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 بزرسی اکوفیشیولوصی جوانه سنی علف هزس انگلی سس سراعی
(Cuscuta campestris Yuncker) 
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 هخالص

ؽذُ ٍ گًَِ اس ایي ػلف ّزس در ایزاى ؽٌبعبئی  18گًَِ آى در دًیب ٍ  170اًگلی اججبری اعت کِ ثیؼ اس عظ 

ثِ اًَاع هحصَالت هبًٌذ یًَجِ، چغٌذرقٌذ، گَجِ فزًگی، پیبس ٍ ثغیبری اس هحصَالت سراػی ٍ ثبغی دیگز ٍ ػلف ّبی 

ّزس اس جولِ خبرؽتز حولِ هی کٌذ. در ایي تحقیق تبثیز ثغتز کؾت ثب دٍ عطح)پتزی دیؼ ٍ کبغذّبی آکبردئًَی(، 

عبػت(( ٍ خزاػ دّی  24عبػت( ٍ رٍؽٌبئی) 24عبػت(، تبریکی) 16/8ؽزائط رٍؽٌبئی ثب عِ عطح))رٍؽٌبئی/تبریکی)

دقیقِ( ثز جَاًِ سًی ثذر ػلف ّزس اًگلی عظ  40ٍ  13.5، 4.5، 1.5، 0.5ثب اعیذ عَلفَریک غلیظ ثب ؽؼ عطح)صفز، 

 درصذ جَاًِ سًی ثِ ثغتز کؾت پتزی دیؼ 36.9ثزرعی ؽذ. ًتبیج ًؾبى داد کِ ثغتز کؾت کبغذّبی آکبردئًَی ثب 

ثزتزی دارد. طَل هذت رٍؽٌبئی ٍ تبریکی ثز درصذ جَاًِ سًی تبثیزی ًذاؽت. طَل هذت خزاػ دّی ثز درصذ جَاًِ 

ٍ صفز)ؽبّذ( دقیقِ  40درصذ( جَاًِ سًی ثِ تزتیت ثب  6.5درصذ( ٍ کوتزیي)62سًی تبثیز هؼٌی دار داؽت، ثیؾتزیي )

 تیوبر ثب اعیذ ثذعت آهذ.

 ثغتز کؾت ، عظ سراػی  ٬جَاًِ سًی ثذرکلیدی:   کلمات
 

 مقدمه

جَاًِ سًی ثذر یکی اس ثحزاًی تزیي رٍیذادّب ثزای هَفقیت گًَِ ّبی گیبّی اس جولِ ػلفْبی ّزس هی ثبؽذ کِ تحت تبثیز 

چَّبى ٍ جبًغَى،  2000)فٌز ٍ تبهغَى، گیزدثذر قزار هی ػَاهل هحیطی اس قجیل ًَر، دهب ٍ رطَثت ٍ ٍضؼیت خفتگی

جٌجِ ّبی هَفقیت ػلف ّبی ّزس در حفظ جوؼیت خَد طی عبل ّبی هتوبدی خَاة ثذر آًْب هی ثبؽذ. (. یکی اس 2008

ایي ٍیضگی کِ ثیؾتز در ثذٍر ػلفْبی ّزس دیذُ هی ؽَد ثِ آًْب کوک هی کٌذ تب حتی ثب ٍجَد ؽزایط هغبػذ جَاًِ ًشدُ ٍ 

 (2008ثِ ثقبی آًْب کوک هیکٌذ)تبًگ ٍ ّوکبراى، 

ی هحیطی هبًٌذ ؽَری ٍ خؾکی اس درصذ جَاًِ سًی ٍ عزػت جَاًِ سًی ثذر عظ سراػی کبعتِ ّبثب افشایؼ تٌؼ

( گشارػ ًوَدًذ کِ جَاًِ سًی ثذر گیبُ اًگلی عظ تحت تبثیز 2005ٍ ّوکبراى )  ثٌَتی (. 1392ؽذ)افؾبری ٍ ّوکبراى، 

در  C. campestrisسًی ثذر  طَریکِ جَاًِکٌذ ٍلی دهب ثز جَاًِ سًی تبثیز گذاؽتِ ثِؽزائط ًَری هتغییز تغییزی ًوی

هجذدا  C 30°سًی ثذر افشایؼ یبفتِ ٍ در دهبی ثبالی  جَاًِ C 30°ثغیبر جشئی ثَدُ ٍ ثب افشایؼ دهب تب  C 15°دهبی سیز 

کبّؼ هی یبثذ ایي داًؾوٌذاى ّوچٌیي گشارػ کزدًذ کِ خزاػ دّی ثذر ًیش ثز درصذ جَاًِ سًی آى تبثیز هی گذارد. 

