
 

 
 مقاله پژوهشی

 درختیزنی بذر دو اکوتیپ سسهای جوانهثیر دما و شوری بر ویژگیأت
 (Cuscuta monogyna Vahl.) 
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 چکیده

هاای  ثیر شوری و دما بر ویژگیأهای زینتی است. به منظور مطالعه تهای سس است که انگل درختان میوه و درختچههمترین گونهدرختی از مسس
در دانشارهه کشااورزی    39-4931زنی دو اکوتیپ سس درختی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با ساه ترارار در ساا     جوانه

 -2/4و  -4  -8/0  -6/0  -1/0  -2/0  -4/0ساط  صا ر اشااهه       8شاامل شاوری در    بررسای  مورد تیمارهایهه اجرا گردیه. دانشگاه فردوسی مش
نتایج نشان داد که با افزایش شاوری در هار ساط  دماایی      گراد بودنه.درجه سانتی 10و  99  90  29  20  49  40  9سط   8مگاپاسرا  و دما هم در 
زنای هار دو اکوتیاپ متوقا. شاه. در هار دو       مگاپاسرا  جوانه -2/4که در پتانسیل نی در هر دو اکوتیپ کاهش یافت به طوریردرصه و سرعت جوانه
زنی هر دو اکوتیاپ  زنی متوق. شه. بیشترین درصه و سرعت جوانهگراد در تمام سطوح مختل. شوری جوانهدرجه سانتی 10و  40  9اکوتیپ در دماهای 
زنی اکوتیپ بردسرن هم در دماهای باال و هام در  جوانه درجه به دست آمه. با توجه به نتایج به دست آمهه 90و  29ه و در دماهای در تیمار شوری شاه

زنی در اکوتیپ قوچان در درصه کاهش جوانه 90سطوح باالی شوری نسبت به اکوتیپ قوچان برتری داشت. با توجه به نتایج آزمایش  شوری موثر برای 
  -39/0  -39/0مگاپاسرا  و در اکوتیپ بردسرن  -68/0و  -99/0  -89/0  -86/0  -93/0گراد به ترتیب درجه سانتی 99و  90  29  20  49دماهای 

 بارای هرز برای انتشار به مناطق جهیاه و  بینی پتانسیل این گونه عل.اطالعات این مطالعه برای پیش مگاپاسرا  برآورد شه. -0/ 99و  -30/0  -39/0
 انگلی م یه خواهه بود. هرزهای مهیریتی این گونه عل.بهبود برنامه

 

 هرز  تنش شوری  عوامل محیطی  گیاهان انگلیاستقرار گیاهچه  اکولوژی عل. های کلیدی:واژه
 

   1 مقدمه

هاای کامال اجبااری    انگال  Cuscutaگیاهان متعلق باه جانس   
گونه  200دارای  هستنه. بر اساس اطالعات موجود  جنس سس تقریباً

هاای  باشه و در سراسر دنیا انتشار وسایعی دارد و از انگال  مختل. می
گوناه ساس وجاود     48 . در ایران  حهود 49باشه ااجباری گیاهان می

 Cuscuta campestris)زراعای  دارد که در بین آنها  دو گونه ساس 

L.) شرقی یا سس درختی و سس(C. monogyna Vahl.)  بیشترین
را داشته و به ترتیاب در گیاهاان زراعای و بااکی یرسااله و      پراکنش 

کننه. گونه سس درختی بیشاتر  ها مشرل ایجاد میدرختان و درختچه
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گرمسایری انتشاار دارد و درختاان    ایران در مناطق معته  تاا نیماه   در
مثمری از جمله انگور  انار  مرکبات و همچنین درختاان کیار مثماری    

 . 92و  9اناه ا های آن گزارش شاهه میزبان مثل بلوط  نارون به عنوان
شونه  ضعی. و های مختل. سس پارازیت میگیاهانی که توسط گونه
شود و اگر اقهامی جهت مهیریت یا حذف آنهاا از  رشهشان محهود می

 . 29شاونه ا روی میزبان نشود معموالً سبب نابودی کامل میزبان مای 
ن گوناه ساس در   که بر اساس اطالعاات موجاود خساارت ایا    بطوری

درصه برسه امذاکرات شخصی  30گیاهان میزبان می توانه تا بیش از 
 با کشاورزان .
هاای  های سس دارای ساقهدرختی نسبت به بقیه گونهگونه سس

های های این گونه اطراف ساقه و برگباشه. گیاهچهنسبتاً قطوری می
کنناه.  وذ مای پیچنه و به بافت و سیستم آونهی گیاه ن گیاه میزبان می

 . 49شاود ا این گیاه عالوه بر بذر بوسیله قطعات ساقه نیز ترثیار مای  
بطوریره اگر یک قطعه سس روی گیاه میزبان قارار گیارد بالفاصاله    
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کنه. سس عالوه بر آنره انگل کنه و آن را آلوده میشروع به رشه می
کناه  سابب   ی آنهاا تذذیاه مای   ی پروردهگیاهان سبز است و از شیره

های مختل. از گیاهی به گیاه دیگر نتقا  بیماریهای گیاهی و ویروسا
هاای ساس    . انهازه بذر در این گونه نسبت به سایر گوناه 48شود امی

    و گزارش شاهه اسات کاه وزن   40باشه امتر  میمیلی89/4بزرگتر ا
 . گزارش شهه است که جنس سس 9باشه اگرم می 93/9هزاردانه آن 

بذر در هر گیااه   9000بذر و سس درختی  46000ا زراعی قادر است ت
های ساس  های گونهزنی  گیاهچه  و بعه از جوانه99و  92تولیه کنه ا

