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 چکیده

 Cuscutaشرایط آلوده و عدم آلودگی به سس )به منظور ارزیابی صفات یونجه با کاربرد پنرجتیک تحت مطالعه  اهداف:

campestris)   انگل سس انجام گردید.ای یونجه به افزایش مقاومت گیاه علوفهو ارزیابی 

 

در گلخانه  7381تکرار در زمستان سال  2تیمار و  9( با CRDقالب طرح کامال تصادفی )آزمایش در  ها:مواد و روش

 Kپنرجتیک ، آلوده به سس Pتحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. تیمارهای آزمایش  شامل پنرجتیک 

، عاری از سس Kعاری از سس، پنرجتیک  Pپنرجتیک ، شاهد آلوده به سس، آلوده به سسآب پنرجتیک ، آلوده به سس

 شاهد عاری از سس بود. و  آب پنرجتیک عاری از سس

 

ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، قطرساقه نتایج نشان داد تیمارهای مختلف پنرجتیک تاثیر معنی داری روی صفات  ها:یافته

ر بیشترین ارتفاع بوته یونجه دتر بوته، وزن خشک بوته، تعداد برگ در بوته و شاخص کلروفیل برگ داشتند. اصلی، وزن

در شاهد آلوده به سس  98/21متر و کمترین ارتفاع بوته نیز با سانتی 79/48تیمار آب پنرجتیک + عاری از آلودگی با 

شاخص  مقدار قرار گرفت و بیشترین+ آلوده به سس  Pبدست آمد و نیز شاخص کلروفیل تحت تاثیر تیمار پنرجتیک 

 Pبیشترین عملکرد بیوماس توسط تیمار پنرجتیک  کمترین در تیمار شاهد آلوده به سس مشاهده شد.و  داشتکلروفیل را 

 + عاری از آلودگی بدست آمد و کمترین بازده عملکردی بیوماس در تیمار شاهد آلوده به سس مشاهده شد. 

 

استفاده از تیمار های مختلف پنرجتیک در دزهای توصیه شده باعث افزایش مقاوت گیاه علوفه ای یونجه در  ی:گیرنتیجه

 شود. برابر گیاه انگل سس می

 

 یونجه، انگل سس، پنرجتیک، شاخص کلروفیل آلودگی،های کلیدی: واژه
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Abstract 

Background and Objective: The goals of study were to evaluate of Alfalfa traits by using penergetic P and 

K under free and infested by Dodder (Cuscuta campestris). 

 

Materials & Methods: The greenhouse experiment was conducted at the Faculty of Agriculture, University 

of Tabriz in 2017. The experimental design was a completely randomized design with 8 treatments and two 

replications. Treatments were penergetic P+dodder infested , penergetic K+dodder infested, penergetic 

water+dodder infested, control+dodder infested, penergetic P+dodder free, penergetic K+dodder free, 

penergetic water+dodder free and control+dodder free. 

 

Results: Different treatments of penergetic had significant effect on plant height, number of sub stem per plant, 

diameter of main stem, fresh weight, number of leaves per plant, chlorophyll index and alfalfa biomass. The 

highest plant height with 49.18cm was achieved by penergetic water + dodder free and the highest chlorophyll 

index under penergetic P + dodder infested. The highest biomass yield was obtained from penergetic P+ dodder 

free treatment and the lowest biomass yield was observed in control+dodder infested treatment.  

 

Conclusion: It can be concluded that using of different treatments of penergetic in the recommended doses 

increase the alfalfa resistance to dodder. 
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 مقدمه

-می  LMedicago sativa.زراعی با نام علمی  یونجه     

تعلق دارد. این   Fabaceaeباشد.که به خانواده بقوالت 

ای از لحاظ اهمیت رتبه اول را دارد و در اکثر علوفهگیاه 

رویه دام چرای بی شود.کشورهای جهان کشت و کار می

های متمادی موجب شده است که در مراتع طی سال

کیفیت مراتع تنزل یافته، مقدار علوفه خوشخوراک آنها 

کم شده و گیاهان مناسب جای خود را به گیاهان خشبی 

نامناسب برای خوراک دام بدهند و در نتیجه ظرفیت 

مراتع نتواند جوابگو چرای دام باشد و احتیاج به تولید 
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بارکاسیا و ) علوفه هرساله بیشتر از سال قبل شود

