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ده یچک

بخصوص سس زراعی یکی هرز¬هاي¬علف. باشدقند در ایران میاستان آذریابجان غربی به دلیل دارا بودن شرایط مطلوب آب وهوایی، دومین قطب تولید چغندر
ي فتوسنتزي و عملکرد کمی ها¬به منظور ارزیابی تاثیر سس زراعی بر رنگیزه. باشندچغندرقند میترین عوامل تاثیرگذار بر کاهش عملکرد کمی و کیفی از مهم

مزارع مورد مطالعه تاریخ کاشت . در چهار مزرعه در شهرستان ارومیه انجام شد1393جفت شده در سال زراعی tوکیفی چغندرقند، آزمایشی با استفاده از آزمون 
بوته آلوده 30بوته سالم و 30در این آزمایش از هر مزرعه، . داشتند) اکباتان(و رقم یکسان) بوته در مترمربع8(، تراکم یکنواخت)دهه سوم فروردین ماه(یکسان

نتایج نشان . گرفتندو در زمان برداشت مورد ارزیابی قرار ) برگی8-12(هاي فیزیولوژیک و عملکرد به ترتیب در مرحله استقرار بوتهویژگی. به سس انتخاب شدند
درصد 30و 18، 38و کلروفیل کل به ترتیب a ،bي چغندرقند داشتند، به طوري که کلروفیل ها¬دادند که سس زراعی اثرات منفی برکارآئی فتوسنتزي برگ

درصد، عملکرد قند 3/24کرد قند ناخالص درصد، عمل8/1درصد، قند 25از طرف دیگر صفات عملکرد ریشه . داري نداشتکاهش یافتند، ولی کاروتن تغییر معنی
هاي ریشه نشان داد که سس زراعی نیتروژن و سدیم را همچنین نتایج ناخالصی. درصد کاهش یافتند18هاي هوایی درصد و وزن خشک اندام5/18خالص 

.داري نداشتو پتاسیم تغییر معنی) درصد2/28و 3/37به ترتیب (افزایش داد

انگل، کاروتنوئید، کلروفیلهرز¬علفتاسیم، سدیم، پ: هاي کلیديواژه
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مقدمه

چغندرقند به عنوان دومین محصول زراعی براي تولید شکر 
کشور جهان کاشته 48میلیون هکتار، در 7در سطحی معادل 

,FAO STAT(شودمی استان آذریابجان غربی به دلیل ). 2014
اي مساعد و دومین قطب شرایط آب وهوایی و اقلیمی ناحیه

Honarvar(باشدقند در ایران میتولید چغندر et al., 2012 .(
آسیب هرز¬هاي¬علفچغندرقند محصولی است که در برابر 

درصد 100به هرز¬هاي¬علفپذیر و در مواردي خسارت 
Abdollahian Noghabi(رسدمی et al., مل تداخل کا). 2010

درصدي عملکرد ریشه، 1/57سبب کاهش هرز¬هاي¬علف
درصدي سدیم ریشه و 5/34درصدي عملکرد قند، 7/83
شودپتاسیم ریشه چغندرقند میدرصدي4/17
)Bandegi & Armin, ، هرز¬هاي¬علفدر میان ). 2014

Cuscuta(هاي سسگونه spp. (به عنوان یک چالش
)Parker, ,Sandler(، یک تهدید)2012 هرز ، یک علف)2010

Parker(کلیدي در جهان & Riches, و سس زراعی) 1993
)Cuscuta campestris Yuncker ( یکی از عوامل محدود

کننده کشت چغندر در بسیاري از مناطق کشور
)Mousavi, سس گیاهی یکساله از تیره. باشدمطرح می) 2010

Convolvulaceaeد، و به صورت انگل یابکه با بذر تکثیر می
,Mabberly(کنداز مواد غذایی گیاه میزبان استفاده می 2008 .(

هاي گیاهی است و به دلیل سس انگل اجباري بسیاري از تیره
هاي ناکارآمد پراکنش وسیع همراه با دامنه میزبانی و روش

هاي انگل تبدیل شده زاترین گونهمدیریتی، به یکی از خسارت
Fallahpour(است et al., گونه سس که در 200از ). 2013

اند، بیشترین مشکالت مربوط به سرتاسر جهان انتشار یافته
Garcia(باشدسس زراعی می et al., هاي گیاهچه). 2014

