
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


43

بیولوژي و اکولوژي علفهاي هرز هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

زراعیبذر در اکوتیپهاي مختلف سسخواب یات جوانه زنی و خصوصارزیابی
(Cuscuta campestris Yuncker)

4نوقابیمحمد عبداللهیان و3اسکندر زند،2، احمد توبه2، محمد تقی آل ابراهیم1*ولی اهللا یوسف آبادي

دانشیار دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی- 2هرز، هايدانشجوي دکتراي علوم علف-1
دانشیار موسسه تحقیقات چغندرقند-4استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي - 3

چکیده
Cuscuta]سسانگلیهرزعلفبذرخفتگیشکستوزنیجوانهوضعیتبررسیمنظوربه campestris Y.(dodder)]،نه

سهباتصادفیکامالطرحقالبو درآوريجمعکشورمختلفنقاطازهرزعلفاینبهآلودهچغندرقندمزارعازسساکوتیپ
درهااکوتیپزنیجوانهسرعتودرصد. مورد ارزیابی قرار گرفتسانتیگراددرجه25ثابتدمايباژرمیناتورمحیطدروتکرار

نتایج. شدبررسیفتگیخشکستازپسنیزژرمهزارخشکوزنوتروزنگیاهچه،طولهمچنین. بررسی شدنوبتدو
قبل از فرآیند ها اکوتیپزنیدرصد جوانهحداقل، حداکثر و میانگین . متفاوت بودهمدیگرها بااکوتیپزنیجوانهکهدادنشان

بر خفتگی بذرها تاثیر گذاشت و تغییرات اسید سولفوریک غلیظ تیمار بذر با درصد بود. 13.4و 29، 2به ترتیب شکست خواب
. بیشترین تاثیر مثبت داددرصد افزایش 61درصد به 13.4از رایانگین جوانه زنیطوریکه مبهایجاده شده کامال معنی دار بود

پیاکوتدرصد افزایش یافت. از طرفی. 83خراش دهی در اکوتیپ شماره یک مشاهده شد که جوانه زنی آن از دو درصد به 
طور کل نتایج این به افتیآنها کاهش ینشان داده و جوانه زنیعکس العمل منفیپنج و شش نسبت به خراش دهيها

آزمایش نشان داد که رفتارهاي بیولوژیکی اکوتیپ هاي علف هرز انگلی سس با همدیگر متفاوت بوده و از الگوي ثابتی پیروي 
کندنمی

اکوتیپ، سس، انگل، جوانه زنی  هاي کلیدي:واژه

Evaluation of germination and dormancy characteristics in different ecotypes of dodder
(Cuscuta campestris Yuncker)

V. Yousefabad*1, M. T. al-Ibrahim2, A. tuobe2, M. Abdollahyan Nvghabi3 and E. Zand

1-PhD student of weed science 2-Faculty member of Mohaghegh  Avdebili University
3- Faculty member of Sugar Beet Research Institute, 4- Faculty member of research, education and

agricultural extension

Abstract
Laboratory experiment with constant environmental conditions[25°C and 60% relative humidity (RH)] were
carried out to study the germination and dormancy of 9 ecotypes of Cuscuta campestris Y.(dodder) seeds. The
experiment was done in completely randomized design with three replications. Germination rate and percentage
of ecotyps were evaluated twice. The seedling length, fresh weight and dry weight of thousands of germ was
studied after breaking dormancy. The results showed that germination was different in the kind of ecotype.
Before the dormancy breaking process lowest, highest and mean of germination in the kind of ecotype,was 2%,
29% and 13.4% respectively Seed treatment with concentrated sulfuric acid affected on seed dormancy and
difference was completely significant as the average of germination from 13.4% to 61% increased. The highest
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positive effect of scarification with sulfuric acid in No. 1 ecotype. was observed that its germination from 2% to
83% increased. On the other hand germination of umbers 5 and 6 decreased The results of this research showed
that biological behaviors kind of ecotyps with each other was different and does not follow a fixed pattern
Keywords: Ecotype, Dodder, Parasites, Germination

