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در  ، قزوين، خراسان و البرزغربي اردبيل، آذربايجان در آلوده چغندرقند مزارع ازسس زراعي  اكوتيپ 10، بذردر اين پژوهش

بذر  تيمارو همچنين در انبار داري بذر  نگهمدت تاثير گيري شد. اندازهها آنزني درصد و سرعت جوانهو  آوريجمع 1392سال 

قدرت  همچنين و در محيط ژرميناتورها، اكوتيپ بذر جوانه زنيخصوصيات وضعيت خواب و  ) بر٪98( غليظاسيدسولفوريك با

تكرار) و  (با چهارآزمايشگاه  انجام شده درآزمايشات بررسي شد. گلخانه محيط در بر روي چغندرقند  هاكنندگي اكوتيپآلوده

اختالف در همه صفات مورد بررسي ها بين اكوتيپانجام شد.  كامالً تصادفي قالب طرحدر محيط گلخانه (با سه تكرار) در 

درصد و بعد از  29 و 3به ترتيب  تيمار بذر با اسيدقبل از  زنيجوانهدرصد حداكثر  و وجود داشت. حداقل )P≤0.01(دار معني

مغان  آبادپارسدر اكوتيپ بر شكست خواب بذر،  تيمار با اسيددرصد بود. بيشترين تأثير  87 و 13ترتيب به، تيمار با اسيد

زني آن جوانهدرصد و  نشان داد يالعمل منفعكس تيمار با اسيدبه  ،قزوين آبادآوري شده از جهانجمع پياكوت .مشاهده شد

 خشك و تر وزن گياهچه، طول اختالف خواب نداشت.شكست بر داري  تأثيرمعنيداري بذر به مدت يكسال  . نگهافتيكاهش 

 با ترتيبوزن خشك هزار ژرم به و كمترين طول گياهچه .دار شدمعني درصد يكدر سطح ها اكوتيپ) (هزار گياهچه ژرم هزار

و  ها نيز با همديگر متفاوتاكوتيپكنندگي د. قدرت آلودهوبقزوين  آبادجهاناكوتيپ مربوط به گرم 09/0و  رمتسانتي 2/3

ترتيب بيشترين و كمترين  البرز بهمشكين دشت  و اروميهتهيه شده از هاي . اكوتيپبود داردرصد معني99اختالف احتمال 

 ،نكرداز الگوي ثابتي پيروي سس هاي رفتارهاي بيولوژيكي اكوتيپ كهاينبا توجه به قدرت آلوده كنندگي چغندرقند را داشتند. 
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  مقدمه

هرز انگلي گلدار است كه تعداد هايسس يكي از علف

ها و گياهان زراعي از جمله چغندرقند را زيادي از درختان، درختچه

علف هرز  10يكي از عنوان به . اين گياه دهد ميمورد حمله قرار 

 .(Nadler and Rubin 2003) گزارش شده استدنيا مهم 

گونه  200گونه در ايران و  20با حدود  )Cuscuta(جنس سس 

. گونه زراعي  (Holm et al. 1997)در سراسر دنيا پراكنده است

 با نام )Yuncker) Cuscuta campestris هرز انگلي سسعلف

Field dodder ي ميزبانيبيشترين گستردگي جهاني و دامنه 

(Lian et al. 2006)  يكي از عوامل مهم محدود كننده را دارد و

 گردد ق محسوب ميـاطـاز منرخي ـبد در ـدرقنـكشت چغن

)Zand et al. 2012.( و گستردگي وسيع ي ميزباني دامنه

بارترين انگل گياهي تبديل جغرافيايي آن، اين گونه را به زيان

تلفات محصول توسط سس . (Mishra et al. 2007)كرده است 

 Tajdoost et)درصد در محصوالت زراعي مختلف  57تا  20از 

al. 2013b)  درصد عملكرد ريشه و  41تا  23و در چغندرقند از

گزارش  (Stojsin et al. 1991) درصد عيار 6/2تا  3/1

  .است گرديده

دليل دارا بودن درجات مختلفي از  هاي هرز به بذور علف

زني متناوب (غيرممتد) در طول فصل رشد  خواب داراي جوانه

ترين رويدادها براي موفقيت زني بذر يكي از بحرانيجوانههستند. 

ت ـت كه تحـرز اسـههايفـه علـاهي از جملـهاي گيونهـگ

 گيردار ميبذر قر تأثير عوامل محيطي و وضعيت خفتگي

(Chauhan and Johnson 2008).  