سس با استفاده از مواد غذایی میزبان که شامل مواد فتوسنتزي، 
باشد، به رشد و توسعه خود ادامه داده،عناصر غذایی و آب می

Zeinali(کندو رشد میزبان مختل را می & Ehtesham, 2003.(
سس زراعی در مرحله اتوتروف و هتروتروف به واسطه 

باشد میCO2هاي فتوسنتزي قادر به تثبیت وجود رنگدانه

)Dinelli et al., سس زراعی به واسطه خاصیت ). 1993
از هاي با محتواي کلروفیل باالفتوتروپیسم قادر است میزبان
Benvenuti(جمله چغندرقند را پیدا کند et al., با ). 2005

شود، این گیاه داراي وجود اینکه رنگ سبز در سس دیده نمی
هاي سس داراي بیشتر گیاهچه. مقدار کمی کلروفیل است

ها قبل و بعد از اتصال به کلروپالست فعال هستند و ساقه آن
تعداد . شدبامیزبان قادر به انجام عمل فتوسنتز می

درصد گیاهان سبز، 10هاي سس زراعی کمتر از کلروپالست
Van der Kooij(استها مشابهولی ساختار آن et al., 2000 .(

گیري کلروفیل داراي پتانسیل الزم براي آنالیز کارایی اندازه
هاي محیطی بوده و کاربرد آسان فتوسنتز گیاهان در برابر تنش

را تسهیل می کندها آن، مطالعه وضعیت تنش
)Khayamim et al., هاي سس هیچ اثر قابل گونه). 2014

توجهی بر توازن آب و عمل فتوسنتز میزبان ندارند، ولی از 
,Mousavi & Shimi(ها زیاد استنظر فیزیولوژیکی اثر آن

سس عالوه بر تاثیر سوء بر رشد و عملکرد گیاهان ). 1997
Koskela(د منفی بر فتوسنتز دارزراعی، اثر  et al., 2001 .(

به سس ) L.Brassica campestris(آلودگی خردل زراعی 
)Decne.reflexaCuscuta ( عالوه بر کاهش اسیدهاي چرب

غیراشباع، باعث کاهش اسیدهاي چرباشباع شده و افزایش
درصدي 44درصد و افزایش 24محتواي کلروفیل به میزان 

Mishra(ها گردیدکاروتن برگ & Sanwal, سس ). 1994
,Chepkasova(زراعی در میزان عناصر معدنی  و ) 1973

Toth(کلروفیل برگ چغندر et al., تغییرات اندکی ) 2006
57تا 20کاهش محصول در گیاهان برگی . آوردبوجود می

تن در هکتار 5/3- 4درصد و کاهش عملکرد ریشه در چغندر 
کاهش عملکرد ناشی از خسارت سس . گزارش شده است

60-70یونجه ،درصد72درصد، گوجه فرنگی 86در نخود
,Mishra(درصد گزارش شده است87درصد و عدس 

Shen(شن و همکاران). 2009 et al., 2007 (
هاي اثرات منفی سس زراعی بر میزبانبررسیدر

KunthMikania micrantha کاهش رشد و فتوسنتز میزبان ،
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را ناشی از کاهش نقطه اشباع نوري و نسبت فتوسنتز خالص 
ها، سطح برگ، طول سس زراعی همچنین تعداد برگ. دانستند

نتایج یک بررسی . ساقه و وزن خشک میزبان را کاهش دادند
در ) WeiheCuscuta epilinum(دهد که سسنشان می

زراعت کتان به عنوان یک تهدید، عالوه برکاهش طول فیبر، 
-عملکرد خام و عملکرد دانه، باعث کاهش کیفیت روغن می

a)62این گونه سس همچنین باعث کاهش کلروفیل .شود
در ) درصد75(و افزایش کاروتن) درصد60(bو ) درصد

تیمارهاي آلوده به سس نسبت به تیمارهاي بدون آلودگی به 
Soliman(سس گردید & Hamza, نتایج یک بررسی ). 2010

هاي سس اثرات نشان داد که سس زراعی نسبت به سایر گونه
هاي سس هاي میزبان دارد و تمامی گونهزیان بارتري بر برگ
فلفل و (هاي خودکلروفیل میزبانبا درجات متفاوتی

& Cnar(را کاهش دادند) آفتابگردان Mosleh, نتایج ). 2008
Wang(هاي وانگ و همکاران بررسی et al., نشان داد ) 2007

هاي فتوسنتزي سسهمبستگی منفی بین رنگدانه
)ChoisyCuscuta japonica (هاي آن وجود داردو میزبان .