 (.7888همکاران 

یونجه دارای بیشترین ارزش غذایی در بین      

ای است و یکی از مهمترین منابع محصوالت علوفه

ا های دنیپروتئینی در رژیم غذایی بسیاری از دامپروری

درصد گلدهی  22الی  71باشد. مزرعه یونجه در می

ن تدارای بیشترین عملکرد بوده، بطوریکه بیش از دو 

یت کند و نیز از قابلپروتئین در هکتار در هر سال تولید می

نگهداری و سیلویی خوبی برخوردار است. یونجه متشکل 

ژین و رهای لیزین، آرژنین، فنیل آالنین، آسپااز پروتئین

باشد و همچنین وجود ماده مضر ساپونین سیستئین می

 عثدر این گیاه هنگام تازه خواری )علوفه سبز یونجه( با

شود که یکی از مسائل مهمی است ایجاد نفغ در دام می

که استفاده از یونجه را به تنهایی در تغذیه دام محدود 

 (. 2272کند )پمبلتون و همکاران می

های زراعی توسط آفات و گیاهان در اکوسیستم    

 گیرند،هرز و غیره تحت تاثیر قرار میهایها، علفبیماری

هرز به مراتب هایاز علف ولی حجم خسارت حاصل

بیشتر از سایر عوامل است. متاسفانه به دلیل تدریجی 

هرز، این امر به طور هایبودن خسارت حاصل از علف

ها دقیق و جامع مورد مطالعه قرار نگرفته است. بررسی

اند که در صورت اجرای صحیح عملیات کنترل نشان داده

به افزایش  رصدد 82تا  21توان از هرز میهایعلف

به طور کلی یک گیاه وقتی بعنوان  محصول امیدوار بود.

های بشر دخالت شود که با فعالیتهرز شناخته میعلف

هرز معموال های(. علف7881داشته باشد )کوزنس 

های زراعی گیاهانی ناخواسته هستند که وارد زیست بوم

های زراعی رقابت شوند و برای کسب منابع با گونهمی

کنند، این گیاهان عملکرد کمی و کیفی محصول زراعی می

دهند و بخش عمده ای از نیروی کار و را کاهش می

-هرز میهایفناوری، صرف جلوگیری از رقابت علف

گردد، های تولید میشود، که خود موجب افزایش هزینه

هرز صورت نگیرد هایای با علفدرصورتی که مبارزه

ول زراعی به سطح چه بسا آسیب وارده به محص

های صددرصد نزدیک شود، حتی در شرایطی که هزینه

هرز در محصوالت هایفراوانی صرف مدیریت علف

درصد نیز رقمی قابل  72زراعی شود، میانگین خسارت 

 (.7882کراف و لوتز باشد )میتامل 

های منحصر به فرد یا غیر دار، گونهگیاهان انگل گل     

باشند. این گیاهان و زیستگاه میمعمولی در عادت رشد 

به دلیل اینکه در تماس مستقیم با خاک یا عوامل خاکی 

برای رشد نیستند، در تمامی دوره زندگی، روش تغذیه 

ن و داوسودارند )تقریبا متفاوتی نسبت به سایر گیاهان 

 Cuscutaceaeگیاه سس از خانواده  (.7884همکاران 

سس  (.2222همکاران باشد )النینی و می Cuscutaجنس 

د باشدار میهای گلترین انگلترین و معروفیکی از سمج

 کند.که تعداد زیادی از گیاهان علفی و چوبی را آلوده می

تا  71زنی و سبز شدن سس مناسب برای جوانه دمای

درجه  32درجه سانتی گراد و درجه حرارت مطلوب  39

های گیاهچه زده سسباشد. از بذور جوانهسانتی گراد می

تا  1/2نخ مانندی به رنگ زرد مایل به نارنجی به ارتفاع 

های فاقد ریشه کند. این گیاهچهمتر رشد میسانتی 1

 1الی  1/2هایی که در حول و حوش معموال به میزبان

چسبند و اگر میزبان ها هستند، میمتری آنسانتی

 روز وجود نداشته باشد، سس از 1الی  3مناسبی در طی 

 1رود. هر گیاه سس قادر است در هر روز بین می

 3تواند متر رشد نماید و در طول فصل زراعی میسانتی

مترمربع زمین را اشغال نماید. گلدهی سس از اواخر بهار 

شود، اما تولید بذر در اواخر تا اوایل پاییز انجام می

شود )النینی و کوگان تابستان و اوایل پاییز انجام می

این انگل بصورت همزمان به گیاهان زراعی و  (.2221

شود. از گیاهان زارعی مورد هجوم هرز متصل میعلف

توان به پیاز، سیر، ریحان، چغندرقند، فلفل، سس می

و از  ، یونجهزمینیگلرنگ، خیار، خربزه، هویچ، سیب

توان گل داوودی، کوکب، انواع نعناع، گیاهان زینتی می

-علف را نام برد. )اطلسی( پتونیا و عشقه، شمدانی، الدن
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-هرزی مانند خارشتر، توق، تاج خروس، خرفه، تاجهای