علف هرز انگلي سس قادر به توليد چندين هزار بذر است  

درصد اين بذرها در سال اول پس از توليد، جوانه  5كه تنها 

توانند در  با توجه به شرايط محيطي، مي بذرهامابقي  ،زنند مي

سال به صورت خفته، به زندگي بطئي  20درون خاك تا بيش از 

خود ادامه داده و زنده بمانند، اين خفتگي با عواملي كه باعث 

شود مانند فعاليت برداري از روي آن مي شكاف پوسته بذر و اليه

دام و سوزي، چراي  هاي خاك، هوازدگي، آتش ميكروارگانيسم

 Cudney and Lanini).  شودشخم زدن خاك، شكسته مي

زني بذر سس تحت تأثير شرايط نوري قرار جوانهگرچه   (2000

هاي ولي با افزايش تنش (Benvenut et al. 2005) گيردنمي

-محيطي مانند شوري و خشكي از درصد و سرعت آن كاسته مي

 Benvenuti) و همكاران  بنوتي   .(Afshari et al. 2013) شود

et al. 2005) بذر و دما شيميايي دهي گزارش نمودند كه خراش

كه  طوريگذارد، به هرز انگلي سس تأثير مي زني بذر علف بر جوانه

زني سس بسيار جزئي جوانهگراد  درجه سانتي 10 در دماي زير 

يابد و در افزايش مي گراد سانتي 30 بوده و با افزايش دما تا 

 يابد.  زني كاهش ميجوانه مجدداً گراد سانتي 30 دماهاي باالتر از 

 به بذرخواباز  )(Tang et al. 2008 تانگ و همكاران

 طي خود جمعيت حفظ در هرزهايعلف موفقيتن عامل وانع

با  هرزهاي اظهار داشتند كه علفنام برده و متمادي  هايسال

زني خود را با شرائط مساعد جوانهزمان  ،ويژگي استفاده از اين

  (Bradford 2005) . بنا به نظر برادفوردكنند منطبق ميمحيطي 

هاي مناسب از بذرهاي در حال خواب بعد از دريافت سيگنال

فرآيندهاي  متفاوتهاي با شدت، بر حسب گونه گياهي محيط

بذرهاي است كه اين در حالي .كنندزني را شروع ميجوانه

زني نيازي به جوانهفرآيندهاي شروع براي هرز انگلي سس  علف

   .)et al. 2012 Ganbari( ترشحات ريشه ميزبان ندارند
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بذر در گياه انگلي سس، غيرقابل نفوذ بودن عامل خواب

 و (Jayasuriya et al. 2008) پوسته بذر آن نسبت به آب است

تواند آن سس، عاملي است كه مي درپوسته سخت و ضخيم بذر 

 .Irum et al( سال حفظ نموده و زنده نگه دارد 20را بيش از 

نشان  (Hashem 2005) گزارش ارائه شده توسط هاشم). 2011

زني بذر  داد كه تيمار بذر با اسيد سولفوريك غليظ، درصد جوانه

 دهد. داري افزايش ميسس را به طور معني

پذيري  شكلداراي تنوع ژنتيكي زياد و هاي هرز  علف

 هاي محيطي در برابر آشفتگي و ي هستند،يباالفنوتيپي 

 .Adahl et al)  دهند ميپذيري خوبي از خود نشان  انعطاف

زا از دير باز عنوان يك گياه انگلي خسارتگرچه سس به .(2006

ي با آن هاي مبارزهي روشمورد توجه بوده و تحقيقاتي در زمينه

بررسي چنداني بر روي تنوع صورت گرفته، ولي متاسفانه 

مختلف آن صورت نگرفته است. تحقيقات هاي ونهگهاي  اكوتيپ

با استفاده  (Kim et al. 2004) انجام شده توسط كيم و همكاران

هاي سس بر روي گياهچه RFLP از نشانگرهاي مولكولي

منجر به تشخيص دو اكوتيپ (C. gronovii Willd) مرداب 

 جيهمعيار مناسبي براي توبه اين طريق و  مختلف در اين گونه شد

اين  گرديد.فرآهم اين گونه هاي جمعيتعلل تنوع رفتاري 

هاي اين علف محققين گزارش نمودند كه تعيين توزيع اكوتيپ

آن كنترل  موفقيت ها دركشهرز انگلي، و مصرف مناسب علف

 (Tajdoost et al. 2013a) تاجدوست و همكاران موثر است.

اكوتيپ مختلف سس زراعي را  هفدهتنوع ژنتيكي تعداد يت عوض

دست آمده از تحقيقات،  هبررسي نمودند و بر اساس نتايج ب

 دانه انتقال پايين سرعت و ژني محدود جريان زياد، خودگشني

شده هاي سس زراعي گزارش اكوتيپ گرده از عوامل تنوع بين

مختلف گياهان شرايط محيطي بر خصوصيات كيفي بذر  .است

دار داشته و اين اثر در بذور جمع آوري شده از  زراعي اثر معني

 Khaliliaqdam et)مشاهده شده استمناطق مختلف رشدي 

al. 2012).  

هاي متفاوت مديريتي در  ثير استراتژيتأبررسي 

تواند اطالعات  هرز، مي هاي  هاي بومي و خارجي علف جمعيت

ژنتيكي روي موفقيت مديريت مفيدي را در رابطه با نقش تنوع 

از اين رو . )Mangolin et al. 2012  ( هاي هرز ايفا كند علف

ها و  ع جمعيت داشتن اطالعات و آگاهي كافي از وضعيت تنو

تواند ابزاري مناسب در افزايش  هاي هرز ميهاي علفاكوتيپ

شناخت در اين بين هاي هرز باشد.  هاي كنترل علف كارايي روش

اعمال هاي هرز نقش مهمي در موفقيت زني بذر علف جوانهالگوي 

 بررسيهاي مديريتي دارد. هدف از انجام اين تحقيق روش

 هرزهاي علفخواب بذر و تنوع آن در اكوتيپ زني و وضعيت جوانه

كنندگي  زراعي و همچنين بررسي قدرت حمله و آلودهانگلي سس

  باشد.ها در زراعت چغندرقند ميآن

  

  ها روش مواد و

سسه ؤاين تحقيق در آزمايشگاه تكنولوژي بذر و گلخانه م

هاي بذر الزم از كپسول تحقيقات چغندرقند در كرج انجام شد.