Albert(گزارش آلبرت و همکاران et al., نشان داد ) 2010
ها باعث ضمن انجام یک سري واکنش) C. reflexa(سس 

48آزاد سازي و افزایش کلسیم در میزبان خود، گوجه فرنگی 
وود و همکاران.گرددساعت بعد از آلودگی می

)Wood et al., بیان داشتند تغییرات قابل توجهی در ) 1967
هاي فتوسنتزي در چغندرقند ناشی از مقدار و توزیع رنگدانه

وجود ) قندبیماري زنگ چغندر(هاي اجباريآلودگی به انگل
و کاروتن به a،bدارد و در آزمایشات خود کاهش کلروفیل 

ها بررسی. درصد گزارش کردند41درصد و 46،22ترتیب 
هاي میزبان، هاي فتوسنتزي در برگنشان داد با کاهش رنگدانه

با توجه به اهمیت . ها در انگل افزایش یافترنگدانه
چغندرقند به عنوان ماده اولیه پنج کارخانه قند در استان، از 

زایی و وجود سس زراعی به عنوان لحاظ اقتصادي و اشتغال
کمی و کیفی چغندرقندعامل مهم و تاثیرگذار بر عملکرد 

)Seydabadi & Armin, و یک معضل در استان، ) 2014

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سس زراعی بر 
.و عملکرد چغندرقند انجام شدخصوصیات فیزیولوژیکی

هامواد و روش

تحقیق حاضر با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان 
چغندرقند باسابقه در چهار مزرعه 1393ارومیه در سال 
بر مبناي معیار انتخاب مزارع. انجام شدآلودگی به سس،

، تراکم )1393دهه سوم فروردین ماه (تاریخ کاشت یکسان
بعد . بود) اکباتان(و رقم واحد) بوته در مترمربع8(یکنواخت

از سبز شدن سس در هر مزرعه فضاهایی به اندازه یک 
ها در نظر برداري این کرتچهکوبی و معیار نمونهمترمربع میخ

برداري از به منظور کاهش اشتباه آزمایشی، نمونه. گرفته شد
هایی که گیاهان سالم و آلوده به سس از داخل کرتچه

,Pourmirza(یکنواختی بیشتري داشتند انجام گرفت 2004 .(
هاي هایی که درصد آلودگی بوتهدر هر مزرعه کرتچه

انتخاب قرار گرفتدرصد بود مبناي80-100آن 
)Amirmoradi et al., در نهایت در هر مزرعه آلوده ). 2010

. بوته آلوده در نظر گرفته شد30بوته سالم و 30به سس، 
-آبیاري، کوددهی، مبارزه با آفات و بیماري(عملیات داشت

دهه سوم (و برداشت) هرز¬هاي¬علفهاي گیاهی و سایر 
. ها یکسان بوددر تمامی کرتچه) 1393مهر ماه 
فتوسنتزي چغندرقندهايرنگیزه

) برگی8-12(هاي چغندرقنددر مرحله استقرار بوته
)Khayamim et al., هاي فیزیولوژیکیویژگی) 2014
در مرکز تحقیقات ) و کاروتنوئیدa،bیري کلروفیل گاندازه(

بدین . کشاورزي ومنابع طبیعی آذربایجان غربی بررسی شد
ترین برگ توسعه منظور، برگ شماره پنج به عنوان مناسب

Javaheri(یافته  et al., برداري در اوایل و زمان نمونه) 2011
Dinelli(صبح  et al., -بعد از جمع.در نظر گرفته شد)1993

ها بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و براي اقدامات نهآوري، نمو
پس از استخراج کلروفیل هر . بعدي در یخچال نگهداري شد

درصد جذب نوري در 80با استفاده از استون ،هایک از نمونه
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نانومتر به ترتیب براي 470و 645،663هاي طول موج
و کاروتنوئید در دستگاه اسپکتوفتومترa ،bکلروفیل 