 . 4آورنه اه ته بهون میزبان دوام می 9تا 2بسته به ذخیره کذایی بذر  
های سس از اس نه تا فروردین زماانی کاه   در شرایط مزرعه بذور گونه
گاراد برساه جواناه    درجاه ساانتی   40ک باه  میانگین دمای روزانه خاا 

زنی آن در اردیبهشت تا خرداد وقتی که دماای  زننه و حهاکثر جوانهمی
  .49گیرد ادرجه برسه صورت می 20روزانه خاک به 

 باودن  هاای هارز دارا  مناساب علا.   راهرار ماهیریتی  ارائه برای

 اهچه گی سبزکردن زنی جوانه الگوهای بذر  زمینه خواب در اطالعاتی

 بسایار  هارز  هاای عل. هایتوده بین هاآن و تذییرات بذر هایبیماری

 توجه با که داشتنه   اظهار99 . رادوسویچ و همراران ا94است ا حیاتی

 طریق از عمهتاً هرز هایعل. وسیله به مناطق آلودگی اولیه که این به

 از هارز  هاای علا.  باذر  اکولاوژی  شاناخت  لذا پذیرد صورت می بذر

 بار  مؤثر محیطی عوامل شناسایی است. نامبردگان معتقهنه ریاتضرو

 عوامال  برابر در گیاهان این العملعرس مطالعه و هرز هایعل. رفتار

 کماک  بنیاادی  و صاحی   ماهیریت  یک به دستیابی در توانهمی فوق 

 و زنیجوانه بر مهم عوامل از یری در این ارتباط  شوری .نمایه زیادی
 از شاوری  گردد.می محسوب جهان مناطق از یاریبس گیاهان در رشه

 قابل آب پتانسیل کاهش دلیل به را ریشه محیط آب سو پتانسیل یک

بر  سمی آثار ها یون از برخی دیگر سوی از و داده کاهش دسترس گیاه
دو  هار  کاه  گذارنهمی جا به گیاه بیوشیمیایی و فیزیولوژِیک فرآینههای

نهایات   در و ریشاه  توسط کذایی صرعنا جذب در اختال  سبب مسأله
 . کرسمانوویچ و همراران 43و  44شود امی گیاه رشه کاهش به منجر

زنای ساس   گاراد روی جواناه  درجه سانتی 19تا  9  تاثیر دماهای 28ا
 9زراعی را مطالعه کردنه و گزارش کردنه که بذور سس در دو دماای  

ور ساس زراعای از   زنای باذ  گراد جوانه نزدنه. جوانهدرجه سانتی 19و 
درجاه متذیار باود.     90در دماای   88/36تاا   40درصه در دمای  29/6

زنای    در مطالعه تاثیر عوامل محیطای برجواناه  29کیانی و همراران ا

کلظات   افازایش  باا  دماایی   ساط   هر دریافتنه که در 4گیاه نیلوفرپیچ
 نمک کلظت زنی نیلوفرپیچ کاسته شه. نامبردگان نمک از میزان جوانه

 -99/0نیلاوفرپیچ  را   بذر زنیجوانه درصهی 50 برای کاهش نیاز مورد
گازارش کردناه کاه      21خان و همراران ا .گزارش کردنه مگاپاسرا 

داری در باه طاور معنای    Salicornia rubra Nels  زنی باذور جوانه

                                                           
1- Ipomoea spp.                             

 800و  600گاراد در کلظاات  درجاه ساانتی   99تاا   29تنااوب دماایی   
سارعت    شاوری زیااد   در دمای بااال و که وریموالر باال بود. بطمیلی

 به توجه  . با24ا داری کاهش یافتمعنی به طور 2شورعل.زنی جوانه

و با توجاه باه اینراه گیااه انگلای ساس درختای یرای از          فوق موارد
های درختان میوه ماننه انار و انگور اسات کاه سااالنه    مهمترین انگل

ور خراساان رضاوی وارد   خسارت زیادی بخصوص در باکات انار و انگ
ای در خصوص نقش متقابل دما و شوری باه  کنه و تاکنون مطالعهمی

زنی آن انجام نشهه عنوان عوامل محیطی تاثیرگذار بر ویژگیهای جوانه
های شوری بر ویژگی و تاثیر دما مطالعه به بررسی به منظور این است
 زنی سس شرقی انجام شه.جوانه
 

 هامواد و روش

زنی باذر دو اکوتیاپ   ر بررسی تاثیر شوری و دما بر جوانهبه منظو
در  4931-4939هاارز انگلاای سااس شاارقی آزمایشاای در سااا  علاا.

های هرز دانشرهه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشاهه  آزمایشگاه عل.
از  4931مااه  اجرا شه. بذور سس شرقی اکوتیپ قوچان در اوایل آباان 

 99درجه و  96رض جذرافیایی روی انگور امیزبان آلوده به سس  با ع
دقیقه شارقی و ارت ااع    94درجه و  98دقیقه شمالی  طو  جذرافیایی 

متری از سط  دریا و بذور سس شرقی اکوتیپ بردسرن نیاز از   4926
دقیقه شمالی   98درجه و  99روی میزبانش انگور با عرض جذرافیایی 

متاری از   862دقیقه شارقی و ارت ااع    32درجه و  99طو  جذرافیایی 
آوری گردیهنه. بذور هر دو اکوتیپ به جمع 4931سط  دریا در آذرماه 