با شرايط ظاهري اكوتيپ)  10هاي سس (تعداد ي اكوتيپرسيده

از مزارع چغندرقند آلوده در  1392پائيز  يكنواخت و همگن، در

 مدت يكو به) جمع آوري 1 (جدول هاي چغندركاري كشورحوزه

پس ، (Benvenuti et al. 2005) ماه داخل گلخانه خشك گرديد
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، بذرهاي مواد خارجي و جدا كردنبذرها تميز كردن از خشك و 

تا زمان انجام آزمايشات  اي مستقل،اكوتيپ در ظروف شيشههر 

  . داري شد نگه گراد سانتيدرجه  20±5در انبار با دماي 
  

هاي سس زراعي و موقعيت جغرافيايي مناطق اكوتيپ 1 جدول

  ها آوري آن جمع

  
شهر يا   استان  اكوتيپ

  منطقه

طول  

ييايجغراف

)φ(  

عرض 

  )λ(ييايجغراف

بندي  طبقه

  اقليمي

EC1 گرمي اردبيل  º08/48  º 8/38  خشك مهين  

EC2 آبادپارس اردبيل  º92/47 º64/39 تا معتدل 

  گرم

EC3 بيله سوار اردبيل  º21/48 º22/39 مهين 

  مرطوب

EC4  آذربايجان

 غربي

  معتدل º04/45 º52/37  اروميه

EC5 الوند قزوين  º09/50 º32/36 نيمه بياباني  

EC6 آبادجهان قزوين  º00/50 º27/36  نيمه خشك

  سرد

EC7 شهر  قزوين
صنعتي 

  البرز

º01/50 º3/36 نيمه بياباني  

EC8 آبادنظر البرز  º00/51 º81/35 نيمه بياباني  

EC9 مشكين البرز  
  دشت

º95/50 º75/35 يابانيب مهين  

EC10  خراسان
  رضوي

  خشك º07/57 º64/36  جغتاي

  

  هاي آزمايشگاهي  بررسي

 زنيجوانهميانگين زمان و  درصد

براي زني وانهـون جـآزم ا،ـذرهـآوري بعـماه پس از جميك

 شدانجام ، هااكوتيپ در خواب اوليهوضعيت ابي ـارزي

(Benvenuti et al. 2005).  جهت بررسي تأثير سپس

 Krsmanovic) ر شكست خواب بذرـبايي ـشيميي ـده راشـخ

et al. 2013)، بر  نيم ساعتهاي مختلف به مدت  بذر اكوتيپ)

با اسيد سولفوريك دست آمده از پيش آزمايش)، ه نتايج باساس 

گيري شد. با هدف ها مجددا اندازهزني آنتيمار و جوانه درصد98

القاء يا اوليه شكست خواب بر  ،داري بذر در انبار بررسي تأثير نگه

بر روي بذور تيمار نشده ها آزمون جوانه زني اكوتيپ، خواب ثانويه

عدد  50زني با قرار دادن  آزمون جوانه شد.پس از يكسال تكرار 

مرطوب شده با آب  1صافي واتمن شماره بذر سس بر روي كاغذ

 .Benvenuti et al)متري ديش نه سانتيداخل پتريمقطر در 

و  گراددرجه سانتي 25 ±5/0دماي  و در داخل ژرميناتور با (2005

زني با استفاده از انجام و درصد جوانه درصد65رطوبت نسبي 

  . (Phartyal et al. 2003)محاسبه گرديد 1رابطه 

بذرهايي جوانه زني، هاي جوانهاز انجام آزموندر هر بار 

متر رشد ميلي  3ها به اندازه ي آنچهزده محسوب شدند كه ريشه

 Chauhan and Johnson 2008; Benvenuti et) كرده بود

al.2005).   

   GR=100( n/(N)                                )            1رابطه (

 14زده درطي دوره تعداد بذرهاي جوانه nن رابطه در اي

  .استدرصد جوانه بذر  GRتعدادبذرهاي كاشته شده و  Nروز، 

هاي بذر با استفاده از زنيجوانهميانگين زمان  آزمون تعيين

در انجام اين با اسيد سولفوريك انجام شد. و نشده تيمار شده 

از  ،هاي روزانهايجاد سهولت در يادداشت برداري آزمون، جهت

و  مترسانتي 18×12×8هاي كشت مستطيلي شكل به ابعاد جعبه

 11×56با ابعاد  )آكاردئونيدار (چين كاغذهاي صافي واتمن

استفاده شد. در هر كاغذ  عنوان بستر كشت بذر،به مترسانتي

و عدد بذر سس كشت  50، تعداد عنوان يك تكراره بآكاردئوني 

دماي با  در داخل ژرميناتور، كشت يجعبهدرون دادن پس از قرار 

گذاشته  درصد 65و رطوبت نسبي  گرادي سانتيدرجه 25 5/0±

ساعت پس از كشت  24 زده ازبرداري بذرهاي جوانه داشتد. ياشد
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زني بذر  سرعت جوانه .به مدت دو هفته ادامه يافتو  شروع

 .Foti et al) رديدگمحاسبه  2 با استفاده از رابطهها اكوتيپ

2002).  

     MGT = ∑ TiNi / S                  )        2(  رابطه 

 Ni ،)روز(زمان بعد ازشروع آزمايش  Tiكه در اين رابطه

مجموع بذرهاي جوانه زده  Sام و iتعداد بذرهاي جوانه زده در روز 

  باشد. در پايان آزمايش مي

در قالب طرح كامال و زني جوانه و سرعتتعيين درصد هاي ونآزم

  شد.انجام  تصادفي با چهار تكرار

  

   هاخصوصيات گياهچه در اكوتيپ

تر و  شامل: وزن ،گيري خصوصيات گياهچهبراي اندازه

 ،هااكوتيپي گياهچهچنين طول  و هم (گياهچه) خشك هزار ژرم

آزمايش در قالب طرح  واستفاده  بذرهاي تيمار شده با اسيداز 

در هر انجام شد.  ژرميناتورداخل در  تكرارچهار تصادفي با كامالً 

اي كاغذهاي صافي واتمن حولهروي بر عدد بذر سس  50تكرار 

كا به پلييك عدد لوله رون د وكشت  ،مترسانتي 14×60با ابعاد 

 حاوي ايدر داخل ظروف استوانهه قرار گرفت مترسانتي 12طول 

. طول گياهچه و گذاشته شد مقطر بمترمكعب آ سانتي 400

روز پس از كشت در  14تر و خشك هزار ژرم هر اكوتيپ،  وزن

  .(Benvenuti et al. 2005) دشگيري  اين بستر اندازه

  