مقدمه 
جوانه زنی شامل مجموعه اي از فرآیندهاست که با جذب آب توسط یک بذر خشک در حال سکون آغاز و با طویل شدن محور 

آن ). از طرفی بحرانی ترین مرحله زندگی هر گیاه زمان جوانه زنی و سبز شدن 1994جنینی خاتمه می یابد (بیولی و بلک ،
مساعد محیطی قرار می گیرد و استقرار بوته در مزرعه دچار مشگل می گردد است، زیرا در این مرحله بذر در معرض شرایط نا

). مفهوم جوانه زنی شامل فرآیندهاي پیچیده اي است که باعث شروع رشد جنین در حال 2003(آلباکویرکو و کاروالهو ، 
زنی یک عامل کلیدي در ). جوانه 1997سکون شده و در نهایت باعث توسعه گیاهچه و بر آمدن از خاك می شود (بیولی، 

تعیین موفقیت علفهاي هرز است و به وسیله چندین عامل محیطی از قبیل نور، دما و رطوبت تنظیم می گردد(چوهان و 
(جایاسوریان و ). عامل خواب بذر در گیاه انگلی سس غیر قابل نفوذ بودن پوسته بذر آن نسبت به آب است2008جانسون، 
)2004بذر سس تحت تاثیر شرائط نوري قرار نمی گیرد(بنوتی و همکاران، . جوانه زنی)2008همکاران، 

خواب بذر فرآیندي بسیار پیچیده است که بوسیله آن علف هرز جوانه زنی خود را با شرائط مساعد محیطی براي سبز و استقرار 
بعد از دریافت سیگنالهاي مناسب بطوریکه بذرهاي در حال خواب بالفاصله )2008(تانگ و همکاران گیاهچه همزمان می کند

). 2005از محیط خود با شدتهاي کم و زیاد که به گونه گیاهی بستگی دارد فرآیندهاي جوانه زنی را شروع می کند(برادفورد، 
-شناخت الگوي جوانه زنی بذر علفهاي هرز و چگونگی تاثیر عوامل محیطی مختلف براین فرآیند نقش مهمی در موفقیت روش

جوانه زنی وخواب بذر علف هرز چگونگی و یتی علفهاي هرز دارد. هدف از انجام این تحقیق دستیابی به وضعیت هاي مدیر
سس زراعی بعنوان مهمترین علف هرز انگلی محصول چغندرقند می باشد.

مواد و روش
سس زراعیهرز انگلیهاي مختلف علفزنی و خواب بذر در اکوتیپاین بررسی با هدف مطالعه وضعیت جوانه

[Cuscuta campestris Y.(dodder)]، و در آزمایشگاه تکنولوژي بذر موسسه تحقیقات چغندرقند انجام شد. 1393در سال
هاي از مزارع چغندرقند آلوده به سس در مناطق مختلف حوزه1392اکوتیپ) در پائیز 9هاي سس (تعداد بذر اکوتیپ

از استان 7و 6، 5هاي از آذربایجان غربی، اکوتیپ4استان اردبیل، اکوتیپ شماره از 3و1،2هاي (اکوتیپچغندرکاري کشور
درجه 25تا 20جمع آوري و تا زمان انجام آزمایشات در محیط طبیعی و با دماي البرز ) از استان9و 8هاي قزوین و اکوتیپ

سانتیگراد نگهداري شد.
نند وضعیت جوانه زنی، خواب بذر و سرعت جوانه زنی بذر یکبار قبل از انجام ها ماخصوصیات کیفی و تکنولوژیکی بذر اکوتیپ

% به مدت نیم ساعت 98فرآیند شکست خواب و بار دیگر پس از فرآیند شکست خواب بذر که با استفاده از اسیدسولفوریک 
25یمتر با شرائط دماي ثابت سانت9انجام شد، در محیط کنترل شده ژرمیناتور و در داخل پتري دیش هایی با قطر دهانه 