آوری گردیه. طور تصادفی از باکات انگور آلوده به سس انتخاب و جمع
گاراد تاا زماان    درجاه ساانتی   9بذور سپس تمیز گردیاهه و در دماای   

و قوچاان   مصرف نگههاری شهنه. بردسرن دارای اقلیم گرم و خشک
باشه. میزان بارنهگی قوچاان در ساا    یم سرد کوهستانی میدارای اقل
متار و میازان   میلای  114و  949باه ترتیاب    31-39و  39-31زراعی 

 باشه. متر میمیلی 404و  429بارنهگی بردسرن در مهت مشابه 
 

 زنیروش عمومی آزمایشات جوانه

عهد بذر باه   29زنی هر دو اکوتیپ سس شرقی با قرار دادن جوانه
متاری کاه حااوی    های استریل ه ت سانتیمساوی در پتریهیش طور

لیتر آب مقطر یاا محلاو    میلی 9و میزان  4کاکذ صافی واتمن شماره 
جهات جلاوگیری از تبخیار شاهن آب       مورد نظار باود  تعیاین شاه.    

ها به وسیله پارافیلم بسته شهنه و به دماهای مورد نظار باا   دیشپتری
شامارش باذرهای    روز منتقل شهنه. 41ساعته برای 42ی نوری دوره

سااعت پاس از شاروع آزماایش انجاام و تاا پایاان         21جوانه زده هر 
زنای   معیاار جواناه   روز  به طور روزانه یادداشات گردیاه.   41آزمایش ا

                                                           
2- Salsola iberica Sennen and Pau 



 843     درختیزنی بذر دو اكوتیپ سسهاي جوانهثیر دما و شوري بر ویژگیأتابراهیمی و همکاران، 

الزم به ذکر است بارای شرساتن    . 9چۀ قابل رویت بود اخروج ریشه
  .8ه شه اثانیه است اد 90جوش به مهت خواب بذور از تیمار آب

 

 تیمارها و طرح آزمایشی

 در ساه  کامالً تصادفی طرح قالب در فاکتوریل به صورت آزمایش

سط  ص ر  8شامل شوری در  بررسی مورد تیمارهای. شه انجام تررار
مگاپاسارا  و   -2/4و  -4  -8/0  -6/0  -1/0  -2/0  -4/0اشاهه   

رجاااه د 10و  99  90  29  20  49  40  9ساااط   8دماااا هااام در 
گراد بودنه. در پایان این آزمایش به منظور اینره مشخص شاود  سانتی

زنی به دلیل سمیت یونی بوده یا صارفاً باه   آیا اثر کلریهسهیم بر جوانه
 -2/4علت کاهش پتانسیل اسامزی  باذور جواناه نازده در پتانسایل      

گراد مجهداً در آب مقطار قارار داده   درجه سانتی 29مگاپاسرا  دمای 
 مختلا.  زمایش بازیابی  و در ژرمیناتور قارار گرفتناه. ساطوح   شهه اآ

هاوف  کلریهسهیم و با است اده از مه  وانت محلو  از است اده با شوری
   تهیه شهنه.4امعادله 

 CIRT-s= Ψ                                                4ا
: کلظت نمک C: پتانسیل اسمزی امگاپاسرا    sΨدر این رابطه 

: ثابات گازهااا  R   8/4: ضااریب یهیهاسایون ا Iبار اسااس موالریتاه     
 باشه.  میc+299: دما بر حسب درجه کلوین اT  و 008941/0ا

های مختلا.  زنی بذور در کلظتداده های مربوط به درصه جوانه
باا اسات اده از یاک ماه  لجساتیک ساه       در دماهای مختلا.   شوری

بارازش داده شاهنه.    SigmaPlot 12.5افازار    توسط نرم1پارامتری ا
 مه  لجستیک مذکور عبارت بود از:

 =(%) rate G )50x/x(+ {1/maxG G}                       2ا
هاای مختلا. شاوری    زنی در کلظتدرصه جوانه Gدراین معادله 

الزم جهت  کلظت کلریهسهیم 50xزنی  حهاکثر درصه جوانه x   maxGا

نشانگر شایب ماه     rateGزنی  و نهدرصه بازدارنهگی احهاکثر جوا 90
 باشه.می

  باه  90زنی بذور نیز با اسات اده از فرماو  مااگویر ا   سرعت جوانه
 شرح زیر محاسبه شه:

1           9ا

n

i

Si

Di


GR = 

تعهاد باذر   iSزنی اتعهاد بذر در روز   سرعت جوانه GRکه در آن 
 ام اسات. از  iتعاهاد روز تاا شامارش      iDام و  iزده در شمارش جوانه
واریانس و برای  تجزیه جهت DSAASTAT Ver. 1.0192 افزارنرم

مقایساه   .شاه  اسات اده  SigmaPlot 12.5افازار  ها از نارم رسم گراف
 صورت گرفت. %9در سط   LSDها با است اده از آزمون میانگین
 

 نتایج و بحث

تاثیر دماا  شاوری  اکوتیاپ و     نتایج تجزیه واریانس نشان داد که
زنی بذور ساس شارقی در   اثرات متقابل آنها بر درصه و سرعت جوانه

 . در هار ساط  دماایی باا     4دار شاهنه اجاهو    درصه معنای  4سط  
زنای هار دو اکوتیاپ کااهش یافات باه       افزایش کلظت نمک جواناه 

مگاپاسارا  در تمااام دماهااای آزمااایش   -2/4کااه در کلظاات طاوری 
 . در هار دو اکوتیاپ   4ر دو اکوتیاپ صا ر باود اشارل     زنی ها جوانه
گاراد در تماام   درجاه ساانتی   10و  40  9زنی باذور در دماهاای   جوانه

