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چكیده:
به منظور ارزیابی تولید بذر علف هرز خربزه وحشی آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6
تكرار و دو تیمار (کشت خالص خربزه وحشی و خربزه وحشی همراه با سویا) در دو سال  0931و  0930در
مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .در انتهای فصل ،تعداد و اندازه میوه-
ها ،تعداد بذر در هر میوه ،وزن صد دانه و سطح برگ ،وزن خشک گیاه خربزه وحشی و طول ساقهها
اندازهگیری شد .برای تهیه نقشه پراکنش ،نقاط آلوده به این علف هرز در سطح استان ثبت و براساس نرم افزار
 ArcGISو عكس ماهوارهایی ،نقشه پراکنش خربزه وحشی در استان گلستان تهیه شد .نتایج نشان داد که تولید
بذر خربزه وحشی در شرایط کشت خالص بیشتر از کشت آن همراه با گیاه زراعی سویا بود .حداکثر تولید بذر
خربزه وحشی در کشت خالص به بیش از  01هزار بذر در بوته رسید در حالی که در کشت همراه با سویا
حداکثر تولید بذر حدود  0011بذر در بوته بود .صفات اندازهگیری شده در سال اول و دوم در دو تیمار کشت
تنها و همراه خربزه وحشی با هم تفاوت معنیداری داشتند .رابطه آلومتری بین تولید بذر و وزن خشک بوتهها
وجود داشت .نقشه پراکنش نشان داد که این علف هرز در سرتاسر استان گلستان به خصوص غرب استان
پراکنده شده است.
واژههای کلیدی :آلومتری ،عكس ماهوارهایی ،سطح برگ ،وزن صد دانه

مقدمه

خربزه وحشی علفهرزی مهاجم و یکساله با

بلند و برگهای متناوب پنجهای شکل است.

ساقه خزنده یا گسترده روی زمین و پوشیده از

گلهای این گیاه یک جنسی بوده و در زاویه

کرکهای مویی که به خانواده Cucurbitaceae

برگها به وجود میآیند .گلها از  0گلبرگ و

تعلق دارد .این گیاه دارای رشد سریع ،ساقههای

کاسبرگ تشکیل شدهاند ،در گلهای نر تعداد
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بساکها بیش از  0عدد است و گلهای ماده دارای

گیاه باعث کاهش کمی و کیفی محصول سویا در

مادگی  3برچهای و تخمدان تحتانی میباشند

این استان شده است.

( .)Borger & Madin, 2005نسبت گلهای نر

بعضی از علفهای هرز مهاجم به به دلیل

به ماده در این گیاهان بسته به شرایط محیطی (دما و

نداشتن دشمنان طبیعی (عدم تولید متابولیتهای

نور) متفاوت میباشد ( )Wein,1997و نسبت

ثانویه) مقدار بیشتری از کربوهیدراتها را به بخش

گلهای نر به ماده تقریبا  6به  1بود .میوه ها

تولید مثل اختصاص میدهند و به همین علت تولید

گوشتی و سته مانند 1با پوست سخت که حاوی

بذر و اندامهای زایا در گیاهان مهاجم بیشتر از

بذرهای بسیار زیادی می باشند C. melo .دارای

گیاهان بومی میشود (Blossey & Notzold,

عدد کروموزومی  04و متنوعترین گونه این جنس

) .1995برای مثال ،تولید بذر در علفهرز مهاجم

بوده ،این تنوعها بیشتر به ویژگیهای میوه معطوف

درمنه ( )Ambrosia artemisiifoliaدر مزارع

میگردد ،میوههای این جنس از نظر اندازه ،شکل،

بیشتر از زیستگاههای دیگر بود و میانگین تولید بذر

رنگ ،بافت ،مزه و ترکیبات با هم تفاوت دارند.