های تره نیز از میزبانشور و سلمهریزی، پیچک، علف

 (.2221سس هستند )النینی و کوگان 

های هوازی محصوالت پنرجتیک باعث ایجاد فرآیند     

در خاک شده و تجزیه مواد ارگانیک و رشد ریشه را 

 های بیولوژیکی در طبیعت بهبخشد و با فرآیندتسهیل می

ها در خاک محیط مطلوبی را منظور تحریک میکروآنزیم

. (2277پکرکس و همکاران کند )برای گیاه فراهم می

ها یک محرک رشد ریشه تلقی برای ریشه Pپنرجتیک 

شود. این ماده که تولید شده از مواد معدنی تحت می

تو باشد )بریغناطیسی و الکتریکی میهای مپوشش میدان

باعث  .(2271و پکرکس و سینکویسن  2272و همکاران 

های گیاهی شرکت کننده در افزایش فعالیت سلول

شود و شرایط مطلوبی را برای جذب مواد متابولیسم می

 کند )جاکینی و همکارانمغذی از طریق ریشه فراهم می

تم فتوسنتزی همچنین فعالیت سیس P. پنرجتیک  (2228

گیاه را از طریق افزایش سطح جذب برگ افزایش داده و 

 ،هاهمچون علفکش ،زاتوان مقابله گیاه با عوامل استرس

و شرایط نامطلوب آب و هوایی و محیطی را  هاقارچکش

و  2221دهد )سیلساراویسیوس و همکاران افزایش می

به  P(. استفاده از پنرجتیک 2221پکرکس و همکاران 

ای سیب زمینی باعث ی گیاهچهرت اسپری در مرحلهصو

های شرکت کننده در متابولیسم و جذب فعال شدن سلول

مواد مغذی در این گیاه شده که در نتیجه بیش از پنجاه 

های موجود در هر بوته اندازه بزرگ درصد سیب زمینی

های اندازه و پنجاه درصد باقیمانده را سیب زمینی

و نیز  (2229و همکاران  )جاکینی متوسط تشکیل دادند

در مورد گیاه جو زمستانه محققان به این نتیجه رسیدند 

ی گیاه جو بطور موثر ریشه Pکه با استفاده از پنرجتیک 

هرز و عوامل هایگسترش یافته و این گیاه در برابر علف

زا ریشه از خود مقاومت نشان داده است )جاکینی بیماری

باعث تولید فرآیندهای  Kپنرجتیک (. 2228 و ونزکیتینس

کند و هوازی در خاک شده و در تجزیه مواد نقش ایفا می

های بیولوژیکی در طبیعت به منظور تحریک با فرآیند

خطر و مناسب برای ها در خاک محیطی بیمیکروآنزیم

 .(2277پکرکس و همکاران کند)رشد گیاه فراهم می

های برای بهبود عملکرد میکروارگانیسم Kپنرجتیک 

گیرد و باعث تجزیه کننده خاک مورد استفاده قرار می

شود )بریتو و همکاران ایجاد خاک بارور و سالم می

بعنوان ماده فعال کننده خاک به خاک  K(. پنرجتیک 2272

های مفید میکروبی را در خاک شود تا فعالیتاعمال می

حیطی سالم و با جذب باالی تقویت و تعادل بخشد و م

عناصر برای ریشه گیاهان فراهم کند )ناسنته و 

در پژوهش انجام یافته در گیاه لوبیا  (.2274 کوبیوسی

  Kمحققان به این نتیجه رسیدند که استفاده از  پنرجتیک 

به همراه دز پایین فسفر باعث افزایش عملکرد در این گیاه 

داده است که  های تکمیلی نشانشده است و بررسی

باعث استفاده بیشتر گیاه از مواد  Kمصرف پنرجتیک 

آلی موجود در خاک شده و بخشی از آن نیز با افزایش 

فعالیت میکروبی در خاک  دسترسی به عناصر بیشتر در 

 (.2274 کند )ناسنته و کوبیوسیمحیط ریشه را فراهم می

 ( یک دستگاهAquaKatدستگاه تولید کننده آب پنرجتیک )

فیزیکی است که بعنوان یک نوع فرستنده سیگنال 

کند. با قرار دادن  این دستگاه در )کاتالیزور( کار می

های موجود در آب را گرفته و مجاورت آب فرکانس

رساند و رفتار جریان آب را به حالت رزونانس می

دهد بطوری که خواص آن شبیه مولکولی آن را تغییر می

د. براساس آزمایشات انجام شوبه آب سبک و تازه می

بر روی  AGالمللی پنرجتیک شده توسط شرکت بین

ساختار و رفتار بلوری مواد معدنی حل شده در آب در 

( به AquaKatمجاورت دستگاه تولید کننده آب پنرجتیک )