زنی هار دو  سطوح شوری متوق. شه. بیشترین درصه و سرعت جوانه
اکوتیپ در تمام دماهای ماورد بررسای در آزماایش در شاوری صا ر      

گراد به دست آماه و  تیدرجه سان 90و  29و در دمای  -4/0اشاهه  و 
زنی به طور معنی داری کااهش یافات   با افزایش سطوح شوری جوانه

 . 4اشرل 

 

 شرقیزنی بذور دو اکوتیپ سسثیر شوری و دما بر درصد و سرعت جوانهأت میانگین مربعات -1جدول 

Table 1- Mean square effect of salinity and temperature on the percentage and rate of two eastern dodder ecotypes seed 

germination 
 منابع تغییر
Source of 
variation 

 درجه آزادی
df 

 زنیدرصد جوانه
Germination 

(%) 

 زنیسرعت جوانه
Germination 

rate 

 طول گیاهچه
Seedling length 

Ecotype  1.31 **21.93 **109.71 1 ااکوتیپ* 

Temperature  548.47 **328.62 **2955.82 6 ادما** 

Salinity  381.43 **246.51 **1503.05 7 اشوری** 

E×T  6.11 **11.12 **11.49 6 دما   ×ااکوتیپ** 

E×S  0.92 **1.19 **15.86 7 شوری  ×ااکوتیپ** 

T×S  29.23 **19.14 **109.10 42 شوری  ×ادما** 

E×T×S  0.86 **1.49 **2.72 42 شوری  ×دما  ×ااکوتیپ** 

Error  0.25 0.18 0.83 224 اخطا 

C.V  10.87 12.01 8.29 -  اضریب تذییرات 

 *,**Significant at 5 and % level respectively. درصه 4و  9 دار در سط  احتما *و ** معنی
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های پایین شاوری در هار دو اکوتیاپ    زنی در کلظتدرصه جوانه

هاای  رنی در شاوری زان جوانهکه میتحت تاثیر قرار نگرفت. به طوری
  20  49مگاپاساارا  در دماهااای  -6/0و  -1/0  -2/0  -4/0صاا ر  

درصاه در   92/88گراد در هر دو اکوتیاپ از  درجه سانتی 99و  90  29
متذیر بود. اما با افازایش   -6/0درصه در کلظت  42/91تیمار شاهه تا 

اری کااهش  دزنی در هر دو اکوتیپ به طور معنای کلظت شوری جوانه
مگاپاسرا  در دماهای فوق میانگین  -4که در کلظت یافت  به طوری

درصاه   01/49و در اکوتیپ قوچان  92زنی در اکوتیپ بردسرن جوانه
درصهی در مقایسه با اکوتیپ بردسرن همراه بود  92بود که با کاهش 

 تاوان می را شوری افزایش با زنیجوانه علت کاهش درصه . 4اشرل 

 ایجاد بر عالوه که داد نسبت هاآنیون و هاحه کاتیون از بیش حضور به

 نیاز  را پتانسایل آب  در آب  انحاال  آنهاا   قابل توجه به با مسمومیت

  . 91دهه امی کاهش

 
 زنی بذر دو اکوتیپ سس شرقیوانهثیر شوری و دما بر درصد جأت -1 شکل

  .ها استشهه به دادهدادهپارامتری برازشلجستیک سهخط رسم شهه نمایانگر مه  
 باشنه.خطوط عمودی نشانگر خطای استانهارد می

Figure 1- Effect of salinity and temperature on two eastern dodder ecotypes seed germination percentage 

 Line represents the functional three-parameter logistic model fitted to the data. 

 Vertical bars represent standard error. 

 
و  90با توجه به نتایج به دست آمهه اکوتیپ بردسرن در دماهای 

مگاپاسارا  شاوری   -4و  -8/0هاای  گاراد و کلظات  درجه سانتی 99
زنی باالتری داشت که این درصه جوانه 9/18نسبت به اکوتیپ قوچان

ربوط به ت اوت در شرایط آب و هوایی و محیط گیااه  توانه مبرتری می
اناه باشاه. عاالوه بار ایان      مادری که هر دو اکوتیپ در آن رشه کرده

 92/9تر بودن بذر و باال بودن وزن هزاردانه اکوتیپ بردسارن ا درشت
گارم  نیاز    82/1گرم  در مقایسه باا وزن هزارداناه اکوتیاپ قوچاان ا    

نظار از کلظات شاوری  درصاه     صرف توانه عامل این برتری باشه.می
گاراد نسابت باه    درجاه ساانتی   49زنی اکوتیپ قوچان در دمای جوانه

درصه بیشتر بود که با توجاه باه وضاعیت     40اکوتیپ بردسرن حهود 
 99و  90اقلیمی این اکوتیپ دور از انتظار نیست. در مقابل در دماهای 

رنای  جواناه درصاه   92/84گراد  اکوتیپ بردسارن دارای  درجه سانتی
درصاه بیشاتر باود. در اکوتیاپ      92/9بودکه نسبت به اکوتیپ قوچان 

درجاه   29باه   49قوچان در تمام ساطوح شاوری باا افازایش دماا از      
کاه در اکوتیاپ   زنای افارایش یافات در حاالی    گراد میزان جوانهسانتی

هاای  درجاه در شاوری   90زنی تا دماای  بردسرن رونه افزایش جوانه
مگاپاسرا  ادامه داشت و در سطوح شوری  -1/0 و-2/0  -4/0ص ر  