بوتههای آن بسته به اندازه و مقدار زیستتوده آن

این جنس دارای گونههای زراعی و علفهرز

بین  346تا  6114عدد بذر در بوته بود (Fumanal

میباشد ( .)Stepansky et al., 1999دو واریته

) .et al., 2007تولید بذر توسط فرایندها و وقایع

از گونه  C. meloدر نقاط مختلف جهان به عنوان

رشد و نموی گیاه تعیین خواهد شد البته فرم رشد

C. melo ssp

(گل انتهایی یا غیرانتهایی) و متغیرهای اقلیمی نیز

 agrestis Var. dudaimبه عنوان علفهرزی

نقش مهمی در تولید بذر آنها خواهد داشت .رابطه

مهاجم در آمریکا و چین معرفی شده

بین باروری و اندازه گیاه ممکن است یک صفت

(Tingle & Chandler, 2003; Wang et al,
) 2006و C. melo ssp agrestis Var.

ثابت گونهای در برخی گونههای گیاهی باشد

علفهرز معرفی شده است.

(Aghaalikhani & Rahimian Mashhadi,
).2007

 agrestisکه گیاه زراعی در آفریقا و غرب آسیا
میباشد در بعضی از منابع اشکال وحشی آن به

کارایی استفاده از فناوریهای GPS3 GIS0

عنوان علفهرز مطرح شده است & (Munger

در شناسایی نقاط آلوده به علفهرز و ارزیابی

) .Robinson, 1991تفاوت این دو واریته در

روشهای مختلف کنترل علفهای هرز به اثبات

اندازه میوه و بذر است .احتمال داده میشود که

رسیده است .با استفاده از توانایی این دو تکنولوژی

علفهرز مورد بررسی گونه وحشی از C. melo

میتوان پایش مناطق آلوده به علفهرز را به خوبی

 ssp. agrestisباشد .علف هرز خربزه وحشی در

انجام داد و نقشههای گسترش آلودگی به علفهرز

مزارع سویای استان گلستان در سطح وسیعی

را به صورت دقیق و با تاریخ مورد نظر تهیه نمود.

افزایش یافته است و با توجه به خصوصیات رشدی

از نقشههای علفهرز میتوان در مدیریت متناسب

Pepo

-Geographic Information System
- Global Positioning System
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با مکان برای اعمال صحیح عملیات مختلف کنترل،

و حف ه  6بوتههه در هههر کههرت (کاشههت در اوایههل

کاهش مصرف و افزایش کارایی علفکش

خرداد) مورد بررسی قرار گرفت .هر کرت به منزلهه

استفاده کرد ( .)Wiles, 2005تهیه نقشه پراکنش

یک تکرار در نظر گرفته شد .بعد از رسیدن میهوههها

علفهای هرز مهاجم اطالعات مهمی در اختیار ما

(اوایل شهریور) تعداد و اندازه آنها  ،تعداد بهذر در

قرار میدهد ازجمله جهت افزایش آلودگی ،نقطه

هر میوه و وزن صد دانه اندازهگیری شهد .در مهمن

شروع آلودگی ،مقدار سطح اشغال شده توسط

سطح برگ (یک بوتهه) ،وزن خشهک گیهاه خربهزه

علفهای هرز مهاجم که میتوانند در تعیین احتمال

وحشهههی و طهههول سهههاقههههها (قطهههر رزت) در انتهههها

آلودگی نقاط جدید و منشا آلودگی موثر باشد.