این نتیجه رسید که آب تولید شده با دستگاه تولید کننده 

ار معدنی برخورد ا فاقد هیچ گونه موادیبتقر ،آب پنرجتیک

از شکل کریستالی نبوده و در صورت مشاهده اندک مواد 

ها کوچک و گرد و جدا باقیمانده در آب بصورت کریستال

بدون تیمار با دستگاه شده بودند در حالی که در آب 

های موجود در آب تولید کننده آب پنرجتیک کریستال

هدف  (.AG 2271بزرگ و متصل به هم مشاهده شدند )
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بررسی تاثیر پنرجتیک روی  تغییرات ، کلی تحقیق حاضر

صفات زارعی یونجه تحت آلودگی سس برای افزایش 

هرز انگلی سس علف ای یونجه برویگیاه علوفه مقاومت

 باشد.می

 

 مواد و روش ها

 9( با CRDآزمایش در قالب طرح کامال تصادفی )     

 در گلخانه تحقیقاتی 7381در زمستان سال تیمار 

 اجرا شد. تکرار 2با  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

، آلوده به سس Pتیمارهای آزمایش  شامل پنرجتیک  

، آب پنرجتیک آلوده به سس، آلوده به سس Kپنرجتیک 

عاری از سس، پنرجتیک  Pپنرجتیک ، شاهد آلوده به سس

K شاهد و  آب پنرجتیک عاری از سس، عاری از سس

 عاری از سس بود. 

در ابعاد  جعبهعدد  71در این آزمایش ابتدا      

cm32×cm12  در عمقcm42  قره برای کشت گیاه یونجه(

در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز یونجه( 

آماده شد و سپس با استفاده از خاک حاصلخیز مزرعه 

پرشد و سپس قبل از کاشت گیاه درون  هاجعبهدرون 

گرم در متر مربع با  3به مقدار  Kگلدان تیمار پنرجتیک 

بوته  22خاک مخلوط گردید، سپس گیاه یونجه با تراکم 

کشت شد. برای اعمال در دی ماه همان سال  جعبهدر هر 

گرم در لیتر به صورت  3/2با غلظت  Pتیمار پنرجتیک 

های دستی کوچک )امشی( در سه پاش از سمپاشمحلول

( استفاده شد. رشد رویشی و گلدهی مرحله )سبز شدن،

بار انجام گرفت، که تیمار روز یک 1دور آبیاری هر 

ولید تمربوط به آب پنرجتیک نیز با استفاده از دستگاه 

های مورد جعبهدر هر دور آبیاری به کننده آب پنرجتیک 

شایان ذکر است دزها و دستگاه مورد  نظر اعمال شد،

 پنرجتیک استفاده، توصیه شده توسط شرکت سازنده

AG به صورت مصنوعی به گیاه  جعبههشت  باشد. می

که در سال زراعی  (Cuscuta campestris) انگلی سس

از مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه  81-81

شدن بصورت آلوده اجازه تبریز جمع آوری شده بود، 

دیگر اجازه آلوده شدن  جعبهو به هشت   کامل داده شد

به منظور اندازه گیری  داده نشد و عاری از سس بودند.

در  نمونه برداریصفات مورد مطالعه در یونجه 

یک هفته پس از گلدهی انجام شد و  اردیبهشت سال بعد،

ارتفاع بوته از سطح خاک، تعداد شاخه فرعی، قطرساقه 

ه ر بوتتر بوته، وزن خشک بوته، تعداد برگ داصلی، وزن

گیری شده و ( اندازهSPADو شاخص کلروفیل برگ )