درجااه  99و  90مگاپاساارا  بااا افاازایش دمااا بااه  -4و  -8/0  -6/0
 . اعتقاد بر ایان  4زنی آن کاسته شه اشرل گراد از میزان جوانهسانتی

 باه  تاوان مای  را بااال  دماهای در کلریهسهیم زیاد کلظت اثر است که

 شود؛بامی برگشت کیرقابل خسارت باعث که داد نسبت سهیم سمیت

 پاایین  دماای  در شاوری  باالی سطوح در زنیجوانه کاهش حا   این

Bardaskan
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ایان نتاایج و    . 49باشاه ا می پذیر برگشت اسمزی اثر به علت احتماالً
دهنه که هر گونه و حتی اکوتیاپ    نشان می42و  29دیگر گزارشات ا

باشه که زنی و واکنش به تنش شوری خاصی میدارای نیازهای جوانه
 ممرن است تحت تاثیر شرایط اقلیمی متذیر باشه.

 ساطوح  در زنای جواناه  بارای  بذور اعتقاد بر این است که توانایی

زنی بذور   جوانه22 . خان و همراران ا20وابسته است ا دما به شوری

 دماهای مختل. تاثیر تحت شوری مختل. را در تیمارهای 4جاروعل.

 حاه  تاا  زنای جوانه مرحله در گونه این که متوجه شهنه و کرده بررسی

 یافت. افزایش دما افزایش با آن تحمل و شوری بوده به متحمل زیادی

 زنیجوانه بر شوری و دما اثر بررسی   با23و همراران ا دربنهیایزدی

زنای کنجاه در   نشان دادنه که بیشترین درصه جواناه  2کنجه هایتوده
گاراد باه دسات    درجه سانتی 29ی بار در دما -1های ص ر تا پتانسیل

 شاوری  من ای  اثارات  گاراد  درجاه ساانتی   49آمه و با کاهش دما به 

های مرباوط  بر اساس پارامترهای حاصل از برازش داده افزایش یافت.
زنی بذور ساس باه ماه  لجساتیک رگرسایونی ساه       به درصه جوانه

زنای در اکوتیاپ   درصه کاهش جواناه  90پارامتری  شوری موثر برای 
گراد به ترتیاب  درجه سانتی 99و  90  29  20  49قوچان در دماهای 

مگاپاسرا  بارآورد   -68/0و  -99/0  -89/0  -86/0  -93/0برابر با 
  -39/0که این مقادیر بارای اکوتیاپ بردسارن برابار باا      شه در حالی

 . 2 مگاپاسرا  برآورد شه اجهو  -0/ 99و  -30/0  -39/0  -39/0
 در انگلای قادرناه   هارز این عل. بذور که دههمی نشان نتایج این

 یاک  تواناه می امر که این باشنه داشته زنیجوانه شوری باالی سطوح

مناطق با آب و خاک شور ماننه جناوب   در سازگاری برای مهم پارامتر
رضوی در محصوالت مختل. باکی ماننه اناار و انگاور باشاه.    خراسان

الر اتقریبااً هاهایت الرتریرای    ماو میلی 400تا  10خاکهای با شوری 
های با شاوری متوساط   متر  جزو خاکموس بر سانتیچهار تا ده میلی
زنای بااالی ساس درختای در      . میازان جواناه  96شونه امحسوب می

هارز انگلای   های مختل. شوری اشاره به این دارد که این عل.کلظت
هه ایان  زنی مقاومت باالیی به تنش شوری دارد. شای جوانهدر مرحله
زنای دو     جواناه 9ا 9زنی تنهاا ه ات درصاهی شایرتیذک    مهعا جوانه

 Caperoniaدرصااهی  29زناای   و جوانااه1ا 1درصااهی شاایرپنیر

palostris (L.) St. Hil زنی موالر و جوانهمیلی 460  در شوری 26ا
موالر است. کیاانی  میلی 920  در شوری 3ا 9زرددرصهی اسپرک 9/9

زنای گیااه   العه تاثیر عوامال محیطای برجواناه     در مط29و همراران ا
کلظت نماک از   افزایش با دمایی  سط  هر دریافتنه که در 6نیلوفرپیچ

                                                           
1- Kochia scoparia L. Schard 

2- Sesamum indicum L. 

1- Sonchus oleraceus L.                  

2- Galium tricornutum Dandy                    

3- Reseda lutea L.                           

4- Ipomoea spp.                             

 ماورد  نماک  کلظت زنی نیلوفرپیچ کاسته شه. نامبردگان میزان جوانه

 -99/0نیلاوفرپیچ  را   باذر  زنای جواناه  درصاهی  50 برای کااهش  نیاز
 .گزارش کردنه مگاپاسرا 

جوانه نزده هار دو اکوتیاپ قوچاان و بردسارن در      وقتی که بذور
گاراد  باه درون آب   درجه سانتی 29مگاپاسرا  و دمای  -2/4شوری 

 4/9و 8/2 68مقطر انتقا  داده شهنه اآزمایش بازیابی  به ترتیاب  
توان نتیجه گرفت کاه جواناه نازدن    درصه از بذور جوانه زدنه. می 99

ل سمیّت یونی نبوده و صرفاً اثر بذور در مجاورت محلو  نمک  به دلی
زنی  به دلیل کاهش شهیه پتانسایل اسامزی باوده    من ی آن بر جوانه

بذور گیاهان هالوفیت قادر هساتنه کاه   است. بر طبق نظر دانشمنهان 
ای که در معرض شرایط شوری بااال  نامیه خود را در طو  دوره یهقو