اندازهگیری شد.
رابطههه بههین بههاروری و انههدازه گیههاه بهها رابطههه

نقشه کردن توزیع و فراوانی گیاهان مهاجم در

آلومتریک( 4معادله  )1نشان داده شد:

آمریکای جنوبی در کنترل بیولوژیکی آنها امری
مهم تلقی میشود (.)Henderson, 2011
تعیین دامنه گسترش علفهرز  C. meloدر

معادله ()1

سطح استان گلستان و توانایی تولید بذر آن در
تعیین برنامههای مدیریتی به منظور جلوگیری از

در این رابطه  Sتعداد بذر در ههر بوتهه W ،وزن

افزایش پراکنش و ورود به مناطق جدید و کاهش

کل شاخه و برگ در بوته و  mو  bبه ترتیهب شهیب

سطح آلودگی آن نقش به سزایی دارد .هدف از

و عهههههههرد از مبهههههههد خهههههههط رگرسهههههههیون

این بررسی تعیین دامنه پراگندگی این علف هرز در

اسههههت

(Aghaalikhani

سطح استان گلستان و توانایی تولید بذر آن در

).Mashhadi, 2007

Rahimian

&

آنالیز دادهها با نرم افزار  SAS 9.1انجام گرفت

مزارع سویا و کشت تنها خربزه وحشی بود.

و برای رسم نمودارها از نرم افزار Sigmaplot 8.0

مواد و روشها

و بههرای مقایسههات میههانگینه ها از آزمههون  LSDدر

به منظور تعیین دامنهه پهراکنش و توانهایی تولیهد

سطح  0درصد استفاده شد .از تبدیل لگهاریتم بهرای

بههذر خربههزه وحشههی دو آزمههایش جداگانههه انجههام

نرمالسازی دادههای تولید بذر استفاده شد.

گرفت .آزمایش اول به صهورت طهرح بلهوکههای

آزمایش دوم برای تهیهه نقشهه پهراکنش خربهزه

کامل تصادفی با  6تکرار در دو سهال  1315و 1311

وحشههی در سههطح اسههتان گلسههتان ،طههول و عههرد

در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

جغرافیایی مزارع سویا آلوده به ایهن علهف ههرز (در

طبیعی گرگان انجام شد .تولیهد بهذر خربهزه وحشهی

یک مسیر حرکت انجام شد و در طهی مسهیر مهزارع

در شههرایط کشههت خههالا و شههرایط کشههت خربههزه

مورد بازدید قرار گرفتند) در مرداد ماه سال  1315با

وحشههی در مخلههوط بهها سههویا در کههرتهههای  3در 4

اسههتفاده از دسههتگاه  GPS Map60بهههصههورت

متری با تراکم ثابت ( 6بوته در متر مربع) سهویا رقهم
 DPXو تراکم خربزه وحشی یک بوته در متهر مربهع

- Allometry
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پلیگن 0ثبت گردید (معیار مشاهده بوته یا بوته های

با مقادیر  1404/16و  133/11بیشتر از کشت همهراه

خربزه وحشی در مزرعه) .تبدیل دادههای ثبت شهده

بهها سههویا بههه ترتیههب بهها مقههادیر  1114و  01/8بههود.

در دسههتگاه  GPS map60بههه فههرم قابههل اجههرا در

(جدول  .)1صفات اندازهگیری شده سال اول و دوم

نرمافزار  GISتوسط نرم افزار  MapSourceانجام

در کشت تنها خربزه وحشی فقط در عهرد میهوه و

شد .سپس دادههای ثبت شده در سطح مزارع آلهوده

تعداد میوه در بوته با هم تفاوت معنیداری داشتند و

به نرم افزار  ArcGISانتقال داده شد و با استفاده از

در کشت همراه با سویا در صفات بیشهتری از جملهه

این نرم افهزار و عکهس مهاهوارهایهی اسهتان گلسهتان

تعداد کل بذر در بوته ،طول ساقههای اصهلی ،طهول

نقشه پراکنش خربزه وحشی تهیه شد.