 وزن تربه منظور محاسبه  ها محاسبه گردید.میانگین آن

در گلخانه توسط ترازو دیجیتالی ها بعد از برداشت  نمونه

به آزمایشگاه منتقل و در آون به دمای ثبت گردید سپس 

ساعت قرار داده شد و  42درجه سانتی گراد به مدت  11

با استفاده از ترازوی  تک بوته یونجهسپس بیوماس 

یونجه از  آغاز گلدهیگیری شد. در زمان  دیجیتال اندازه

با ده رکورد کلروفیل برگ اندازه  جعبهده بوته در هر 

 .ثبت گردیدگیری شد و میانگین آن 

های بدست آمده از آزمایش پس از تست نرمال داده     

ها و یکنواختی واریانس توسط نرم افزار داده بودن

(21ver, SPSS) ها با تجزیه واریانس شده و میانگین

 ای دانکن در سطح احتمالاستفاده از آزمون چند دامنه

 ها از نرمپنج درصد مقایسه شدند، برای رسم شکل یک و

 استفاده شد. Excelافزار 

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

داری تحت تاثیر یونجه بطور معنیارتفاع بوته     

تیمارهای مختلف پنرجتیک به همراه آلودگی و عاری از 

درصد قرار گرفت  7آلودگی سس در سطح احتمال 

متر( در سانتی 79/48(. بیشترین ارتفاع بوته )7)جدول 

کمترین ارتفاع  وتیمار آب پنرجتیک + عاری از آلودگی 

وده به سس بدست متر( در تیمار آلسانتی 98/21بوته )

آمد. در بین بقیه تیمارهای باقیمانده شاهد عاری از 

آلودگی نسبت به بقیه دارای ارتفاع بیشتری بوده و بقیه 

(. آلودگی 7داری با هم ندارند )شکل تیمارها اختالف معنی

سس باعث کاهش ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و وزن 
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)فرح و  خشک در یونجه، نخود، عدس و لوپن گردید

تواند ناشی از (. کاهش ارتفاع بوته می2224عبدالسالم 

استفاده از شیره پروده گیاه میزبان توسط سس باشد. 

ای از رشد گیاه شدت خسارت سس بستگی به مرحله

کند. چنانچه آلودگی زراعی دارد که سس به آن حمله می

ی رشد چغندرقند موجب کاهش سس در مراحل اولیه

(. سس از طریق 7882غندر قند شد )کلی شدید در رشد چ

جذب شیره پروده یونجه، باعث کاهش رشد رویشی در 

تیمارهای آلوده بوده و تیمارهای آلوده میانگین ارتفاع 

کمتر نسبت به عاری از آلودگی دارند و همین طور تیمار 

آب پنرجتیک از تیمار عاری از آلودگی هم ارتفاع بوته 

است با توجه به اینکه گیاهان بیشتری داشت. شایان ذکر 

آلوده متوسط ارتفاع پایینی نسبت به عاری از آلودگی 

دارند ولی استفاده از تیمار پنرجتیک باعث افزایش ارتفاع 

گیاهان آلوده به سس در یونجه نسبت به شاهد آلوده به 

 سس شده است.

 

 

 ت مورد اندازه گیری در یونجه  تحت تیمارهای مختلف پنرجتیک +نتایج تجزیه واریانس صفا - 1جدول

 آلوده به سس و عاری از سس 

 تغییر منابع
 رجهد

 آزادی

    مربعات میانگین  

 وزن خشک وزن تر شاخص قطر تعداد شاخه تعداد برگ ارتفاع

 بوته بوته کلروفیل ساقه اصلی فرعی در بوته در هر بوته بوته 

 741/2* 123/7* 211/29* 21/2* 881/3** 18/18** 917/711** 1 تیمار

 233/2 422/2 197/4 274/2 444/2 477/9 729/22 9 خطا

 14/33 42/31 87/4 41/9 31/27 91/74 49/72  ضریب تغییرات )%(

nsباشد.درصد می 7و  1دار در سطح احتمال دار و معنیمعنی، * و ** به ترتیب به مفهوم غیر 

 

 
 ارتفاع بوته یونجه در تیمارهای مختلف پنرجتیک + آلودگی و عاری از آلودگی سس -1شکل 

 داری بر اساس آزمون دانکن ندارند(درصد اختالف معنی 1)تیمارهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال 

Pپنرجتیک :p        Kپنرجتیک :k       Wآب پنرجتیک :    F     عاری از سس :Iسس : آلوده به 

 

abc
bc

a
ab

cd

bc
bc

d

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

F + P F + K F + W F I + P I + K I + W I

ته
بو

ع 
تفا

ار
(

cm)

آلوده سازی+ تیمارهای مختلف پنرجتیک 



   919                                                                    تحت شرایط آلوده و ... Kو  Pهای ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک

 