کاهش یافات مجاهدا   گیرنه ح ظ نماینه و بعه از اینره شوری قرار می
شارایط  گیاهان هالوفیت در  بازیابیهر چنه ظرفیت   .48ا جوانه بزننه

  .24ا شوری مت اوت است تنش
 -4بذور سس درختای اکوتیاپ بردسارن و قوچاان در پتانسایل      

مگاپاسرا  در تمام سطوح دمایی توانستنه به طور میانگین به ترتیاب  
های انگلای در  ولی رشته درصه جوانه بزننه  16/3و  99/48به میزان 
رنگ و میانگین طو  آنها یک زده در این پتانسیل کامالً بیبذور جوانه

متر بود بنابراین این احتما  وجود دارد که ایان باذور در چناین    سانتی
ی قوی و سالمی جهت انگلی شرایطی در مزرعه  نتواننه یک گیاهچه

ر تیماار شااهه تاا    کردن گیاهان میزباان تولیاه نمایناه. در حالیراه د    
های انگلی دارای رنگ قرمز مایل به مگاپاسرا   رشته -6/0پتانسیل 

متار طاو  داشاتنه    ساانتی  3ها به طور متوسط صورتی بود و گیاهچه
 ااطالعات نشان داده نشهه است .

زنی بذور هار دو اکوتیاپ را   شوری عالوه بر درصه  سرعت جوانه
باذر   93/40زنی ار سرعت جوانه . حهاکث4تحت تاثیر قرار داد اجهو  

 29مگاپاسارا  و دماای    -4/0در روز  در اکوتیپ قوچان در کلظات  
کاه در اکوتیاپ بردسارن    گاراد باه دسات آماه در حاالی     درجه سانتی

درجاه و   90بذر در روز  در دماای   91/41زنی اباالترین سرعت جوانه
پتانسیل ص ر به ثبات رسایه کاه باا ساایر ساطوح شاوری اخاتالف         

 . در تمام سطوح دمایی با افزایش کلظات  9داری داشت اجهو  یمعن
 زنی کاهش یافت.کلریهسهیم سرعت جوانه

بر اساس نتایج آزمایش  در تمام سطوح دمایی در تیمار آب مقطر 
ساعت دوم جوانه زدنه. بذوری کاه   21از بذور در همان  %90بیش از 

روز بعاه از   9ه مگاپاسرا  کلریهسهیم کشت شهه بودن -4در پتانسیل 
زنی جوانه %90شروع آزمایش توانستنه جوانه بزننه و زمان الزم برای 

توانه به دلیل کااهش پتانسایل   روز بود که می 1/9آنها در این کلظت 
 اسمزی باشه.
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تیپ سس در سطوح مختلف وزنی دو اکهای مربوط به جوانهپارامترها و ضریب تبیین مدل رگرسیونی لجستیک حاصل از برازش داده -2 جدول

 شوری و دما
Table 2- The parameters and the coefficient of determination of logistic regression model fitting of seed germination data in 

two eastern dodder ecotypes in different levels of salinity and temperature 

Eco 

 اکوتیپ

 

Tem 
̊C 

 دما

MP 
پارامتر

های 

 مدل

Value 
 مقدار

      

Tem 
̊C 

Value 
Tem 
̊C 

Value 
Tem 
̊C 

Value 
Tem 
̊C 

Value 

  a 71.8(±2.2)  88.60(±2.4)  91.01(±2.5)  90.8 (±2.7)  70.3 (±1.3) 
Bar 15 b 10.2 (±2.4) 20 11.46(±2.3) 25 11.25(±2.4) 30 7.74 (±1.4) 35 7.3 (±0.8) 

  
 بردسرن

 50X 0.93(±0.02)  0.93(±0.02)  0.95(±0.02)  0.89(±0.02)  0.75 (±0.01) 

  2R 0.978  0.983  0.981  0.980  0.994 

  a 88.53(±3.3)  88.5 (±3.3)  92.97 (±1.5)  87.36(±1.5)  60.89 (±2.2) 
Qou 15 b 6.73 (±1.5) 20 9.69 (±2.5) 25 10.2 (±1.1) 30 6.46 (±0.6) 35 7.72 (±1.7) 

 50X 0.79(±0.03)  0.86(±0.02)  0.87 (±0.01)  0.77(±0.01)  0.68 (±0.02)  قوچان

  2R 0.976  0.973  0.994  0.995  0.982 

Abbreviations: Eco= Ecotype; Tem= Temperature; MP= Model parameters; Bar= Bardaskan; Qou= Qouchan; (±Standard Error). 
 

بذر دو اکوتیپ  زنیتاثیر شوری در دماهای مختلف روی سرعت جوانه  %5در سطح  LSDبا استفاده از آزمون  یانگینمقایسه م -3 جدول

 شرقیسس
Table 3- Means comparison effect salinity at different temperatures on two eastern dodder ecotypes seed germination rate  

Ecotype 

 اکوتیپ

Tem 
̊C 

 ادم

Salinity 
-Mpa 

 شوری

GR 
Seed/

day 

سرعت 

-جوانه

 رنی

Tem 
̊C 

GR 
Seed/

day 

Tem 
̊C 

GR 
Seed/ 
day 

Tem 
̊C 

GR 
Seed/ 
day 

Tem 
̊C 

GR 
Seed/

day 

 

 

 

 
Bardaskan 

 بردسرن

 

 

 

 
15 
 

0 
-0.1 
-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1 

-1.2 

6.37a 
5.80ab 
5.58bc 
4.98c 
4.28d 
3.46e 
1.64f 
0.00g 

 