عدد بذر سس بر روي دو الیه 50%  ارزیابی گردید. در هر پتري دیش بعنوان یک تکرار، تعداد 60درجه سانتیگراد و رطوبت 
با نظم و ترتیب ویژه اي قرار گرفت. آزمایش با سه تکرار و در قالب طرح کامال تصادفی اجرا گردید و 1کاغذصافی واتمن شماره 

و به مدت دو هفته ادامه ساعت پس از کشت شروع24ها در هر پتري دیش اشت برداري وضعیت جوانه زنی  بذور اکوتیپیاد
). 2012یافت(کتاب قانون ایستا، 

در این تحقیق جهت بررسی وضعیت صفات وزن تر و خشک هزار ژرم، طول گیاهچه، درصد رطوبت و درصد ماده خشک 
درجه سانتیگراد و رطوبت 25یش دیگري در محیط استاندارد ژرمیناتور(با شرائط دماي ثابت هاي هر اکوتیپ آزماگیاهچه
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اي با عدد بذر سس اجرا گردید. در این آزمایش از کاغذهاي صافی واتمن حوله50%) با سه تکرار و در هر تکرار با کشت 60
روز پس از 7و وزن تر و خشک هزار ژرم هر اکوتیپ، سانتیمتر بعنوان بستر کشت بذر استفاده شد. طول گیاهچه14*60ابعاد 

با استفاده از رابطه1میانگین سرعت جوانه زنیکشت اندازه گیري و درصد رطوبت و ماده خشک هر اکوتیپ محاسبه گردید 
MGT = ∑ TiNi / S در آن:که).2004، بنوتی و همکاران، 2002(فوتی و همکاران، شدمحاسبه

Tiروز(بعد ازشروع آزمایش زمان( ،Ni تعداد بذرهاي جوانه زده در روزi ام وs مجموع بذرهاي جوانه زده در پایان آزمایش
می باشد.

نتایج و بحث
هاي کشاورزي گرچه، داشتن صفات جوانه زنی و رویشی مشابه در بین بذور یک توده اصالح شده زراعی بویژه در سیستم

مهم موفقیت در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول مورد نظر محسوب می گردد و امري ضروري مکانیزه یکی از معیارهاي
تشابه زیاد بین افراد یک جمعیت اصالح شده، شرایط مساعد را براي فراگیري حمله آفات و است، از طرفی این یکنواختی

هرز این مسئله کامال متفاوت است و هايهاي علفها و بیوتیپنماید. در بین جمعیتهاي محیطی فراهم میها و تنشبیماري
وجود تنوع در ،هاي مختلف زیستی و غیر زیستیهرز در مقابل تنشهايیکی از عوامل ایجاد سازگاري و تحمل علف

خصوصیات جوانه زنی و خفتگی آنهاست.
ه از مزارع چغندرقند آلوده به این ) نشان می دهد که اکوتیپ هاي مختلف سس زراعی ک1نتایج تجزیه واریانس صفات (جدول 

اند، تنوع رفتاري بسیار زیادي در خصوصیات جوانه زنی، خفتگی و علف هرز انگلی و از نقاط مختلف کشور جمع آوري شده
رشدي، از خود نشان می دهند. هچنانکه مالحظه می گردد، صفات بررسی شده در این تحقیق تحت تاثیر اکوتیپ قرار گرفته و 

و این  یکی از دالیل موفقیت )P<0.01(ت بین اکوتیپ ها در همه صفات از نظر آماري بشدت معنی دار می باشداختالفا
).1997(دکر، علفهاي هرز است 

هاي مختلفتجزیه واریانس صفات بررسی شده در اکوتیپ-1جدول 

ns است1غیر معنی دار و ** معنی داري در سطح آماري %

ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که رفتار 2هاي مختلف در جدول هاي صفات اندازه گیري شده در اکوتیپمیانگین
بترتیب با 6و 5هاي طوریکه اکوتیپهاي زیادي با همدیگر دارند. بههاي سس زراعی تفاوتزنی و خفتگی بذر در اکوتیپجوانه