)PHARMACIA BIOTECH, England (صورت گرفت
)Lichtenthaler, 1987 .(

عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

هاي هوایی، براي تعیین عملکرد ریشه، وزن خشک اندام
هاي ریشه چغندرقند، در زمان رسیدگی درصد قند و ناخالصی

از هر بوته آلوده30بوته سالم و 30فیزیولوژیکی چغندرقند، 
- پس از برداشت و جداسازي اندام. آوري گردیدمزرعه جمع

اي چغندرقند شستشو و هاي هوایی از طوقه، قسمت ریشه
هاي هوایی چغندرقند ها جداگانه توزین و اندامسپس وزن آن

گیري اندازه. براي تعیین وزن خشک به آزمایشگاه منتقل شد
هاي هوایی در آزمایشگاه در دستگاه آون با وزن خشک اندام

. ساعت انجام گرفت72گراد به مدت درجه سانتی70اي دم
هاي برداشت شده در هر مزرعه پس از توزین یک از ریشه

ي فوق کلیه صفات ها¬نمونه خمیر تصادفی تهیه و در نمونه
براي جداسازي و . گیري شدکمی و کیفی چغندرقند اندازه

گیري سدیم و پتاسیم، شربت به دست آمده از ترکیب اندازه
خمیر ریشه با سو استات سرب، بعد از عبور از صافی در 

JENWAY, England) (Abdollahian(فتومتردستگاه فلیم

Noghabi et al., گیري نیتروژن از و براي اندازه) 2005
Miller(دستگاه کجدال & Houghton, استفاده به ) 1945

دستگاه فلیم فتومتر طیف نشري حاصل از نمونه را . عمل آمد
مقدار . کندبا طیف نشري گسترده حاصل از لیتیوم مقایسه می

450ها با روش پالریمتري با طول موج قند موجود در نمونه
پالریمتر بر مبناي انحراف نور . گیري شدنانومتر اندازه

دهدکه به پالریزه، میزان قند موجود در هر نمونه را نشان می
نمونه در نظر عنوان درصد قند کلی یا ناخالص براي هر 

واالن ها بر حسب میلی اکیمقادیر ناخالصی. شودگرفته می
. گرم خمیر ریشه براي هر نمونه ثبت گردید100گرم بر 

مقدار قند مالس بر اساس مقدار پتاسیم، سدیم و نیتروژن و 
Honarvar)(با استفاده از فرمول برانشویک برآورد گردید et

al., د شکر قند با استفاده از عملکرد قند و عملکر. 2012
هاي مربوطه بر حسب تن در هکتار محاسبه شدفرمول

)Abdollahian Noghabi et al., مقایسه میانگین ). 2005
SPSSقند توسط نرم افزارصفات چغندر (ver.20) با استفاده

. جفت شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتtاز آزمون 
.گردیدرسمExcelنمودارها توسط نرم افزار 

نتایج و بحث

هاي فتوسنتزيرنگیزه

هاي چغندرقند هاي فتوسنتزي در برگگیري رنگیزهاندازه
و a ،b ،a/bداري در کلروفیل نشان داد که اختالف معنی

کلروفیل کل در بین تیمارهاي سالم و آلوده به سس وجود 
≥P(داشت هاي فتوسنتزي به بیشترین میزان رنگیزه). 0.05

غیر از کاروتنوئید در تیمارهاي سالم و عاري از سس دیده 
وa ،bبه طوریکه سس زراعی باعث کاهش کلروفیل . شد

). 1جدول (درصد گردید30و 18، 38لروفیل کل به ترتیب ک
هاي از اجزاي اصلی رنگدانهaبا توجه به اینکه کلروفیل 

فتوسنتزي است بیشتر تحت تاثیر سس زراعی قرار گرفته و به 
هاي فتوسنتزي و کاهش صفات دنبال آن کاهش فعالیت

علت کاهش . رد و اجزاي عملکرد را به دنبال داشتعملک
Toth(درصد قند به اعتقاد توت و همکاران  et al., 2006 (

ناشی از کاهش کلروفیل در چغندرقند و در نتیجه مواد پرورده 
میشرا و سانول. شودها منتقل میکمتري به ریشه