  ايهاي گلخانهبررسي

 (ميزبان) بهنام كاستيل -به چغندرقندمنوژرم بذر يك رقم 

دهي شده با اسيد سولفوريك  همراه بذر سس زراعي خراش

صورت همزمان در مخلوطي از خاك مناسب ه (انگل) ب درصد98

 درصد5برگ + خاك درصد30خاك مزرعه+ درصد 60 شامل:

موس بر  ميلي2/1ماسه بادي با شوري  درصد5ورمي كمپوست و 

اتيلني به ابعاد هاي پليدر جعبهعنوان بستر كشت بذر  هب متر سانتي

 18با كشت گرديد. درون هر جعبه كشت  مترسانتي  60×40×20

دو رديف بذر چغندرقند  ،يكنواخت كيلوگرم از مخلوط خاك كامالً

فاصله دو از همديگر كشت گرديد. به  مترسانتي 30با فاصله 

از طرفين هر رديف  (Benvenuti et al, 2005) مترسانتي

هاي كشت شده . جعبهدش هشتاك سس يك رديف بذر چغندرقند

 شدندعنوان يك تكرار از يك اكوتيپ محسوب ميكه هركدام به

با سه تكرار در محيط گلخانه با  تصادفي در قالب طرح كامالً

رطوبت كافي ) قرار گرفتند. گرادسانتي درجه 25±2دماي ثابت (

پس از مشاهده مناسب تامين گرديد. و رشد زني براي انجام جوانه

هاي روئيده انگل و ميزبان، روند رويش و ديگر  اولين گياهچه

طور توسط انگل به ايجاد آلودگيچگونگي مراحل رشد و نمو و 

، بيشينه-كمينه در هر روز با استفاده از دماسنج. ثبت گرديد ،روزانه

  گلخانه يادداشت گرديد.حداكثر و حداقل دماي روزانه در داخل 

  

 هاپياكوت يتهاجم قدرت

وضعيت رشد انگل و قدرت پارازيته شدن ميزبان توسط 

روز پس از كاشت و در مراحل اوج رشد رويشي  45ها، از اكوتيپ

 .Wang et al)دهي چشمي و ارزش عددي  انگل، به روش نمره

به وضعيت رشد و حجم براي اين منظور د. شتعيين   (1995

پوششي انگل در هر اكوتيپ مستقر شده بر روي ميزبان، امتياز 

 به ،يك تا نهعددي در دامنه با سطح آلودگي،  ناسبتعددي م

 اختصاص يافتترتيب براي كمترين و بيشترين حد آلودگي 

براي دستيابي به ميانگيني با سطح اطمينان بيشتر،  .)2(جدول 

ه يانگين شش نوبت بو م ،تكرارمتوالي اين عمليات در شش نوبت 

  عنوان قدرت پارازيته كنندگي در نظر گرفته شد.  
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تطابق نمره آلودگي با درصد آلودگي اندام هوايي ميزبان  2جدول 

  توسط بافت انگل

  
  درصد آلودگي  ي آلودگينمره

هوايي ميزبان توسط بافت انگل  سطح اندام درصد5تا   1

  پوشيده شده است

هوايي ميزبان توسط بافت  سطح اندام درصد15تا  1/5از   2

  انگل پوشيده شده است

هوايي ميزبان توسط بافت  سطح اندام درصد30تا  1/15از   3

  انگل پوشيده شده است

هوايي ميزبان توسط بافت  سطح اندام درصد45تا  1/30از   4

  انگل پوشيده شده است

هوايي ميزبان توسط بافت  سطح اندام درصد50تا  1/45از   5

  انگل پوشيده شده است

هوايي ميزبان توسط بافت  سطح اندام درصد65تا  1/50از   6

  انگل پوشيده شده است

هوايي ميزبان توسط بافت  سطح اندام درصد75تا  1/65از   7

  انگل پوشيده شده است

هوايي ميزبان توسط بافت  سطح اندام درصد85تا  1/75از   8

  انگل پوشيده شده است

هوايي ميزبان توسط بافت انگل  سطح اندام 85بيش از   9

  پوشيده شده است

  

   هاپياكوت يتودهستيز يريگ اندازه

سس مستقرشده بر روي هرز انگليعلف كههنگامي

، روز پس از كاشت) 62( زايشي و توليد بذر شد دورهميزبان وارد 

تر  برداشت و وزن تكرارمجموع توده انگل از روي ميزبان در هر 

ثبت گرديد. از گيري و اندازهميزبان وزن تر بافت  همچنين و آن

يك نمونه تصادفي انتخاب و  ،هر كدام از توده هاي وزن شده

ساعت در درون دستگاه آون با دماي 24توزين، به مدت  از پس

قرار گرفت. نمونه خشك شده مجددا توزين  گرادسانتي درجه 75

  .گرديداكوتيپ محاسبه  و درصد رطوبت و ماده خشك هر

 .SAS Verافزار  ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده

و مقايسات ميانگين تيمارهاي آزمايشي با استفاده از آزمون  ،9.2

LSD  درصد انجام شد. يكدر سطح  

  نتايج و بحث

  يزن جوانهميانگين زمان و  درصد

تنوع رفتاري بسيار  ،هاي مختلف سس زراعياكوتيپ

از تيمار و بعد قبل  ،بذر زنيخفتگي و جوانهزيادي در خصوصيات 

و ميانگين . اختالفات درصد و دهند مياز خود نشان با اسيد ، 

درصد  99لحاظ آماري با احتمال ها، بهزني بذر اكوتيپجوانه زمان

دار شدن معنيدليل  ).3جدول ( (P≤0.01) دار شدمعني 

هاي هرز جستجو نمود، چرا توان در طبيعت علف را مي اختالفات

زني بذر، يكي از يكنواختي در جوانه كه وجود اختالف و عدم

هاي هرز و از داليل موفقيت و تداوم بقاء هاي مهم علف ويژگي

 ;Tang et al. 2008)هاي كشاورزي استها در بوم نظام آن

Fallahpour et al. 2013)  .  
  