میوه و تعداد میوه در بوته به ههم تفهاوت معنهیداری
داشههتند (جههدول .)1تغییههر شههرایط آب و هههوایی در

نتایج و بحث

سال دوم نسبت به سال اول میتواند عهالوه بهر تنهوع

تولید بذر خربزه وحشی

ژنتیکی عامل تغییهر در میهزان صهفات انهدازهگیهری

نتههایح حاصههل از آنههالیز واریههانس نشههان داد کههه

شده باشد .تغییر دما و بارندگی باعث تغییر در اندازه

تولید بذر خربزه وحشهی در شهرایط کشهت خهالا

بوتهها و بدنبال آن تغییر در میزان تولید میهوه و بهذر

تفاوت معنی داری با کشت آن همراه با گیاه زراعی

خواهد شد.

سویا داشته است .بین طول و عرد میوه و وزن صد

به نظر میرسهد شهرایط رقهابتی ناشهی از کشهت

دانه در دو تیمار یاد شده تفاوت معنیداری مشهاهده

همراه با سهویا اثهر زیهادی بهر بهاروری و تولیهد بهذر

نشد ولی بین تعداد بذر در میوه ،کهل بهذرهای یهک

خربههزه وحشههی دارد .رابطههه بههین تولیههد بههذر بهها وزن

بوته ،تعداد میوهها و بذر در بوته تفهاوت معنهیداری

خشک گیاه نیز نشاندهنده این است که بها افهزایش

وجود داشت .در سال اول مقدار وزن خشک ،طهول

وزن خشههک گیههاه تولیههد بههذر آن افههزایش مههییابههد

ساقههای اصلی ،تعداد میوه در بوتهه ،تعهداد بهذر در

رابطهه آلهومتری در هههر دو حالهت کشهت خههالا و

میوه و کل بذور در کشت خالا و همهراه بها سهویا

کشت همهراه بها سهویا صهادد بهود (شهکل  1و .)0

با هم تفهاوت معنهیداری داشهتند ولهی در وزن صهد

حداکثر تولید بذر خربزه وحشهی در کشهت خهالا

دانه ،سطح برگ ،طول و عرد میوه بها ههم تفهاوت

به بیش از  10هزار بذر در بوته رسهید در حهالی کهه

معنههیداری نداشههتند (جههدول  .)1در سههال دوم در

در کشت همراه با سویا حهداکثر تولیهد بهذر حهدود

بیشتر صفات اندازهگیری شده به جز سهطح بهرگ و

 1455بذر در بوته بود (جدول  .)1بنهابراین بها توجهه

وزن صههد دانههه تفههاوت معنههیداری مشههاهده شههد.

به نتایح آزمایش میتوان نتیجه گرفت که بوتههههای

مجموع طول ساقههای اصلی گیاه در کشت خهالا

خربزه وحشی که در شرایط عدم رقابهت (بوتههههای

حدود  8/40متر بود در حهالی کهه در کشهت همهراه

حاشیه مزرعه) رشد میکنند تولید بذر بسیار زیهادی

با سویا این مقدار به  0/00متر کهاهش یافهت .سهطح

داشته و میتوانند مزرعه را برای سالهها آلهوده نگهه

برگ و وزن خشک گیاه در کشت خالا به ترتیب
Polygon

دارد .کشههت دیههر هنگههام گیههاه زراعههی یهها تههراکم
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نامناسب نیز فضا را برای رشد بیشهتر ایهن علهفههرز

ویژگیهای اختصاصی خود گونه و عوامهل بهرون و

فراهم میسازد .با کاهش اندازه بوته و رقابت ناشهی

درون جمعیتی قرار دارد .از آنجا کهه گهرده افشهانی

از حضور گیاه مجاور تولید بذر علهف ههرز کهاهش

خربزه وحشی بیشتر توسط حشرات انجام می شهود،

مییابد .بطور مثال ههر بوتهه از سهوروف در شهرایط

کشت تنها خربهزه وحشهی شهانس بیشهتری را بهرای

تک کشتی و جمعیت خالا میتواند  155555بذر

حضور عوامل گرده افشهان (عمهدتا زنبهور) بهر روی

تولید کند ،اما وقتی که در داخل مزرعه بهرنح رشهد

گههلههها را نسههبت بههه کشههت همههراه بهها سههویا فههراهم

میکند هر بوته فقط چند صد عدد بذر تولید خواهد

مههیآورد ( .)Kouonon et al., 2009کشههت

(Aghaalikhani

متراکم سویا با افزایش رقابهت باعهث کهاهش تولیهد

کههههرد

Rahimian

&

) .Mashhadi, 2007تولید بذر علهفههرز مههاجم

گل و در نهایت میوه و بذر میشود.