خت هکبًیغن خَاة ثذر ٍ رٍؽْبی غلجِ ثز آى، ًقؼ هْوی در هذیزیت دراس هذت ثبًک ثذر ػلف ّبی ّزس خَاّذ ؽٌب

داؽت، ثٌبثز ایي ّذف اس اًجبم ایي تحقیق، ثزرعی تبثیز تیوبرّبی هختلف رٍؽٌبئی ٍ خزاػ دّی ثذر ثز ٍضؼیت جَاًِ 

 سًی ثذر عظ هی ثبؽذ
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 ها    مواد و روش

ثب دٍ عطح)پتزی دیؼ ٍ کبغذّبی  (A)ی ثب عِ فبکتَر، ثغتز کؾت ثذر ثؼٌَاى فبکتَر اٍلآسهبیؾ 1393در عبل 

عبػت( ٍ  24عبػت(، تبریکی) 16/8ا عِ عطح))رٍؽٌبئی/تبریکی) (B)آکبردئًَی(، ؽزائط رٍؽٌبئی ة ثؼٌَاى فبکتَر دٍم

، 4.5، 1.5، 0.5ثب ؽؼ عطح)صفز،   (C)عبػت(( ٍ خزاػ دّی ثب اعیذ عَلفَریک غلیظ ثؼٌَاى فبکتَر عَم 24رٍؽٌبئی)

دقیقِ( ثز جَاًِ سًی ثذر ػلف ّزس اًگلی عظ در آسهبیؾگبُ تکٌَلَصی ثذر هَعغِ تحقیقبت چغٌذرقٌذ ثزرعی  40ٍ  13.5

اس هشارع چغٌذرقٌذ آلَدُ ثِ ایي اًگل تْیِ ٍ تب سهبى اًجبم آسهبیؼ در  1392ؽذ. ثذر ثذر السم ثزای اًجبم آسهبیؼ در پبئیش 

 درجِ عبًتیگزاد ًگْذاری ؽذ. 25تب  20طجیؼی ٍ ثب دهبی  هحیط

دقیقِ( ثب اعیذ  40ٍ  13.5، 4.5، 1.5، 0.5، ثذر عظ ثِ هذت)صفز،  (C)ثزای خزاػ دّی ثذر ٍ تْیِ عطَح فبکتَر عَم

ز % تیوبر گزدیذ. عپظ ثزای کؾت ثذرّبی خزاػ دّی ؽذُ ثب اعیذ ٍ اػوبل تیوبرّبی رٍؽٌبئی ث98عَلفَریک غلیظ 

  (a2)ٍ جؼجِ کؾت  (Betwean paper)ٍ کبغذّبی چیٌذار (a1) رٍی آًْب، اس دٍ ثغتز کؾت هتفبٍت پتزی دیؼ

عبًتیوتز دٍ الیِ کبغذ صبفی ٍاتوي ؽوبرُ یک قزار گزفت ٍ   9اعتفبدُ ؽذ. دٍرى ّز پتزی دیؼ)ّز تکزار( ثب قطز دّبًِ 

الوزکش کؾت گزدیذ ٍ ّفت هیلی هتز آة هقطز ثِ اضبفِ ٍ ػذد ثذر عظ خزاػ دّی ؽذُ ثصَرت دٍایز هتحذ 40تؼذاد 

جْت جلَگیزی اس ّز گًَِ تجخیز آة پظ اس قزار دادى درة پتزی ثب اعتفبدُ اس ًَار پبرافیلن آثٌذی السم صَرت گزفت. 

تز آة ههیلی 15ّویي تؼذاد ثذر ًیش درٍى ّز کبغذ چیٌذار کؾت ٍ ثب پیچبًذُ ؽذى یک لفبف ثذٍر آى ٍ اضبفِ کزدى 

دٍرى جؼجِ کؾت قزار گزفت. عپظ ثطَر ّوشهبى اس عِ ػذد صرهیتبتَر  (a2)هقطز، ثؼٌَاى یک تکزار اس ثغتز کؾت دٍم 

ٍلی ؽزائط رٍؽٌبئی  %(60درجِ عبًتیگزاد ٍ رطَثت  25ثب ؽزائط دهبئی ٍ رطَثتی کبهآل یکغبى ٍ اعتبًذارد )دهبی ثبثت 

عبػت(( جْت هحیط کؾت تیوبرّبی تْیِ  24عبػت( ٍ رٍؽٌبئی) 24عبػت(، تبریکی) 16/8هتفبٍت ))رٍؽٌبئی/تبریکی)

رٍس پظ کؾت یبدداؽب ثزداری ٍ ثجت گزدیذ. در پبیبى ًتبیج  14ؽذُ اعتفبدُ ؽذ. ٍضؼیت جَاًِ سًی تیوبرّبی هختلف 

ٍ در قبلت طزح ثلَکْبی کبهل تصبدفی هَرد تجشیِ ٍاریبًظ آهبری قزار  SAS ver 9.1ثذعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار 

 گزفت.