ي هازني اكوتيپجوانهميانگين مدت و درصد  مربعات نيانگيم 3جدول 

  تيمار با اسيد و بعد از قبل  سس

  

  رييتغ منابع

 

 درجه

يآزاد  

 

 ميانگين مربعات

 تيمار با اسيد بدون تيمار اسيد

درصد 

  زني جوانه

 نيانگيم

 زمان

  يزن جوانه

درصد 

 جوانه زني

 نيانگيم

 زمان

 يزن جوانه

07/298 9  اكوتيپ
**

 71/1
**

 6/2862
**

 35/0
**

 

07/38 30 خطا  4014/0  49/10  04/0  

6/13 12  ضريب تغييرات(%)  7/4  7/6  

  درصد 1دار در سطح احتمال ** معني

  

بذر قبل از فرآيند شكست خواب زني  تغييرات درصد جوانه

ها، تحت زني اكوتيپاست كه رفتار جوانه بيانگر آن ،و بعد از آن

با انجام هاي مختلف با همديگر متفاوت است. شرايط و زمان

آوري بذرهاي تازه جمع) بر روي بدون تكرار ( زنيآزمون جوانه

ها آنو خواب اوليه اختالف قابل توجهي در جوانه زني  ،شده
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اکوتيپ ھا

زمان جمع آوری يک سال بعد از جمع آوری  بعد از تيمار با اسيد

ي دو درصدزني جوانهاز  ،طوريكه اين تغييراتبه، مشاهده گرديد

 32آباد مغان با پارساز منطقه دو  در اكوتيپ (بيشترين خواب بذر)

و با بيشترين رطوبت نسبي در بين مناطق  از سطح درياارتفاع  متر

 ازدر اكوتيپ شش  (كمترين خواب بذر)درصد  32تا  سي،رمورد بر

در  متر ارتفاع از سطح دريا 1265با  قزوينآباد ي جهانمنطقه

موقعيت جغرافيايي كه اين بدان معني است  .)1(شكل نوسان بود

بذر در خفتگي بروز زني و بر وضعيت جوانهاقليمي منطقه شرايط و 

در آزمايشات ديگر نيز اثر تفاوت اقليم بر  بوده استتأثير گذار 

-چنين خواب بذر اكوتيپ هم. زني بذور مشخص شده است جوانه

 مناطق يهاپياكوت از باالتر يداريمعن طور به يابانيب يها

 .Shahmoradi et al) باشديم سرد ياستپ ژهيو به و ياترانهيمد

ها نسبت به طول مدت بذر اكوتيپ زنيجوانه العملعكس. (2013

-داري بذر به نيز بسيار متفاوت بود. نگه تيمار با اسيدداري و انبار

)، نه قبل از تيمار با اسيد( مدت يكسال پس از برداشت در انبار

ها نداشت چنداني بر شكست خفتگي بذر اغلب اكوتيپ تأثيرتنها 

سه، چهار، شش، هاي ها مانند اكوتيپ بلكه در تعداد بيشتري از آن

. )1(شكل زني نيز شد حتي باعث كاهش جوانه هفت و هشت

را مي توان به القاء  هازني در اين اكوتيپكاهش درصد جوانه

ر مربوط دانست خواب ثانويه در طول مدت نگهداري بذر در انبا

(Baskin and Baskin 1985; Bouwmeester and 

Karssen 1989).  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  هاي مختلفها در زمانزني بذراكوتيپ درصد جوانه 1شكل 

)Lsd%1 باشد بارها نشانگر خطاي استاندارد مي( 3/6و  99/11ترتيب برابر است با به تيمار با اسيدآوري و بعد از سال بعد از جمعبراي يك.(  

  

هايي كه پس از برداشت بذر، داراي كمترين درصد اكوتيپ

با اسيدسولفوريك غليظ بيشترين  تيمارزني بودند، نسبت به جوانه

العمل را از خود نشان داده و بيشترين درصد افزايش عكس

با اسيد،  تيمارمثال  عنوانزني و شكست خواب را داشتند، به جوانه

 ثير قرارأتحت ت شدتبهشماره دو، درصد جوانه زني را  در اكوتيپ

تغيير درصد  83از دو درصد به برابر افزايش،  40با حدود داد و 

برداري انجام شده از روي  اليهتوان در اثر  داد. دليل اين امر را مي

 دانست. بهپوسته سخت بذر سس توسط اسيد سولفوريك غليظ 

برداري از  عبارتي با قرار دادن بذر در اسيد سولفوريك غليظ و اليه

از مقاومت فيزيكي و نفوذناپذيري پوسته در برابر  ،روي پوسته بذر
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قبل از تيمار با اسيد

بعد از تيمار با اسيد

و عامل خفتگي بذر از بين رفت. اين نتايج با نتايج آب كاسته 

دليل ه بديگر محققيني كه خفتگي بذر گياه انگلي سس را 

اند غيرقابل نفوذ بودن پوسته بذر اعالم نموده و مقاومت فيزيكي

 ;Lyshed 1992; Jayasuriya et al. 2008) مطابقت دارد

Fallahpour et al. 2013)   