)Mishra & Sanwal, اشاره کردند که آلودگی خردل )1994
درصد کاهش کلروفیل24به سس زراعی باعث زراعی

ها درصدي کاروتن برگ24و برعکس افزایش ) کلروفیل کل(
نتایج یک بررسی دیگر نشان داد سس زراعی باعث . گردید

58و 83کاهش کلروفیل در فلفل و آفتابگردان به ترتیب 
درصد نسبت به شاهد بدون سس گردید 

)Cnar & Mosleh, اي کاروتنوئید مثل هرنگدانه). 2008
کاروتن و گزانتوفیل در سس زراعی در مقادیري که در گیاهان 

Costea(اتوتروف است وجود دارد  & Tardif, نتایج ). 2006



109...                   بر) Cuscuta campestris(تاثیر سس زراعی 

*سس زراعی بر خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقندخسارت-1جدول 

Table 1- Effect of field dodder on physiological traits of sugar beet

Carotenoid
(mg g-1f.w.)

Total Chlorophyll
(mg g-1f.w.)

Chlorophyll a/b
(mg g-1f.w.)

Chlorophyll b
(mg g-1f.w.)

Chlorophyll a
(mg g-1f.w.)Characteristics

0.31±0.031.72±0.02 b1.77±0.04 b0.56±0.01 b1.09±0.02 bInfestedFarm No. 1
0.34±0.042.05±0.03 a2.22±0.05 a0.63±0.02 a1.52±0.03 aHealthy
0.33±0.061.77±0.02 b1.72±0.06 b0.58±0.04 b1.05±0.03 bInfestedFarm No.2
0.32±0.052.55±0.01 a2.30±0.05 a0.71±0.03 a1.87±0.04 aHealthy
0.35±0.041.42±0.05 b1.74±0.03 b0.55±0.05 b0.98±0.01 bInfestedFarm No.3
0.37±0.032.50±0.04 a2.35±0.04 a0.69±0.04 a1.77±0.02 aHealthy
0.32±0.021.68±0.04 b2.24±0.03b0.52±0.03 b1.11±0.02 bInfestedFarm No.4
0.35±0.032.35±0.03 a2.41±0.02a0.64±0.04 a1.66±0.01 aHealthy
0.33±0.051.65±0.05 b1.94±0.02 b0.55±0.03 b1.06±0.03 bInfestedTotal Mean
0.34±0.042.36±0.04 a2.32±0.03 a0.67±0.04 a1.70±0.02 aHealthy

* Means with different letter were significant difference at P≤0.05.
Each Value is the mean (± Standard Error) from 30 plants.

این بررسی نشان داد که میزان کاروتنوئید در تیمارهاي موجود 
نگرفت و مقدار آن تغییر تحت تاثیر سس زراعی قرار 

میزان رسد ثابت بودنبه نظر می. داري نداشتمعنی
هاي تریودي و همکاران کاروتنوئید در چغندرقند طبق بررسی

)Trivedi et al., هاي سس که نشان داد رنگ زرد رشته) 2000
.ناشی از غنی بودن کاروتن در سس است باشد

عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

تفاوت نشان داد tنتایج مقایسه میانگین با استفاده از آزمون 
از نظر عملکرد ریشه، وزن خشک )P≤0.05(داري معنی
ناخالص، عمکرد اي هوایی، درصد قند، عملکرد قند هاندام

)سدیم و نیتروژن مضره(شههاي ریقند خالص و ناخالصی
در چهار . وجود داردبین تیمارهاي سالم و آلوده به سس 

کمی و مزرعه تحت آزمایش، سس باعث کاهش عملکرد
تن در 9/43(بیشترین عملکرد ریشه . کیفی چغندرقند گردید

متعلق به تیمارهاي سالم بود و تیمارهاي آلوده به طور ) هکتار
نتایج تحقیقات . رد نشان دادنددرصد کاهش عملک25میانگین 

Sohrabi(سهرابی و همکاران et al., و استوسین و ) 2001
Stojsin(همکاران  et al., نشان دادند عملکرد ریشه در ) 1991

درصد 23-41و 30اثر آلودگی به سس زراعی به ترتیب 
طبق نتایج . هاي فوق استکاهش یافت که مطابق با یافته

در شرایط آلودگی درصد قند و ) 2جدول (ها مقایسه میانگین
عملکرد قند ناخالص کمتر و نسبت به شرایط عاري از 