 

 

 
20 

8.39a 
8.61a 
7.00b 
5.67c 
4.91d 
3.89e 
2.27f 
0.00g 

 

 

 

 
25 

10.31a 
10.24a 
7.78b 
7.09bc 
6.56c 
3.89d 
1.71e 
0.00f 

 

 

 

 
30 

14.74a 
13.80b 
9.29c 
7.98d 
6.63e 
4.80f 
3.59g 
0.00h 

 

 

 

 
35 

8.78a 
8.07b 
7.59b 
5.37c 
3.32d 
1.36e 
0.51f 
0.00f 

 

 

 
Qouchan 

 قوچان

 

 

 
15 

0 
-0.1 
-0.2 
-0.4 
-0.6 
-0.8 
-1 

-1.2 

7.66a 
7.41a 
5.82b 
5.30b 
4.07c 
2.52d 
0.56e 
0.00e 

 

 

 
20 

9.64a 
9.45a 
7.58b 
5.04c 
4.66c 
3.34d 
0.73e 
0.00f 

 

 

 
25 

9.44b 
10.39a 
8.08c 
6.91d 
6.73d 
3.67e 
0.86f 
0.00g 

 

 

 
30 

9.37a 
8.41b 
7.31c 
7.30c 
5.16d 
2.51e 
0.61f 
0.00f 

 

 

 
35 

6.25a 
6.41a 

5.80ab 
5.14b 
2.58c 
0.90d 
0.11e 
0.00e 

Abbreviations: Tem= Temperature; GR= Germination rate 

 
مگاپاسارا  کلریهساهیم    -4هاای کمتار از   در حالیره در شاوری 

روز طو  کشیه  9/2زنی از روز دوم شروع شه و به طور متوسط جوانه
از بذورجوانه بزننه. در اکوتیپ بردسرن در پتانسایل صا ر تاا     %90تا 
گاراد  درجاه ساانتی   99زنی در دماای  مگاپاسرا  سرعت جوانه -1/0

 -4تا  -6/0های گراد بود اما در پتانسیلدرجه سانتی 49بیش از دمای 

گراد در مقایسه درجه سانتی 49زنی در دمای مگاپاسرا  سرعت جوانه
 . به عبارت دیگار در  9گراد بیشتر بود اجهو  درجه سانتی 99با دمای 
زنای در ساطوح شاوری بااال     گراد سرعت جوانهدرجه سانتی 49دمای 
کاه در  تر  نسبت به سطوح شوری پایین  بیشاتر باود. در حاالی   امن ی

گاراد در  درجاه ساانتی   49زنی در دماای  اکوتیپ قوچان سرعت جوانه
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  .9گراد بود اجهو  درجه سانتی 99تمام سطوح شوری بیشتر از دمای 
زنای اماهت   یهن به ثبات جواناه با افزایش سط  شوری  زمان رس

زنای متوقا. شاه  تحات تاأثیر قارار       زمانی اروز  که بعه از آن جوانه
مگاپاسارا    -6/0هاای صا ر تاا    کاه در شاوری  نگرفت  باه طاوری  

زنی به طور میاانگین در  کلریهسهیم  در تمام سطوح دمایی ثبات جوانه
 -4و  -8/0ساااعت او  صااورت گرفاات  ولاای در کلظاات  36همااان 
روز از  8درصه از بذور هر دو اکوتیپ حتای پاس از    9/42اسرا  مگاپ

توانه نشاانگر تناوع ژنتیرای    شروع آزمایش جوانه زدنه که این امر می
 . تنوع موجود در بذور 9هرز انگلی سس شرقی باشه اباالی بذور عل.

ی آن شاایه از دالیال   زنی و سارعت اولیاه  سس درختی از نظر جوانه
های شور و نیاز پتانسایل   رای استقراردر محیطموفقیّت سس درختی ب

هاای زراعای و   هرز موفق در نظاام آن برای تبهیل شهن به یک عل.
تواناه  باکی باشه. شوری یک تنش کیر زنهه برای گیاهان است و مای 

روی فرآینههای فیزیولوژیری مهم در گیاهان تأثیر من ی داشته باشاه  
یری در گیاهان  سهیم موجاود   . عالوه بر فرآینههای فیزیولوژ41و  6ا

توانه ساختمان و حاصلخیزی خاک را از طریق جاایگزین  در نمک می
 . باه طاور   6شهن کلسیم و منیزیم در فراینه تباد  آنیونی تذییر دهه ا

زنی از طریاق باه   کلی پذیرفته شهه است که اثرات شوری روی جوانه
  یا اینره از شودوجود آوردن یک پتانسیل پایین که مانع جذب آب می

هایی که ممرن است برای جنین سمی باشنه  اعماا   طریق ورود یون

  .2شود امی
در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد کاه باذور هار دو اکوتیاپ     

زننه و برای هار  درجه جوانه می 99تا  49شرقی در دامنه دمایی سس
درجه  90و  29زنی در آب مقطر در دماهای دو اکوتیپ بیشترین جوانه

گراد به دست آماه. اکوتیاپ بردسارن در کلظات هاای بااالی       سانتی
زنای  شوری و دماهای باال در مقایسه با اکوتیپ  قوچاان دارای جواناه  

انگلای   هرزعل. این زنیکاهش جوانه باعث شوری باالتری بود. تنش
زنی را در مقایسه با درصاه  که این کاهش بیشتر سرعت جوانه گردیه 
ر هر دو اکوتیپ تحت تاثیر قرار داد. با توجه به نتایج ایان  زنی دجوانه