(تهيه شده از استان قزوين) با بيشترين  شش اكوتيپ 

داري بذر در انبار و  زني اوليه، نه تنها نسبت به نگه درصد جوانه

زني آن از  العمل مثبت نشان نداد بلكه جوانهعكس ،با اسيد تيمار

داري در انبار و تيمار با اسيد،  درصد اوليه پس از يكسال نگه 32

زني بعد  نيز كاهش يافت. كاهش جوانه درصد 13و  21تريب به به

تواند به دليل عدم وجود يماكوتيپ اين در  تيمار با اسيداز 

وجود نوع  زني و احتماالًمقاومت فيزيكي پوسته بذر در برابر جوانه

كه تيمار با اسيد غليظ و  طوريباشد، به آنديگري از خفتگي در 

برداري از روي پوسته بذور آن باعث نفوذ اسيد به داخل  اليه

و يا حتي پوسته و وارد شدن خسارت به جنين گرديده است. 

ممكن است مدت تيمار با اسيد براي اين اكوتيپ طوالني بوده و 

زمايشات ديگر اين امر را آتوان در  زمان كمتري دارد كه مي نياز به

ها با دهد كه رفتار اكوتيپاين نتايج نشان ميآزمون كرد. 

زني و خفتگي بذر بسيار متفاوت است و يكي از همديگر، در جوانه

داليل عدم دستيابي به توفيق بيشتر در كنترل سس زراعي در 

كشاورزي نيز  هايبوم نظامهاي توليد محصوالت زراعي و عرصه

زني رفتارهاي متفاوت در فرآيند جوانهگونه  اينتواند وجود  مي

  باشد. 

زمان الزم براي رسيدن به عبارتي زني يا بهسرعت جوانه

 يكي از معيارهاي مهم ارزيابي  (MGT)زنيدرصد جوانه 50

بر  تأثير با ،سولفوريك غليظتيمار بذر با اسيد كيفيت بذر است. 

چنين افزايش  و هم پوسته بذر و كاهش مقاومت فيزيكي آن

هش مدت زمان الزم براي در برابر آب، كا نفوذپذيري پوسته

زني و ايجاد يكنواختي بيشتر در فرآيند جوانه درصد50رسيدن به 

.)2(شكل  گرديده استباعث ها زني هر كدام از اكوتيپجوانه

  
    

  

  

  

    

    

  

  
  هاي مختلفزني اكوتيپ سرعت جوانه 2شكل 

)Lsd%1 باشد بارها نشانگر خطاي استاندارد مي39/0و  2/1ترتيب برابر است با به.( 

زني بذر با اسيد، دامنه تغييرات سرعت جوانه قبل از تيمار 

ها از زني) اكوتيپ درصد جوانه50(مدت زمان الزم براي رسيدن به 

روز در اكوتيپ شماره  1/6روز در اكوتيپ هشت تا حداكثر 3/3

با اسيد سولفوريك در همه  تيماراين زمان پس از  ،يك متغيير بود

روز رسيد.  8/3تا حداكثر  8/2ها كاهش و دامنه تغييرات از اكوتيپ

دهي بذر توسط ست كه با خراشا دليل آناين تغيير به
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نسبت به آب و همچنين  اسيدسولفوريك، نفوذپذيري پوسته بذر

تبادالت گازي بين جنين و محيط بيرون بهتر و از شدت مقاومت 

يد ؤشود. اين نتايج نيز م پوسته بذر در برابر خروج جنين كاسته مي

اصلي خواب اوليه در بذور سس زراعي، وجود  فرآيندآن است كه 

  .آن استدر پوشش سخت بذر و مقاومت فيزيكي 

  

  ها وتيپخصوصيات گياهچه در اك

از نظر  زراعي، هرز انگلي سسعلف يها بين اكوتيپ

ا بو طول گياهچه  )گياهچهوزن تر و خشك هزار زيست توده (

  وجود داشت. دارمعنياختالف  (P≤0.01) درصد99احتمال 
  

  هاطول گياهچه در اكوتيپ و وزن تر، وزن خشك  مربعات نيانگيم - 4جدول 

  

  درجه آزادي  منابع تغيير 
  ميانگين مربعات

طول وزن   تر وزن

 9 اكوتيپ 
**27/2  **011/0  **46/5  

 222/0  0006/0  112/0 30 خطا

 3/10  2/10  9    ضريب تغييرات (%)

  درصد يك دار در سطح احتمال** معني

زني و رشد لحاظ قدرت جوانهبه يهاي قابل توجهتفاوت

 شده از مناطق مختلفآوري هاي جمعاكوتيپبين گياهچه در 

گرم مربوط به  1/5ژرم با بيشترين وزن تر هزار گرديد.مشاهده 

كه از استان البرز و شهر كرج تهيه شده است  بود 9اكوتيپ شماره 

تهيه شده از  7و  6هاي و كمترين وزن تر مربوط به اكوتيپ

 ).3شكل( د.بواستان قزوين 

دامنه اختالفات در وزن خشك هزار ژرم به مراتب بيشتر از 

گرم مربوط به اكوتيپ  09/0كمترين وزن خشك با  بود،وزن تر 

دست  هزني نيز در همين اكوتيپ ب ، كمترين درصد جوانهبودشش 

با اسيد، بر درصد  تيمارآمد. از طرفي بيشترين تأثير منفي 

). اين 1(شكل  اده استزني نيز در اين اكوتيپ اتفاق افت جوانه

ها در اين اكوتيپ در اثر تيمار با كه جنينستا يد آنؤمنيز نتايج 

اند و به عبارتي در اين اكوتيپ مقاومت اسيد دچار آسيب گرديده

اوليه تواند عامل خفتگي  مكانيكي و نفوذناپذيري پوسته بذر نمي

  باشد. بذر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  .هاي مختلفوزن تر و خشك هزار ژرم در اكوتيپ 3شكل 