. درصد به ترتیب نشان داد2/23و 8/1آلودگی کاهشی معادل 

هاي کیفی در کشت ترین شاخصدرصد قند یکی از مهم
درصد قند تحت تاثیر نوع رقم و محیط . باشدچغندرقند می

فاوتی را داشته باشدتواند مقادیر متآن می
)Khajepour, در همین راستا نتایج تحقیق امیرمرادي ). 1998

Amirmoradi(و همکاران  et al., نشان داد عیار قند )2010
درصد نسبت به شرایط 75/20و عملکرد شکر به مقدار 06/1

ک گزارش همچنین نتایج ی. عاري از سس کاهش نشان داد
ی از آلودگی به ناشنشان داد کاهش درصد قند
درصد می باشد4/2الی 2سس زراعی در مزارع چغندرقند 

)Toth et al., رسد متفاوت بودن عملکرد به نظر می). 2006
ریشه و درصد قند ناشی از آلودگی به سس بستگی به شدت 

,Kelly(خسارت و مرحله رشدي میزبان  ، فاصله انگل )1992
Benvenuti(از میزبان  et al., و میزان مواد غذایی ) 2005

Toth(موجود در میزبان et al., نتایج نشان داد نه . دارد) 2006
هاي هوایی چغندرقند نیز از هاي زیرزمینی بلکه اندامتنها اندام

هاي تهاجم سس زراعی در امان نمانده به طوریکه وزن اندام
تاثیر ). 2جدول (درصد کاهش یافت18هوایی چغندرقند 

هاي هوایی بر افزایش عملکرد ریشه، عملکرد قند مثبت اندام
بنابراین با . ناخالص و عملکرد قند خالص مشخص است

ناشی از تاثیر سس قندهاي هوایی چغندرکاهش وزن اندام
زراعی صفات فیزیولوژیک و برخی از صفات کمی و کیفی 

با توجه به اینکه عملکرد قند . یابدچغندرقند کاهش می
عیار قند در عملکرد ریشه می باشد ضربناخالص حاصل
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درصد متاثر از سس 3/24بنابراین کاهش قند ناخالص به میزان 
کاهش عملکرد شکر . زراعی بر عملکرد ریشه چغندرقند است

درصد به دلیل کاهش عملکرد و کاهش 5/18سفید به میزان 
).2جدول (درصد قند ناشی از اثرات سس زراعی نسبت داد

ریشه چغندرقندهاي ناخالصی

بر کاهش عملکرد کمی و کیفیعالوهنتایج نشان داد که سس 

هاي ریشه میزبان را تحت تاثیر قرار چغندرقند ناخالصی
به طوریکه سس زراعی موجب افزایش نیتروژندهدمی

در چغندرقند گردید) درصد2/28(و سدیم) درصد3/37(
جذب سدیم نتایج یک بررسی نشان داد چغندرقند ). 1شکل (

هاي را در شرایط تهاجم پارازیت اجباري افزایش داده و ریشه
,Kelly(چغندر داراي سدیم بیشتري بودند 1992.(

برخی صفات کمی و کیفی چغندرقنداثر سس زراعی بر-2جدول 
Table 2- Effect of field dodder on some quality and quantitative traits of sugar beet

White sugar yield
(kg ha-1)

Sugar yield (kg
ha-1)

Sugar content
(%)

Shoot dry weight
(g m-2)

Root yield*
(kg ha-1)Characteristics

4.52±0.22 b4.6±0.84 b16.52±0.14 b294±2.2b35.6±0.41 bInfestedFarm No. 1
5.62±0.25 a7.5±0.13 a17.25±0.12 a366±3.3a42.2±0.56 aHealthy
4.78±0.47 b5.6±0.54 b16.81±0.16 b266±3.3b32.2±0.34bInfestedFarm No.2
5.54±0.63 a7.2±0.21 a17.36±0.13 a326±4.5a44.3±0.46aHealthy
4.46±0.23 b4.2±0.64 b16.44±0.13 b293±2.3b33.8±0.32bInfestedFarm No.3
5.58±0.35 a7.8±0.15 a16.82±0.14 a354±4.4a45.6±0.34aHealthy
4.33±0.45 b4.2±0.55 b15.93±0.12 b280±3.6b30.9±0.43bInfestedFarm No.4
5.45±0.64 a7.2±0.22 a16.57±0.13 a335±4.3a43.5±0.51aHealthy
4.52±0.23b5.3±0.62b16.41±0.14b283±2.1b33.1±0.38bInfestedTotal Mean
5.55±0.44a6.9±0.18a16.72±0.12a345±3.3a43.9±0.44aHealthy

*Means with different letter were significant difference at P≤0.05.
Each Value is the Mean (± Standard Error) from 30 plants.

