, faculty of Agriculture, Birjand University  
Abstract 
Dodder (Cuscuta monogyna) is a parasite of stem and leaf of trees such as grapes, pomegranate, elm  and citrus fruits. 
Laboratory experiments were conducted to study dodder seed dormancy, germination and seedling emergence of dodder 
. Hot water, scarification with sandpaper and sulfuric acid (96%) showed the greatest effect on breaking dormancy of 
dodder seeds , while the least influence on seed dormancy was obtained by applying chilling, and soaking in water for 
36 hours. Seeds of this parasite weed retained their germination ability until high salinity levels and even at 320 mM 
NaCl 66.67% of seeds germinated, however, germination completely inhibited at 640 mM NaCl. Although germination 
was greater than 80% until osmotic potential of -0.4 MPa,, further decreasing of osmotic potential resulted in a sharp 
decline of germination, so that it decreased to 20% at osmotic potential of -0.8 MPa and no seed germinated at osmotic 
potential of -1MPa. Seed burial depth greatly influenced seedling emergence, so that no Seedling emerged from seeds 
buried deeper than 2 cm and maximum emergence (100%) was observed from seeds sown on the soil surface with two 
layers of filter paper, indicating that no-till practices or minimum tillage increases seedling emergence of this species. 
Key words: Cuscuta  monogyna, Germination and emergence, Salt and drought stress, Burial depth. 

 مقدمه
اه ی، گیسس درخت). 3(زند  یم مانند انگور، انار، نارون و مرکبات خسارت یباشد  که به درختان یم وهیانگل درختان م C.monogynaگونه 
ن یاز مهمتر یکیخواب . شود یم ریله بذر وقطعات ساقه تکثیباشد و به وس یم لیوبدون کلروف شهیاست که فاقد برگ و ر يکساله ای
توانند طول عمر خود را در  یم هرز يله آن بذور علفهایکند که به وس یم را فراهم ياست وسازوکار هرز علفبانک بذر  ییایپو يهایژگیو
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ل نور، دما، یاز قب یطین عامل محیله چندیهرز است وبه وس يت علفهاین موفقییدر تع يدیک عامل کلی یزن جوانه). 1(ش دهند یخاك افزا
 Mimosa invisaق خود مشاهده کردند که بذور یتحق یدر ط) 2008(چوهان و جانسون ). 2(شود  یم میو رطوبت تنظ pHخاك،  يشور

ن گزارش ین محققین ایهمچن). 2(د یمشاهده گرد یزن جوانه% 55موالر  یلیم 250جوانه زدند و در غلظت % 90موالر  یلیم 100در غلظت 
درك بهتر از ). 2(افتیکاهش -8/0 يل اسمزیدر پتانس% 64صفر به  يل اسمزیدر پتانس% 97از Mimosa invisaبذور  یزن جوانهکردند که 
 ین مطالعه با هدف بررسیلذا ا. د باشدیت و کنترل موثر آن مفیریمد يتواند برا یم یسس درخت یانگل هرز علفو سبز شدن  یزن جوانه

  .دیاجرا گرد یسس درخت ياهچهیبذر و سبز شدن گ یزن جوانهخواب بذر، 

  مواد و روشها
دانشکده  یقاتیشگاه تحقیدر آزما 1388در بهار  یشی، آزمایسس درخت ياهچهیبذر و سبز شدن گ یزن جوانهخواب بذر،  یبه منظور بررس

مار شاهد، گذاشتن بذور در آب داغ به یت: شکستن خواب بذور شامل يبرا یشیآزما يمارهایت. دیرجند اجرا گردیدانشگاه ب يکشاورز
با کاغذ سمباده به مدت  یمار خراش دهیه، تیثان 90و  60، 30، 15با چهار سطح % 96ظ یک غلید سولفوریمار اسیقه، تیدق 5و 2، 5/0،1مدت 