)Lsd%1 باشد. بارها نشانگر خطاي استاندارد مي( 036/0و  65/0 ترتيب برابر استبراي وزن تر و خشك هزار ژرم، به(  

از كشت در  روز پس 14ها، طول گياهچه در اكوتيپ

از  هاطول گياهچه در اكوتيپاختالفات  ،گيري شد ژرميناتور اندازه

شد (جدول  (P≤0.01)دار معني درصد يك نظر آماري در سطح

متر و اكوتيپ شماره شش با  سانتي 2/7 اكوتيپ شماره نه با). 4

ترتيب بيشترين و كمترين طول گياهچه را در متر، به سانتي2/3

  .)4(شكل  ها داشتندبين اكوتيپ
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  ) Lsd%1=76/0(، بارها نشانگر خطاي استاندارد مي باشد هاي مختلف.طول گياهچه در اكوتيپ 4شكل 

  

هايي كه داراي خواب اكوتيپ ،دهد اين نتايج نيز نشان مي

 بذر، اند پس از تيمار با اسيد و شكست خفتگياوليه بيشتري بوده

طور قابل توجهي افزايش ها بهآنزني جوانهكه درصد  اينعالوه بر 

نيز بسيار بيشتري  گياهچه زني و رشد از قدرت جوانه يافته است،

است  مدت دراز . اين رفتار نوعي سازگاري طبيعياندبرخوردار شده

هاي همچون بسياري از علفگياه انگلي سس هاي در اكوتيپكه 

زني  ا ممانعت از جوانهبروز نموده و بدر شرايط نامساعد هرز ديگر، 

 .Adahl et al)ادال و همكاران شوند.  بذر مانع نابودي خود مي

پذيري  و شكلپذيري  انعطاف، ادـكي زيـوع ژنتيـتن (2006

هاي محيطي  در برابر آشفتگي را هاي هرز علففنوتيپي باالي 

 ام شده توسط كيم و همكارانـتحقيقات انج . گزارش كردند

(Kim et al. 2004) با استفاده از نشانگرهاي مولكوليRFLP 

(Restriction Fragment length Polymorphism)  در

و با استفاده از  (C. gronovii Willd)هاي سس مرداب گياهچه

 ISSR (Inter-simple Sequence Repeat)اي ـگرهـنشان

 يــزراع سـس ياـهپـوتيـر روي اكـئيني بـروتـو پ

Yuncker) Cuscuta campestris( ط تاجدوست و توس

را ها وجود تنوع در اكوتيپ (Tajdoost et al. 2013 a)همكاران 

كيفي بذر  دار شرايط محيطي بر خصوصياتثير معنيأتتائيد نمود. 

نيز آوري شده از مناطق مختلف، جمعبذر سوياي هاي جمعيت

 (Khaliliaghdam et al. 2012)توسط خليلي اقدم و همكاران 

 گزارش گرديد.

توان چنين نتيجه نيز اشاره گرديد، مي كه قبالً چنان هم

ها مانند بذرهاي تهيه گرفت كه، خفتگي اوليه در برخي از اكوتيپ

، نمي تواند در اثر )7و  6، 5هاي (اكوتيپ شده از منطقه قزوين

در اثر ، زيرا ناشي از آن باشدو مقاومت فيزيكي بذر  پوسته سخت

 ها،در آن پوستهفيزيكي و حذف مقاومت  اسيد دهي بذر با  خراش

از  ،ده و با رشد سريعترزجوانهبيشتري  با سرعتبذور  بايست مي

) بيشتري 4ي (شكل ) و طول گياهچه3(شكل  زيست توده

كه با توجه به نتايج مندرج در اشكال شدند. در حالي برخوردار مي

    .شده چنين اتفاقي رخ نداده استاشاره 

  

  كنندگي انگل تيقدرت تهاجمي و پاراز

كنندگي و  از نظر قدرت الودههاي مختلف بين اكوتيپ

تر توده بافت انگلي مستقر بر روي چغندرقند در شرايط  وزن
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و  (P≤0.01)  درصد يكآماري در سطح  گلخانه تفاوت معني دار

   وجود داشت (P≤0.01) از نظر وزن خشك در سطح پنج درصد 
  

توده  ي تر و خشكزيست توده، ي آلودگينمره  مربعات نيانگيم 5جدول

  هاي مستقر بر روي ميزبان بافت انگلي اكوتيپ

  

  منابع تغيير  
درجه 

  آزادي

  ميانگين مربعات

وزن   وزن تر

  خشك
 ي آلودگينمره

 9 اكوتيپ

**4/11  *11181  **64/9  

 96/1  3255  92/0  20 خطا

 ضريب تغييرات

(%)  

  8/6  2/5  25 

  .درصدپنج و يك  دار در سطح احتمال** معني* و 

  