 تعداد برگ در هر بوته

داری در تعداد برگ در هر بوته یونجه بطور معنی     

درصد تحت تاثیر تیمارهای مختلف  7حتمال اسطح 

پنرجتیک به همراه آلودگی و عاری از آلودگی سس قرار 

(. بیشترین تعداد برگ در هر بوته در 7گرفت )جدول 

عاری از آلودگی مشاهده شد که اختالف تیمار شاهد 

میانگین آن با تیمار آب پنرجتیک + عاری از آلودگی 

دار نبود. کمترین تعداد برگ در تیمار آلوده به سس معنی

 داری با تیمارهای پنرجتیک بدست آمد که اختالف معنی

P آلوده به سس، پنرجتیک + K آلوده به سس و آب +

(. سس قادر به 2شت )شکل پنرجتیک + آلوده به سس ندا

تامین مواد غذایی خود نیست و برای ادامه زندگی کامال 

ایی هوابسته به میزبان است. این گیاه با وارد کردن مکینه

-به آوندهای گیاه میزبان از شیره پرورده آن استفاده می

شود میکند که این پدیده باعث کاهش رشد میزبان 

این بررسی میانگین تعداد برگ در  (. در7818کوجت )

تیمار های آلوده  به سس کاهش یافته و تیمارهای 

پنرجتیک بر این کاهش تاثیر گذار نبوده و این موافق 

( است که گزارش 7889های گراهام و همکاران )یافته

هرز عمدتا از طریق کاهش سطح برگ هاینمودند که علف

-اه زراعی میو کاهش دوام برگ سبب کاهش عملکرد گی

شوند. شایان ذکر است که تیمار آب پنرجتیک نسبت به 

تیمارهای دیگر پنرجتیک تاثیر مطلوبی روی تعداد برگ 

داری با شاهد عاری از آلودگی در هر بوته و تفاوت معنی

ندارد ولیکن تمام تیمارهای پنرجتیک روی گیاه آلوده و 

ر برگ دغیر آلوده یونجه، تاثیر افزایش میانگین تعداد 

 بوته را نسبت به شاهد آلوده به سس داشته است.

 
 تعداد برگ یونجه در تیمارهای مختلف پنرجتیک + آلودگی و عاری از آلودگی سس -2شکل 

 داری بر اساس آزمون دانکن ندارند(درصد اختالف معنی 1)تیمارهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال 

P: پنرجتیکp        Kپنرجتیک :k       Wآب پنرجتیک :    F     عاری از سس :Iآلوده به سس : 

 

 تعداد شاخه فرعی در بوته

تاثیر تیمارهای مختلف پنرجتیک به همراه آلودگی و      

عاری از آلودگی به سس بر تعداد شاخه فرعی یونجه در 

بیشترین  (.7دار بود )جدول عنیدرصد م 7سطح احتمال 

تعداد شاخه فرعی در بوته در تیمارهای عاری از آلودگی 

+ آلوده به سس بدست آمد. بعد از K به سس و پنرجتیک

+ عاری از آلودگی و P این تیمارها، تیمارهای پنرجتیک

آب پنرجتیک + عاری از آلودگی شاخه فرعی بیشتری 

داشتند. کمترین شاخه فرعی به تیمار آلوده به سس تعلق 

+ Pداشت و تیمارهای آب پنرجتیک + آلوده، پنرجتیک 

+ عاری از آلودگی اختالف معنی Pآلوده و پنرجتیک 

قابت های ر(. با افزایش دوره3داری با آن نداشتند )شکل 
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های هرز با سویا، میزان منابع محیطی اختصاص علف

های رویشی جانبی کاسته شده و قابلیت یافته به جوانه

و همکاران  کرامتیهای فرعی کاهش یافت )رشد شاخه

هرز انگلی سس با مصرف رسد علف(. بنظر می2229

های جانبی آن منابع غذایی گیاه میزبان از توسعه شاخه

و هرچه مدت زمان مصرف منابع گیاه کند ممانعت می

های جانبی میزبان بیشتر گردد تشکیل و رشد جوانه

(. در این 2222محدودتر خواهد شد )هال و همکاران 

بررسی کمترین تعداد شاخه فرعی در شاهد آلوده به 

باشد و تیمارهای پنرجتیک از کاهش شاخه سس می

ه فرعی در یونجه آلوده به سس ممانعت کرده و شاخ

 فرعی بیشتری نسبت به آلوده دارند.
 