چغندرقندهاي سالم و آلوده به سساثر سس زراعی بر میزان نیتروژن و سدیم در - 1شکل
).باشددرصد می5دار در سطح احتمال تفاوت معنیعدم حروف مشابه نشان دهنده (

Figure 1- Effect of field dodder on N and Na content in control and infested sugar beet

The same letter show non-significant different at P≤0.05.
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Amirmoradi(امیرمرادي و همکاران  et al., اعتقاد ) 2010
هاي گیاه دارند که سس در انتقال عناصر غذایی از سلول

کند و امکان دارد بارگیري میزبان به صورت انتخابی عمل می
. میزبان به دالیلی کاهش یافته استسدیم از آوند آبکشی گیاه 

کیفیت در چغندرقند توسط معیارهایی مثل درصد باالي قند 
هایی مثل نیتروژن، سدیم و ناخالص و میزان پایین ناخالص

Koucheki(شود پتاسیم تعیین می et al., افزایش ). 2008
شدن ساکارز، قابلیت با جلوگیري از کریستالیهاناخالصی

ا کاهش داده و موجب افزایش مالس تولیدي استحصال قند ر
Dunham(گرددمی & Clark, طبق گزارش تات و ). 1992

Toth(همکاران et al., هاي مقدار کل نیتروژن در ریشه) 2006
چغندرقند آلوده به سس کاهش یافت که با نتایج این بررسی 

هاي رنجی و پرویزيبررسی. مطابقت نداشت
)Ranji & Pavizi, نشان داد در بسیاري از گیاهان، )1996

شود و سدیم به عنوان یک عنصر ضروري محسوب نمی
در . افزایش آن در گیاه مسمومیت سلول را در بر دارد

تواند جایگزین پتاسیم شود ولی قادر چغندرقند این عنصر می
در چغندرقند پتاسیم براي . نیست اعمال پتاسیم را انجام دهد

.هاي در حال گسترش الزم استتشکیل کلروفیل در بافت
فسفر و پتاسیم در سس غلظت باالیی دارد و پتاسیم در حفظ 
شیب پتانسیل بین میزبان و انگل اهمیت دارد

)Wallace et al., رسد ضرورتی بنابراین به نظر می). 1978
براي جذب پتاسیم توسط سس زراعی وجود نداشته و مقدار 

در همین راستا ). 3جدول (ستداري نکرده اآن تغییر معنی

,Carter(تحقیقات کارتر نتایج بیانگر این مطلب است )1985
عامل دیگري که احتماال موجب کاهش عملکرد قند ریشه 
شده کاهش نسبت پتاسیم به سدیم در عصاره ریشه است که 

درصد قند مالس در . با نتایج این تحقیقی مشابهت دارد
هاي غیر سس نسبت به نمونههاي چغندرقند آلوده به نمونه

پایین بودن ). 3جدول (درصدي نشان داد18آلوده افزایش 
میزان قند مالس در تیمارهاي عاري از سس زراعی نشانگر 

طبق گزارش سهرابی و همکاران . حداقل ناخالصی است
)Sohrabi et al., و امیرمرادي و همکاران ) 2001
)Amirmoradi et al., زراعی میزان قند با تاثیر سس) 2010

-درصد افزایش داشت که با یافته4/16و 12مالس به ترتیب 
رسد عاملی که به نظر می. هاي این تحقیق هماهنگی دارد

باعث افزایش قند مالس در این تحقیق گردید در ارتباط با 
.افزایش سدیم و نیتروژن باشد

کلیگیرينتیجه
ین بررسی نشان داد سس زراعی خصوصیات نتایج ا

کیفی چغندرقند را به شدت تحت تاثیر فیزیولوژیکی و کمی و
قرار داده و علت کاهش عملکرد ریشه چغندرقند و درصد 