ساندن بذور به یمار خیروز و ت 30و  15گراد به مدت یدرجه سانت -8روز و  30و  15ت درجه به مد 1 يبذور در دما یمار سرمادهیقه، تیدق 2
که  يمتر یسانت7 يهاشید يعدد بذر در پتر20با قرار دادن  یسس درخت یزن جوانه. اتاق بودند يدر دما یساعت در آب معمول 36مدت 
شها به ید ير شدن آب، پتریاز تبخ يریجهت جلوگ. ن شدییود، تعا محلول مورد نظربیتر آب مقطر یل یلیم 5زان یو م یکاغذ صاف يحاو
ر یتاث. روز منتقل شدند 14 يساعته برا12 يو دورة نور) شب/روز( ºC25 /15متناوب يناتور در دمایلم بسته شدند و به ژرمیله پارافیوس
 320، 160، 80، 40، 20، 10، )شاهد(صفر  يهادر غلظت) NaCl(م ید سدیبا استفاده از محلول کلر یبذر سس درخت یزن جوانه يرو يشور

، -6/0، -4/0، -2/0، -1/0معادل صفر،  يل اسمزیبا پتانس يهامحلول یط خشکیبه منظور اعمال شرا. دیگرد یابیموالر ارز یلیم 640و 
- یلیم 100در  6000کول یللن گیات یگرم پل 40/28و  10/25، 36/21، 94/16، 22/11،  24/7مگاپاسکال با حل کردن صفر،  -0/1و  -8/0
 يک سه پارامتریک مدل لجستیبا استفاده از  يل اسمزیو پتانس يمختلف شور يدر غلظتها یزن جوانهر یمقاد. ه شدندیتر آب مقطر تهیل

  :مدل مذکور عبارت بود از. برازش شدند SigmaPlot 11.0توسط نرم افزار 
)1 (          G (%)= Gmax/{1+ (x/x50) G rate} 

 میغلظت کلرور سد x50، یزن جوانهحداکثر درصد  x ،Gmax يل اسمزیو پتانس يمختلف شور يدر غلظتها یزن جوانهدرصد  Gمعادله ن یدرا
 ییاثر عمق کاشت بذر بر درصد نها.باشد یم ب مدلینشانگر ش Grateو  یزن جوانهحداکثر  یبازدارندگ% 50الزم جهت  يل اسمزیا پتانسیو 

 15/25 يتکرار در اتاقک رشد در دما 3 در یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك یش گلدانیک آزمایدر  یسبز شدن بذر سس درخت
عدد بذر در هر گلدان در اعماق سطح  40تعداد . دین گردییروز تع 30ساعته به مدت  12 يود نوریو پر) روز/شب(گراد یدرجه سانت
اطالعات مربوط به درصد سبز شدن .. کاشته شد يمتر یسانت 8،و 6، 4 ،2، 1، )و عدم پوشش بذور یپوشش بذور با کاغذ صاف(خاك
  : برازش داده شدند یکاهش يدیگموئیک مدل سیاهچه از اعماق مختلف خاك به یگ

)2( E(%) = Emax/(exp(-(x-x50)/ Erate  
است که  یان دهندة عمق کاشتنش x50اهچه، یحداکثر درصد سبز شدن گ x  ،Emaxاهچه از عمق کاشت یدرصد سبزشدن گ Eن مدل یدر ا

  دهدیب مدل را نشان میش Erateگردد و یدر سبز شدن م يدرصد 50باعث کاهش 
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  ج و بحثینتا
   60و  30مار آب داغ به مدت یدر در اثر اعمال ت یبذور سس درخت یزن جوانهن درصد یشتریشود ب یم مشاهده 1همان طور که در جدول 

  

  
  
 60و  30مار آب داغ در مدت زمان یدر اثر اعمال ت یزن جوانهزان یش در میافزا. بود یمار سرمادهیدر ت یزن انهجون درصد یه و کمتریثان
ساندن بذور در آب یو خ یسرماده يمارهایت. ش جذب آب و آماس بذر باشدیپوسته بذر و افزا یل کاهش سختیتواند به دل یم هیثان