 در و را دارناه  خاک شوری به تحمل متوسطی آزمایش بذور این گونه

آنهاا و پارازیتاه    زنای جوانه احتما  متوسط شوری با هایها و آبخاک
کردن میزبان وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به نتایج حاصل قهرت 

پ بردسرن در مقایسه باا اکوتیاپ قوچاان در ایان     انگلی کردن اکوتی
شرایط بیشتر است. با توجه به منشاء و محیط گیاه مادری کاه هار دو   

رساه اکوتیاپ بردسارن نسابت باه      انه به نظر مای اکوتیپ رشه کرده
دماهای باال و تنش شوری در مقایسه با اکوتیپ قوچان دارای برتاری  

ن منطقه و شور شهن آبهاا در  باشه و لذا با توجه به گرم شهنسبی می
توانه در مقایسه با اکوتیپهای مناطق معته  و سارد  های آینهه میسا 
 تر عمل کنه.موفق
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Introduction: Knowledge of weed biology helps to optimize weed management strategies and avoid 

unnecessary weed control input by for example accurate prediction of emergence timing of the weeds. 

According to the available references, 200 species of dodder have been reported in the world of which 18 species 

are in Iran. Among the 18 reported species in Iran, Cuscuta campestris and Cuscuta monogyna cause the greatest 

damage to crops and horticultural products in Iran. Cuscuta monogyna (Vahl), a member of the Cuscutaceae 

family, is a non-specific aboveground holoparasite, and as such is totally dependent on its host plant for 

assimilates, nutrients and water supply. Eastern dodder is one of the important dodder species that parasite fruit 

trees and ornamental shrubs. Each eastern dodder plant produces greater than 3000 seeds of which low 

percentage germinate in the first year. In the field, dodder started to germinate in March or April when daily 

average soil temperatures reached 10°C, and maximum germination was observed in May or June when daily 

average soil temperatures reached 20°C. After germination, seedlings of Cuscuta spp. Undergo a non-parasitic 

phase of growth, dependent on seed reserves, for 2–3 weeks. To improve management systems for specific weed 

species, it is critical to have good information on seed dormancy, persistence, production, seasonal germination, 

seedling emergence, and variations among populations. The objective of the present study was to effect of 

temperature and salinity on two eastern dodder (Cuscuta monogyna Vahl) ecotypes seed germination 

characteristics. 

Materials and Methods: In order to study the effect of salinity and temperatures on seed germination 

chrachteristics of two eastern dodder ecotypes experiments were conducted based on factorial in a completely 

randomized design with three replications in the Research Laboratory of Ferdowsi University of Mashhad 

Faculty of Agriculture during 2015 and 2016. Treatments include salinity stress in 8 levels (0 (Control), -0.1, -

0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1 and -1.2 Mpa) and temperature at 8 levels (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40oC). After 14 

days, seeds in treatment solutions were no longer germinating, so all germinated seedlings were removed and un-

germinated seeds of the highest salinity treatment (-1.2 Mpa NaCl) were rinsed with distilled water and placed 

back in their dishes with 5 mL of distilled water for 14 more days. 

Results and Discussion: Results showed that with increasing salinity at each level of temperature 

germination rate and percentage reduced in both ecotypes, so that in potential -1.2 Mpa germination was stopped 

in both ecotypes. In both ecotypes germination stamped at 5, 10 and 40 ̊C temperatures in all levels of salinity. In 

both ecotypes the highest percentage and rate of germination were indicated at control treatment salinity and 25 

and 30 ̊C temperatures. It is believed that the effect of high concentration of NaCl at high temperatures can be 

attributed to the toxic sodium that causes irreversible damage. According to the results Bardaskan ecotype was 

better than Qouchan ecotype in view of germination at high levels of temperatures and salinity treatments. The 

three parameter logistic model provided a satisfactory fit for the response of seed germination to NaCl 

concentration. The effective salinity for reducing  of 50% seed germination in Qouchan ecotype at 15, 20, 25, 30 

and 35 ̊C temperatures were -0.79, -0.86, -0.87, -0.77 and -0.68 Mpa and in Bardaskan ecotype were -0.93, -0.93, 

-0.95, -0.90 and -0.75 Mpa respectively. Recovering the ungerminated seeds from the salinity level of -1.2 Mpa 

and reincubating them with distilled water resulted in a germination of 70% in both ecotypes, indicating that 

enforced seed dormancy was mainly because of an osmotic effect, as opposed to toxicity owing to an ionic 

effect. 

Conclusion: This study shows that eastern dodder has capacity to survive and reproduce even under a higher 

temperature and higher degree of salinity stress. The information of this study would be helpful for estimating 

                                                           
1, 2, 3 and 4- Ph.D. Graduted in Weed Science, Associate Professor, Professor and Associate Professor of Faculty of 

Agriculture, Department of Agrotechnology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, respectively. 

(*- Corresponding Author Email: e-izadi@um.ac.ir) 

DOI: 10.22067/JPP.2021.31941.0 

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه

 503-533 .ص ،1044پاییز ، 5شماره ، 53جلد 

Journal of Plant Protection 

Vol. 35, No. 3, Fall 2021, P. 347-356 



 1044 پاییز، 5، شماره 53)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد نشریه حفاظت گیاهان     853

 

 

the potential of this species to spread to new areas and for the improvement of this parasitic weed species 

management programs. As is evident from these experiments, the effective, long-term reduction of eastern 

dodder populations will require the use of an integrated weed management approach. 
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