 

 
 فرعی در یونجه در تیمارهای مختلف پنرجتیک + آلودگی و عاری از آلودگی سستعداد شاخه -3شکل 

داری بر اساس آزمون دانکن ندارند(درصد اختالف معنی 1)تیمارهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال   

P :پنرجتیکp        Kپنرجتیک :k       Wآب پنرجتیک :    F     عاری از سس :Iآلوده به سس : 

 

 قطر ساقه اصلی

قطر ساقه اصلی در هر بوته سس تحت تاثیر      

تیمارهای مختلف پنرجتیک به همراه آلودگی و عاری از 

دار بود درصد معنی 1آلودگی به سس در سطح احتمال 

ه نفوذ مکینمیزان  باشایان ذکر است قطر ساقه  (.7)جدول

و پیچش سس به دور ساقه رابطه عکس دارد و در نتیجه 

 شود کهافزایش قطر ساقه باعث کاهش خسارت می

مقایسه میانگین قطر ساقه اصلی در بوته نشان داد که 

+ عاری  Pبیشترین قطر ساقه اصلی به تیمار پنرجتیک 

+  Kاختصاص دارد و تیمارهای پنرجتیک  از آلودگی

عاری از آلودگی و آب پنرجتیک + آلوده به سس کمترین 

دار را نسبت به سایر تیمارها به پنرجتیک اختالف معنی 

P  عاری از آلودگی دارند. کمترین قطر ساقه اصلی در +

+ آلوده به سس و شاهد آلوده به  Pتیمارهای پنرجتیک 

 (.4سس بدست آمد )شکل 

 شاخص کلروفیل

-( یونجه بطور معنیSPADشاخص کلروفیل برگ )     

درصد، تحت تاثیر تیمارهای  1داری در سطح احتمال 

مختلف پنرجتیک به همراه آلودگی و عاری از آلودگی به 

(. بیشترین شاخص کلروفیل 7سس قرار گرفت )جدول 

باشد. بقیه + آلوده به سس می Pمربوط به تیمار پنرجتیک

ها بجر تیمارهای آب پنرجتیک + آلوده به سس و تیمار

+ عاری از آلودگی، در یک سطح از دامنه  Kپنرجتیک 

-نداری بین آمقایسه میانگین قرار گرفته و اختالف معنی

ها نیست. کمترین شاخص کلروفیل در تیمار شاهد آلوده 

قادر است   Pپنرجتیک  (.1به سس بدست آمد )شکل 
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   911                                                                    تحت شرایط آلوده و ... Kو  Pهای ارزیابی صفات زراعی یونجه با کاربرد پنرجتیک

 حگیاه را از طریق افزایش سط فعالیت سیستم فتوسنتزی

جذب برگ افزایش داده و توان مقابله گیاه با عوامل 

 قارچکش ،هاهمچون عوامل پارازیتی، علفکش ،زااسترس

و شرایط نامطلوب آب و هوایی و محیطی را افزایش  ها

در این  (. 2221دهد )سیلساراویسیوس و همکاران می

+ P بررسی میانگین شاخص کلروفیل در تیمار پنرجتیک

رکس های پکآلوده به سس افزایش یافته و این موافق یافته

در جهت افزایش  P( است، که پنرجتیک2277و همکاران )

شود. شایان سطح جذب برگ باعث افزایش فتوسنتز می

ذکر است که تیمارهای آلوده به سس بجز شاهد دارای 

کلروفیل بیشتری نسبت به عاری از آلودگی شاخص 

 هستند.

 وزن تر بوته

تاثیر تیمارهای مختلف پنرجتیک به همراه آلودگی و      

عاری از آلودگی به سس بر وزن تر بوته یونجه در سطح 

(. بیشترین وزن 7دار بود )جدول درصد معنی 1احتمال 

تر مربوط به تیمارهای شاهد عاری از آلودگی به سس و 

باشد. کمترین وزن تر + عاری از آلودگی می Pپنرجتیک 

+ آلوده به سس و شاهد  Pمربوط به تیمارهای پنرجتیک 

باشد. مابقی تیمارها بجز تیمار آب آلوده به سس می

داری ندارند پنرجتیک + عاری از آلودگی اختالف معنی

 (.1)شکل 

 

 

 
 اصلی در تیمارهای مختلف پنرجتیک + آلودگی و عاری از آلودگی سسقطر ساقه  -4شکل 

داری بر اساس آزمون دانکن ندارند(درصد اختالف معنی 5)تیمارهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال   

Pپنرجتیک :p        Kپنرجتیک :k       Wآب پنرجتیک :    F     عاری از سس :Iآلوده به سس : 

 

 

 وزن خشک بوته

تاثیر تیمارهای مختلف پنرجتیک به همراه آلودگی و      

عاری از آلودگی به سس بر وزن خشک بوته یونجه در 

(. بیشترین 7دار بود )جدول درصد معنی 1سطح احتمال 

وزن خشک مربوط به تیمارهای شاهد عاری از آلودگی 

 باشد.+ عاری از آلودگی می Pبه سس و پنرجتیک 

-به تیمار شاهد آلوده به سس می کمترین وزن تر مربوط

باشد. مابقی تیمارها بجز تیمار آب پنرجتیک + عاری از 

داری با همدیگر نداشته و در یک آلودگی اختالف معنی

(. تات و 1اند )شکل دامنه از مقایسه میانگین قرار گرفته

( گزارش نمودند کاهش عملکرد شکر قابل 2221همکاران )