نتايج مربوط به خصوصيات  مقايسه نتايج گلخانه با

كه  توان گفتمي )،1-4زني در بخش آزمايشگاهي (اشكال  جوانه

و زني ديگر پارامترهاي تعيين قدرت جوانه زني ودرصد جوانه

در ارتباط با زني و وزن هزار ژرم جمله سرعت جوانهازي بذر  بنيه

توانند معيار قابل اطميناني از  تنهائي نميبهانگلي سس، هرزعلف

در محصول زراعي چغندرقند  هاپارازيته كنندگي اكوتيپ توانائي

دهي  پس از خراشگرچه  Ec.9ها مانند برخي اكوتيپزيرا . باشند

بذر در وضعيت  يبنيهزني و لحاظ خصوصيات جوانههبا اسيد، ب

نتوانسته است موجب برتري ولي اين برتري  ،بهتري هستندخيلي 

 Ec.9كه  طوريبه ،دباشقدرت پارازيته كردن ميزبان در آنها 

 زني مانند وزن هزاررغم برتري در خصوصيات كيفي جوانه علي

از كمترين امتياز عددي،  6/2با دريافت گياهچه، و طول گياهچه

در مقابل  ،ميزبان چغندرقند برخوردار بود دركنندگي قدرت آلوده

Ec.4 زني در وضعيت متوسط جوانهكيفي لحاظ خصوصيات هكه ب

باالترين با رشد سريع خود، قرار داشت، پس از اتصال به ميزبان 

از  7/8با دريافت نمره ( چغندرقند رويبر  كنندگي را قدرت آلوده

  ).5(شكل كرد و بشدت ميزبان را آلوده  ايجاد نمود )نه

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) Lsd%1=22/1 باشد بارها نشانگر خطاي استاندارد مي(هاي مختلف قدرت آلوده كنندگي اكوتيپ 5شكل 

گرچه در انگل سس وجود  گر آنست نتايج مذكور بيان

گردد ولي  زني محسوب ميخفتگي بذر عامل مهمي در عدم جوانه

كه چنانچه تعداد بسيار محدودتري از بذرها نيز در  اينتر  نكته مهم

و برقراري اتصال  زنيها قادر به جوانهها و اكوتيپبرخي از گونه

توانند با رشد سريع و تصاعدي خود بسيار به ميزبان گردند، مي

 خطر آفرين باشند.
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ها در سطح آماري خشك اكوتيپوزنو تر وزن اختالف

الزم به ذكر است ). 5جدول ( دار شد معني (P≤0.01)درصد  يك

زني بذور سس كشت شده در گلخانه و در زمان كه پس از جوانه

طور ه ي كشت (در هر تكرار)، باتصال به ميزبان، در هر جعبه

داري و بقيه  عدد گياهچه سس نگه 10يكسان فقط تعداد 

  ها حذف گرديد.گياهچه

ترتيب با مقادير تر و خشك بافت انگلي به بيشترين وزن

مربوط به  ،سطح آلوده ميزباناز مربع گرم بر متر 197و   924

EC.4 منطقه ي مزارع چغندرقند آلوده كه بذر آن از است

زني و گرچه از نظر جوانه. )6شكل تهيه شد ( غربي آذربايجان

به ديگر ، اين اكوتيپ نسبت خصوصيات كيفي بذر رديگ

پس از  ،نداشت وليخاصي هاي مورد بررسي برتري  اكوتيپ

 يبيشترين نمره ، توانستاتصال به ميزبان با رشد سريع خود

در . )6(شكل  دهخود اختصاص دكنندگي ميزبان را به قدرت آلوده

حال حاضر بيشترين سطح زير كشت و توليد محصول چغندرقند 

گزارشات از طرفي،  .استمربوط به استان آذربايجان غربي  كشور

 ،و غيررسمي )Sohrabi et al. 2001( صورت رسميه متعددي ب

به غربي چغندرقند استان آذربايجاناز آلودگي مزارع تا كنون 

 ارائه گرديده ،ي و گسترش سريع آنعهرز انگلي سس زراعلف

 .باشد پژوهش ميدست آمده از اين يد نتايج بهؤكه م است
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   هاي مختلف.بافت توده انگلي اكوتيپو خشك تر   وزن 6شكل

) Lsd%1 باشد. بارها نشانگر خطاي استاندارد مي 9/21و  129 ترتيب برابر استتر و خشك به براي وزن(  

هاي بررسي حاكي از تنوع زياد در بين اكوتيپنتايج اين 

كه به محصول چغندرقند  بود هرز انگلي سس زراعيمختلف علف

و بسياري از محصوالت زراعي و باغي مختلف در سراسر كشور 

از طرفي گرچه در علف هرز انگلي سس وجود  رساند. آسيب مي

 زني زني و يا جوانهخفتگي در بذر عامل مهمي در عدم جوانه

گردد و بخش محدودي از  آن محسوب مي يمتناوب و نايكنواخت

زني و ايجاد  بذرهاي موجود در بانك بذر در سال اول قادر به جوانه

 آن بودگر  دست آمده بيان هآلودگي در ميزبان هستند، ولي نتايج ب

يك اكوتيپ بذر مطلوب در  بنيهزني باال و درصد جوانه داشتنكه 

آن اكوتيپ بيشتر  حمله و خسارتتواند دليلي بر قدرت  سس نمي

باشد، بلكه قدرت سازگاري با ميزبان و توانائي رشد و يا بالعكس 

در تواند  بيشتر يك اكوتيپ پس از بر قراري اتصال با ميزبان مي
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از درجه اهميت بيشتري برخوردار باشد. ايجاد آلودگي و خسارت 

 چهار، اكوتيپ اين بررسي در هاي مورد بررسيدر بين اكوتيپ

زني و ديگر  گرچه از درصد جوانه بومي آذربايجان غربي

ولي تري برخوردار بود پايينمتوسط و  نسبتاًخصوصيات كيفي 

با رشد سريع و هاي انگل به ميزبان، گياهچهپس از اتصال 

نمايد. بنابراين آلودگي را ايجاد توانست بيشترين  تصاعدي خود

تمهيدات الزم را در جهت جلوگيري از انتقال اين اكوتيپ  بايد

عمل آورد. خطرناك به ديگر مناطق چغندركاري كشور به
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