درمنه ( )Ambrosia artemisifoliaبسته به اندازه

همبستگی بین صفات:

و زیستگاه گیاه بین  346تا  6114بذر در بوته بهود و

نتایح حاصل از تجزیه همبستگی صفات مختلف

رابطه آلومتری نیز در آن صادد بهود بهه طهوری کهه

خربزه وحشی در رابطه بها تولیهد بهذر نشهان داد کهه

با افزایش وزن خشک گیاه تعداد بهذور تولیهد شهده

مریب همبستگی صفات مختلف تفهاوت زیهادی بها

در آن افهزایش یافهت ).(Fumanal et al., 2007

هم دارند ،.به طوری که همبستگی بین وزن خشهک

وزن صد دانه ،تعهداد بهذر در میهوه گیهاه C. melo

با تعهداد میهوه ،تعهداد بهذر در میهوه و بوتهه مثبهت و

 var agrestisبهه ترتیهب  5/1گهرم و  055تها 355

معنیدار بود .همچنین بین تعداد میوه و تعداد بذر در

بذر بهود .البتهه تعهداد بهذر تهابعی از حضهور عوامهل

میوه و بته نیز همبستگی مثبهت و معنهیداری وجهود

گهههرده افشهههان و شهههرایط محیطهههی مسهههاعد بهههود

داشت .بین طول میوه با پهنا میهوه و تعهداد میهوه نیهز

( .)Kouonon et al., 2009بیشهترین طهول سهاقه،

همبسههتگی مثبهههت مشهههاهده شهههد .از بهههین صهههفات

وزن خشک گیاه و تعداد بذر در میوه دو علف ههرز

اندازهگیری شده وزن بذر با سایر صفات همبسهتگی

مهههاجم  C. lanatusو  C .myriocarpusبههه

معنیداری نداشهت و بها طهول و عهرد میهوه دارای

ترتیب  0/8متهر 81/1،گهرم و  081عهدد بهذر و 0/4

همبستگی منفی بود (جدول  .)0بهین سهطح بهرگ و

متهههر 146 ،گهههرم و  46بهههذر در میهههوه بهههود .البتهههه

پهنای میهوه همبسهتگی منفهی وجهود داشت.شهرایط

شاخاهای اندازهگیری شده در مناطق مختلهف بهه

محیطی میتواند روابهط بهین صهفات را تحهت تهاثیر

دلیل تغییر شرایط محیطی و خاکی متفهاوت گشهت.

قرار دهد ،اما به نظر میرسد تهاثیر محهیط روی وزن

علههفهههرز مهههاجم  C. myriocarpusدر شههرایط

بذور علف های هرز کمتر باشد & (Chaturvedi

نامطلوب هر بوته میتواند تها  85میهوه تولیهد کنهد و

) .Pandey, 2005معموال وزن هزار دانه علفهای

در شرایط مطلوب این تعداد بهه  105میهوه مهیرسهد

هههرز ویژگههی ثههابتی مههیباشههد و بیشههتر تحههت تههاثیر

).(Shaik et al., 2012

خصوصیات ژنتیکی آنهها قهرار مهیگیهرد (Baker,

تولیههد بههذر در خربههزه وحشههی تحههت تههاثیر

) .1972; Smartt, 1990در یک بررسی که روی
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گیههاه ماشههک ) (Vigna radiata L.انجههام شههد،