 رد ریشه و کاهش درصدبدلیل کاهش عملک استحصال 

 

a
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bc
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 شاخص کلروفیل در تیمارهای مختلف پنرجتیک + آلودگی و عاری از آلودگی سس -5شکل 

داری بر اساس آزمون دانکن ندارند(درصد اختالف معنی 5)تیمارهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال   

Pپنرجتیک :p        Kپنرجتیک :k       Wآب پنرجتیک :    F     عاری از سس :Iآلوده به سس : 

 
 وزن تر یونجه در تیمارهای مختلف پنرجتیک + آلودگی و عاری از آلودگی سس -6شکل 

ن دانکن ندارند(داری بر اساس آزمودرصد اختالف معنی 5)تیمارهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال   

Pپنرجتیک :p        Kپنرجتیک :k       Wآب پنرجتیک :    F     عاری از سس :Iآلوده به سس : 

 

قند قابل استحصال بوده که این فاکتورها نیز بدلیل اثرات 

مصرف کنندگی انگل سس بر روی چغندرقند است و در 

صورت عدم مبارزه، حیات این انگل بطور موازی با 

تواند باعث افت سیکل حیات چغندر تا هنگام برداشت می

ان ایچشمگیر در کمیت و کیفیت محصول چغندر گردد. ش

های آلوده به ذکر است در راستای نتایج ذکر شده یونجه

های عاری از سس وزن خشک سس در مقایسه با یونجه

)بیوماس( کمتری داشته ولی در مقایسه با شاهد آلوده 

های تیمار شده با پنرجتیک وزن خشک به سس، یونجه

 بیشتری دارند.
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 خشک یونجه در تیمارهای مختلف پنرجتیک + آلودگی و عاری از آلودگی سسوزن  -7شکل 

داری بر اساس آزمون دانکن ندارند(درصد اختالف معنی 5)تیمارهای دارای حروف مشترک در سطح احتمال   

Pپنرجتیک :p        Kپنرجتیک :k       Wآب پنرجتیک :    F     عاری از سس :Iآلوده به سس : 

 

 نتیجه گیری کلی

نتایج مقایسه میانگین صفات یونجه در تیمارهای     

هرز انگلی سس، مختلف پنرجتیک آلوده و عاری از علف

نشان داد که با مصرف پنرجتیک میزان خسارت انگل 

-سس به یونجه آلوده کمتر از شاهد آلوده به سس می

باشد که بیشترین ارتفاع بوته یونجه در تیمار آب 

پنرجتیک + عاری از آلودگی بدست آمد. شایان ذکر است 

با توجه به اینکه گیاهان آلوده متوسط ارتفاع پایینی 

نسبت به گیاهان عاری از آلودگی دارند ولی استفاده از 

تیمار پنرجتیک باعث افزایش قدرت رقابت یونجه با سس 

افزایش ارتفاع گیاهان آلوده به سس در شده و باعث 

یونجه نسبت به شاهد آلوده به سس شده است. بیشترین 

+ آلوده به سس  Pشاخص کلروفیل در تیمار پنرجتیک 

بدست آمد و کمترین در تیمار شاهد آلوده به سس 

در جهت افزایش سطح جذب برگ  Pمشاهده شد. پنرجتیک

 لید ماده خشکشود و توان توباعث افزایش فتوسنتز می

عملکرد در هر دو صفت  بنابراین .دهدگیاه را افزایش می

+ عاری  Pوزن تر و خشک بوته توسط تیمار پنرجتیک 

بدست آمد و کمترین بازده عملکردی در باالتر از آلودگی 

تیمار شاهد آلوده به سس مشاهده شد. شایان ذکر است 

زایش روی افزایش قطر ساقه اصلی و اف Pتاثیر پنرجتیک 

دلیل در افزایش وزن تر و وزن شاخص کلروفیل، بی

لذا با توجه به تاثیر پنرجتیک روی  باشد.خشک نمی

هرز انگلی سس می توان استفاده از کاهش خسارت علف

پنرجتیک در دزهای توصیه شده برای کشاورز پیشنهاد 

 کرد.
 

 رتقدیر و تشک

از همکاری و مساعدت های بی دریغ گروه        

اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز 

و نیز از خانم دکتر سیدزوار و خانم مهندس ابراهیمی و 

برای کمک های ارزشمندشان اقای مهندس حسینی 

 صمیمانه سپاسگذارم.
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