پوشش سحت بذر "ان داشت که احتماالیتوان ب یم ج فوقیبا توجه به نتا. دندینگرد یباعث برطرف شدن خواب بذور سس درخت یمعمول
 (%)G) به کار برده شده   يک سه پارامتریمدل لجست. باشدیم یکیزیبوده و خواب از نوع ف یه خواب در بذور سس درختیسم اولیمکان

=94.49/[1+(X/358.24)7.7], r2=0.98) مختلف  يرا که در غلظتها هرز علفن یا یزن جوانهاطالعاتNaCl برازش  یبه دست آمد به خوب
. موالر برآورد کرد یلیم 24/358از بود ین یزن جوانهحداکثر  يدرصد 50کاهش  ياز نمک که برا یمدل برازش شده، غلظت) 1شکل (نمود 

را که  هرز علفن یا یزن جوانهعات اطال (G(%) =97.48/[1+(X/-0.52)5.04], r2=0.98)به کار برده شده  يک سه پارامتریمدل لجست
 يدرصد 50کاهش  يکه برا يل اسمزیمدل برازش شده، پتانس). 2شکل (برازش نمود  یبه دست آمد به خوب يمختلف اسمز يلهایدر پتانس

مت داشته اما در م مقاویمال یط خشکیاه انگل به شراین گیرسد ایبه نظر م. مگاپاسکال برآورد نمود -52/0  از بودین یزن جوانهحداکثر 
 ,E(%) = 49.58/[1+e –(x-1.96)/- 0.044])  يسه پارامتر يدیگموئیمدل س. ستین ییباال یزنقادر به جوانه ید خشکیتنش شد

r2=0.99)با ). 3شکل (برازش نمود  یرا که در اعماق مختلف خاك به دست آمد به خوب یسس درخت يها اهچهیگ اطالعات سبز شدن
  .دیمتر برآورد گرد یسانت 96/1حداکثر سبز شدن گردد % 50از بود مانع یکه ن یزش شده، عمقاستفاده از مدل برا

   

G  (% )= 94.49/[1+(X /358 .24)7.7]
r2 =0 .98
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 درختی
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) روز/شب(گراد یدرجه سانت 15/25مختلف بر طرف کردن خواب بذر در حرارت يمارهایدر ت یبذور سس درخت یزن جوانهدرصد . 1جدول
  .دارندیمعن% 5در سطح  LSDشتر از مقدار یب يهاتفاوت .مداوم یکیو تار یکیتار/م نوریساعته در دو رژ 12ود یبا فتوپر
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 ماریت یزن جوانهدرصد 

 یکیتار/نور یکیتار
 شاهد  3/1  4

 هیثان 30آب داغ   3/97  3/97
 هیثان 60آب داغ   96  7/98

 قهیدق 2آب داغ   64  33/61
 قهیدق 5آب داغ   33/25  66/38

 هیثان 15ک ید سولفوریاس  33/13  16
 هیثان 30ک ید سولفوریسا  7/64  33/53
 هیثان 60ک ید سولفوریاس  33/45  33/37
 هیثان 90ک ید سولفوریاس  33/17  33/17
  روز15گراد یدرجه سانت+ 1 یسرماده  33/1  7/1

  روز30گراد یدرجه سانت+ 1 یسرماده  22/2  22/2
  روز15گراد یدرجه سانت - 8 یسرماده  33/1  0
  روز30گراد یدرجه سانت - 8 یسرماده  0  0

  قهیدق 2با کاغذ سمباده  یخراش ده  68  61
  ساعت 36به مدت  یساندن در آب معمولیخ  33/5  66/6
  ماه بعد از برداشت بذور 7کشت   67/2  33/1

36/8 LSD5%  

 تاثیر عمق دفن بر رویسبز شدن گیاهچه ي سس درختی. 3شکل
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