گرگان در اولویت نخست بهرای اعمهال برنامههههای

نتایح نشان داد که بین رشد اندامهای رویشی وتولید

مدیریتی قرار میگیرد .با در اختیار داشتن نقشه نقاط

بذر آنها همبستگی مثبت و معنیداری وجود داشهت

آلوده به علفهرز مهاجم و اطالعات اقلیم و خهاک

) .(Degefa et al., 2014همبسهتگی مثبهت بهین

آن مناطق میتوان احتمال تهاجم آن را به سایر نقاط

صفت تولید بذر با سایر صفات روی گیاه C. melo

کشور را از طریق مدلسازی در محیط  GISتخمهین

نیهز گهزارش شهده اسهت (Naroui Rad et al.,

زد )Moeeni, 2010

 .)Minbashiنقشهههه

) .2014نتایح حاصل از بررسهی همبسهتگی صهفات

پراکنههدگی علههفهههرز  Adonis sestivalisبهها

گیاهی در یک گونهه یکسهان نیسهت وبیشهتر تحهت

استفاده از سامانه  GISنشان داد کهه ایهن علهفههرز

تاثیر شرایط محیطی و عملیات کشاورزی مهیباشهند

بیشهههههتر در شهههههمال غهههههرب کشهههههور حضهههههور

) ،(Solanki et al., 1985اگرچهه در مهورد وزن

دارد) .)Minbashi Moeeni, 2010تحقیقهات

بههذور علههفهههای هههرز ایههن امههر بیشههتر تحههت تههاثیر

مشابهی در مورد علفهای هرز در سهایر کشهور هها

ویژگههههههیهههههههای وراثتههههههی گونههههههه قههههههرار

نیز انجهام شهده اسهت ،بهه عنهوان مثهال Citrullus

میگیرد .نتایح نشان داد که افزایش اندامهای هوایی

 lanntusدر سر تا سر اسهترالیا پراکنهده شهده اسهت

منجر به افزایش تولید یذر و میوه در خربهزه وحشهی

ولهی  Cucumis myriocarpusبیشهتر در جنهوب

میشود ،بنابراین کنترل گیاه و کاهش رشد آن برای

شههرد اسههترالیا گسههترش دارد (Martin et al.,

جلوگیری از تولید بذر بیشتر مروری است.

) .2006; Johnson et al., 2006نقشه پراکنش

نقشه پراکنش خربزه وحشی

 C. melo var.dudaimنشان مهیدههد کهه بیشهتر
در جنوب و جنوب شهرد ایهاالت متحهده گسهترش

نقشه پراکنش مهزارع آلهوده بهه ایهن علهف ههرز

دارد (.)Anonymus, 2013

نشان داد که در سرتاسر استان گلستان حضور داشهته
و میزان آلودگی آن در شهر گرگهان بیشهتر از سهایر

با توجه به گسترش ایهن علهف ههرز در سرتاسهر

شهههرههها مههی باشههد (شههکل  .)3بهها توجههه بههه شههدت

استان و توانایی تولیهد بهذر فهراوان احتمهال افهزایش

آلودگی احتمال داده میشود که آلودگی از سهمت

آلودگی به این علهف ههرز و دامنهه گسهترش آن در

غرب اسهتان شهروع و بهه سهمتههای شهرقی اسهتان

استان های مجاور زیاد اسهت .بنهابراین ایجهاد برنامهه

گسترش یافتهه باشهد ،کهه ایهن امهر مهی توانهد نشهان

مدیریتی مشخا برای این علهف ههرز امهری بسهیار

دهنههده محههل ورود علههف هههرز بههه اسههتان باشههد .در

مروری محسوب میشود.