ها دهی با اسید سولفوریک غلیظ بیشترین درصد جوانه زنی را در بین اکوتیپزنی قبل از فرآیند خراشدرصد جوانه 21و 29
ها داراي کمترین درصدجوانه زنی بودند. دهی در بین همه اکوتیپکه این دو اکوتیپ پس از خراشداشتند، در حالی

1 - Mean Germination Time

میانگین مربعاتآزاديدرجه منابع تغییر

درصد ماده خشکطول گیاهچهوزن خشک گیاهچهوزن تر گیاهچهدرصد جوانه زنی
233.33ns.096ns0.0005ns1.02ns0.062nsتکرار

**1.906**4.602**0.009**1.925**82169.17اکوتیپ

16208.330.1250.00060.2750.107خطا
611.91311.46.7ضریب تغییرات
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بررسی شدههاي مختلف میانگین صفات اندازه گیري شده در اکوتیپ-2جدول 

درصد جوانه زنیاکوتیپ
MGT

طول گیاهچه(gr)وزن هزار ژرم
(cm)

درصد ماده
خشک

درصد 
رطوبت خشکترقبل از خراش دهیدهیبعد از خراش

1a88bc18a3.38bc3.83ab0.22cd4.11a5.8c94.2اکوتیپ 
2b83e2a5.56c3.02d0.14cd3.71b4.6b95.4اکوتیپ 
3d68de4b4.60ab4.46a0.26c4.42a5.8c94.2اکوتیپ 
4d68bc18b4.56bc3.52cd0.17c4.29b4.9b95.1اکوتیپ 
5f28a29c4.09c3.12d0.15cd4.16b4.9b95.1اکوتیپ 
6g13b21e3.29c2.93e0.09d3.16c3.2a96.8اکوتیپ 
7e41c15cd3.73c2.94d0.16cd4.2ab5.3bc94.7اکوتیپ 
8c76de6de3.63ab4.42bc0.20b6.0b4.6b95.4اکوتیپ 
9b83d8cd3.82a5.09a0.25a7.00ab5.0bc95.0اکوتیپ 

درصد نیستند.یکاختالف معنی دار در سطح داراي با حرف مشابه از لحاظ آماري يمیانگین ها

) نشان می دهد، 1خواب بذر با استفاده از اسید سولفوریک غلیظ (گراف ها به فرآیند شکست العمل اکوتیپچگونگی عکس
دهی نشان دادند براي مثال العمل را به خراشزنی کمتري بودند بیشترین عکسهایی که قبل خراش دهی داراي جوانهاکوتیپ

که این سید افزایش یافت در حالیدرصد بعد از تیمار با ا83دهی به درصد قبل از خراش2از 2درصد جوانه زنی در اکوتیپ 
کامال متفاوت با این روند بود. با توجه به نتایج دیگر صفات مندرج در جدول 6و بویژه در اکوتیپ 5تغییرات در اکوتیپ هاي 

ها در بروز خصوصیات مختلف کمی و کیفی بذر کامال با همدیگر متفاوت می باشد، ، مالحظه می گردد که رفتار اکوتیپ2
هاي ) تنوع رفتاري را در اکوتیپ3) و یا میانگین سرعت جوانه زنی (شکل 2ان مثال وضعیت رشد طولی گیاهچه (شکل بعنو

مختلف نشان می دهد، و همین امر مدیریت این علف هرز انگلی را در مزارع و مناطق مختلف چغندر کاري کشور با دشواري 
.مضاعفی روبرو می کند

انه زنی اکوتیپها قبل و بعد از فرآیند شکست خواب بذرتغییرات درصد جو–1شکل 

EQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5 EQ6 EQ7 EQ8 EQ9
قبل از خراش دھی 18.1 1.9 4.4 17.5 28.8 21.3 15.0 6.3 8.1
بعد از خراش دھی 87.5 83.3 68.3 67.5 28.3 12.5 40.8 75.8 82.5
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میانگین سرعت جوانه اکوتیپها–3شکل روز بعد از کشت 7طول گیاهچه اکوتیپها –2شکل 
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