 نتیجه و بحث

ثز درصذ جَاًِ ثذر تبثیز هؼٌی دار پتزی دیؼ ٍ کبغذّبی آکبردئًَی( تجشیِ ٍاریبًظ ًتبیج ًؾبى داد کِ ثغتز کؾت)

(P<0.01)  (.1داؽت )جذٍل  

 سنی بذر سس تجشیه واریانس درصد جوانه -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SS MS F درجِ آسادی هٌبثغ تغییز

 22.4 44.79 2 تکزار
ns0.84 

 1 1023.7 1023.7 (A)ثغتز کؾت 
**38.45 

 2 76 38 ns1.43  (B)هذت رٍؽٌبئی 
 5 4679 9215.8 **346.2 (C)خزاػ دّی ثب اعیذ

A*B 2 52.9 26.44 ns0.99 
A*C 5 730.84 146.169 **5.49 
B*C 10 239.2 23.9 ns0.9 
ABC 10 258 25.82 ns0.97 

  26.62 1863 70 خطب

   15 ضزیب تغییزات
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قزار گزفت. درصذ جَاًِ سًی  aدرصذ جَاًِ سًی در گزٍُ آهبری 36.9کؾت ثذر در کبغذّبی چیٌذار آکبردئًَی ثب هیبًگیي 

درصذ 30.7ًی تیوبر ّب در ایي ثغتز ثِ در پتزی دیؼ ًغجت ثِ ثغتز آکبردئًَی کبّؼ یبفت ٍ هیبًگیي درصذ جَاًِ س

 (. 1قزار گزفت)ؽکل  (b)رعیذ کِ در گزٍُ دٍم آهبری

 

 
 

 

 

 

 

 

 

( ٍ هیبًگیْبی 1ّزس اًگلی عظ تبثیز هؼٌی دار ًذاؽت)جذٍل ؽزائط رٍؽٌبئی هحیط کؾت ثز درصذ جَاًِ سًی ثذر ػلف

ثب ًتبیج ثذعت آهذُ تَعط داًؾوٌذاى دیگز )ثٌَتی ٍ  (. ایي ًتبیج2هزثَطِ ّوگی  در یک گزٍُ آهبری قزار گزفتٌذ)ؽکل 

 ( هطبثقت دارد. 1980عَى ٍ اؽتَى،  ، ّبچیي2005ّوکبراى، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ّوِ (P<0.01خزاػ دّی ثذر عظ ثب اعیذ عَلفَریک غلیظ ثز درصذ جَاًِ سًی ثذر عظ تبثیز هؼٌی دار آهبری داؽت)

یؼ درصذ جَاًِ سًی را افشیؼ دادًذ. ثب تَجِ ثِ ًتبیج هٌؼکظ ؽذُ در تیوبرّبی خزاػ دّی ثذر ًغجت ثِ ؽبّذ آسهب

% درصذ جَاًِ سًی ًیش ثِ هقذار ثیؾتزی 98، هتٌبعت ثب افشایؼ هذت سهبى تیوبر ثذر ثب اعیذعَلفَریک غلیظ 3ؽکل 

افشایؼ یبفت ٍ ثب درصذ  13درصذ در تیوبر ؽبّذ ثِ  6.5افشایؼ یبفت ثطَریکِ ثب ًین دقیقِ خزاػ دّی جَاًِ سًی اس 

 62ٍ ثآلخزُ ثِ  52.2، 45، 23دقیقِ ثِ تزتیت درصذ جَاًِ سًی ًیش ثِ  40ٍ  13.5، 4.5، 1.5فشایؼ هذت خزاػ دّی ثِ 

 درصذ افشایؼ یبفت. 
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ا ثزای ثز اعبط ایي ًتبیج هالحظِ هی گزدد کِ ثب افشایؼ هذت تیوبر ثذر درصذ جَاًِ سًی ًیش هزتجب افشایؼ یبفتِ اعت لذ

دعتیبثی ثِ ثْتزیي هذت سهبى تیوبر ثذر خفتِ گیبُ اًگلی عظ ثزای ؽکغت خَاة، السم اعت آسهبیؼ تکویلی دیگزی ثب 

 تیوبرّبی ثیؾتز ٍ فَاصل سهبًی کوتز طزاحی ٍ اجزا گزدد. 

تگی ؽذیذ ثذر ٍ هذیزیت ایي ػلف ّزس اًگلی در هشارع ٍ هٌبطق هختلف چغٌذر کبری کؾَر ثب تَجِ ثِ خفهیتَاى گفت کِ 

رفتبر هتفبٍت آى در ثزاثز جَاًِ سًی ثغیبر دؽَار ٍ پز ّشیٌِ اعت لذا هی ثبیغت ثزای جلَگیزی اس تؾکیل ثبًک ثذر آى در 

 . خبک ثب کبًًَْبی آلَدگی اس جولِ ػلفْبی ّزس هیشثبى آى هبًٌذ خبرؽتز در طَل دٍُ تٌبٍة هجبرسُ جذی ًوَد
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