ممن میتوان گفت کنترل خربهزه وحشهی در شههر
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جدول  -1مقایسه میانگین صفات اندازهگیری شده طی دو سال در کشت خالا خربزه وحشی و کشت خربزه وحشی با
سویا
Table1- Mean comparisons of reproductive trait values of wild melon in pure and mixture with soybean

سال

پارامترهای اندازهگیری شده

کشت خالا خربزه

کشت خربزه با سویا

Year

Measured parameters

Pure cultures of melon

Wild melon with soybean

سطح برگ (سانتی متر مربع)

14.54.16 a

1114 a

وزن خشک (گرم)

133.17 a

51.8 b

طول ساقههای اصلی (متر)

8.04 a

)Leaf Area (cm2
)Dey matter (g

2.06 c

)Stem length (m

طول میوه (سانتی متر)

3.6 a

اول

عرد میوه (سانتی متر)

2.1 b

First

)Fruit width (cm

3.3 a

)Fruit length (cm

تعداد میوه در بوته

57 a

تعداد بذر در میوه

171 a

2.0 b
33 b

Fruit number
91 b

Seed n/fruit

تعداد کل بذور در بوته

13870 a

وزن صد دانه (گرم)

0.55 a

6243 b

Seed n/plant
0.53 a

Seed weight

سطح برگ (سانتی متر مربع)

1348.8 a

1081.9 a

وزن خشک (گرم)

135.42 a

15.05 b

)Leaf Area (cm2
)Dey matter (g

طول ساقههای اصلی (متر)

8.42 a

طول میوه (سانتی متر)

3.46 a

دوم

عرد میوه (سانتی متر)

2.7 a

Second

)Fruit width (cm

5.52 b

)Stem length (m
2.46 b

)Fruit length (cm

تعداد میوه در بوته

40.33 b

تعداد بذر در میوه

181 a

تعداد کل بذور در بوته

7803 b

وزن صد دانه (گرم)

0.59 a

1.9 b
10.83 c

Fruit number
88.13 b

Seed n/fruit
954 c

Seed n/plant
0.58 a

Seed weight
در هر ردیف اعداد با حداقل یک حرف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح  0درصد فاقد اختالف معنیداری میباشند
In each row similar letters indicate non-significant means difference at 0.05 levels according to LSD test.
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 رابطه آلومتری بین وزن خشک گیاه و تولید بذر در شرایط کشت خالا خربزه وحشی-1 شکل
Figure 1- The alometric relation between seed production and plant dry weight of wild melon in pure
culture
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 رابطه آلومتری بین وزن خشک گیاه و تولید بذر در شرایط کشت خربزه وحشی همراه با سویا-0 شکل
Figure 2- The alometric relation between seed production and plant dry weight of wild melon with
soybean

46

"1313 ،1  شماره،6  جلد،"مجلۀ پژوهش علفهای هرز

 مرایب همبستگی بین صفات مختلف اندازه گیری شده در ارتباط با تولید بذر خربزه وحشی-0 جدول
Table 2- Correlation coefficient between different trait alues in relation to wild melon seed production.
Seed
weight

Seed
n/plant

Seed
n/fruit

Fruit
number

Fruit
width

Fruit
length

Stem
length

Dry
matter

Leaf
area

Leaf
area

0.164

*0.528

*0.409

*0.463

-0.015

0.384

0.401

*0.544

1

Dry
matter

0.102

0.308

*0.465

*0.556

1

Stem
length

0.039

*0.473

**0.631

*0.574

0.387

1

Fruit
length

-0.090

*0.594

*0.575

Fruit
width

-0.048

0.243

*0.524

Fruit
number

0.001

**0.867 **0.701

Seed
n/fruit

0.228

**0.787

Seed
n/plant

0.038

1

Seed
weight

1

**0.796 **0.898 **0.712
0.280

**0.665 **0.674
0.246

1

1

1

**: Signifcant at 1% probability level
*: Signifcant at 5% probability level
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شکل  -3نقشه پراکنش خربزه وحشی درسطح استان گلستان
Figure 3: The map distribution of wild melon in Golestan province
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