این . باشدشکر، کاهش کلروفیل برگ چغندرقند می
انگل در دو بخش هوایی و زیرزمینی باعث هرز¬علف

در بخش هوایی از طریق کاهش . تغییراتی در فرآیند گیاه شد
هاي تولیدکننده مواد فتوسنتزي را ها، اندامکارایی فتوسنتز برگ

در بخش زیرزمینی نیز از طریق ایجاد تغییرات .تضعیف کرد
ا ب. گردیدرکیبات ریشه سبب کاهش کیفیت ریشهدر میزان ت

هاي ریشه چغندرقندسس زراعی بر ناخالصیخسارت-3جدول 
Table 3- Effect of field dodder on impurities of sugar beet root

Mollasses
sugar (%)

Na rootK rootN root
Characteristics

Meq/100 g beet
2.29±0.01 b2.84±0.01 b4.71±0.063.75±0.05 bInfestedFarm No. 1
1.91±0.04 a1.84±0.03 a5.04±0.042.52±0.04 aHealthy
2.32±0.02 b3.82±0.05 b4.68±0.034.62±0.03 bInfestedFarm No.2
1.81±0.06 a2.76±0.02 a5.02±0.023.68±0.02 aHealthy
2.36±0.08 b2.87±0.04 b4.73±0.063.81±0.01 bInfestedFarm No.3
1.98±0.02 a1.71±0.01 a5.05±0.052.81±0.02 aHealthy
2.25±0.04 b2.74±0.03 b4.55±0.033.84±0.03 bInfestedFarm No.4
1.94±0.01 a2.48±0.02 a4.95±0.022.96±0.05 aHealthy

* Each Means with different letter were significant difference at P≤0.05.
Value is the Mean (± Standard Error) from 30 plants.
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رشد بیشتر چغندرقند و افزایش تعداد برگ و به دنبال آن 
برگ، میزان تهاجم و شدت خسارت سس زراعی کلروفیل 

افزایش یافت به طوري که کانوپی آن بر چغندرقند غالب 
با توجه به خسارت باال . برداز بین نمیشود ولی میزبان را می

Lanini(و پراکنش وسیع سس & kogan, و دامنه ) 2005
Costea(میزبانی باال  & Tardif, ، تعداد بذر تولیدي )2006

)Qasem, هاي کنترل ناموفق و روش) 2011
)Sharifi et al., هرز انگلی در باعث شده این علف) 2013

آذربایجان غربیندرقند استانکشور و بخصوص در مزارع چغ
آمیز این انگل با به یک معظل تبدیل شده و مدیریت موفقیت

Rashed Moassel(چالش روبرو گردد & Mousavi, 2006 .(
لذا ضروري است به منظور جلوگیري از توسعه و گسترش 
این انگل مبارزه با این انگل در قالب مدیریت تلفیقی

مزارع چغندرقند بیش از پیش بخصوص بهداشت زراعی در 
.اهمیت یابد
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Abstract

Due to its favorable weather conditions, west Azarbayejan province is the second-largest producer of sugar beet
in Iran. Weeds, especially field dodder, is one of the most important components that has negative effects on the
quality and quantity of sugarbeet. In order to evaluate the effect of field dodder on the photosynthetic pigments
and yield (quality and quantity) of sugar beet, a study using paired t-test was carried out on four farms in
Urmieh-West Azarbayejan, during 2014. Studied farms had similar date of planting (first ten days of April),
uniform density (8 plants per square meter) and same cultivar (Ecbatan). In this research, 30 healthy plants and
30 plants infected with field dodder were selected from each farm. Physiological and tecnicall characteristics
were evaluated at the established plant stage (8-12 leaves) and at the harvest stage of sugerbeet Results showed
that dodder affected efficiency of photosynthesis on sugarbeet leaves, such that it reduced chlorophylls a and b
and total chlorophyll by 30,18, and 38% respectively, but the amount of carotene was not affected. It also
reduced yield by 25%, root sugar content by 108%, impure sugar by 18.5% and foliage dry weight by 18%.
Dodder also increased root nitrogen content by 37.3%, but had no effect on potassium content.

Key words: Carotenoid, Chlorophyll, Parasitic weed, Potassium, Sodium


