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  چكيده 
تواند باعث آلودگي بسياري از محصوالت زراعي نظير چغندرقند شده و موجب كاهش عملكرد كمي و  ميكه سس انگلي يكساله و فاقد سبزينه است 

خسـارت علـف هـرز      تـأثير با هـدف بررسـي   ) استان خراسان رضوي( در مزارع چغندرقند منطقه چناران1385اين پژوهش در سال . كيفيت محصول شود
سه مزرعه آلوده به سس با تاريخ كاشـت اوايـل ارديبهشـت مـاه در     . كيفيت چغندرقند انجام شد روي عملكرد و) Cuscuta Campestris(انگل سس 

نمونه تصادفي چغندرقند از قسمت هاي با آلـودگي   20از هر مزرعه، تعداد ) ماه آبان(در زمان برداشت .  روستاهاي قزلر، ماسي حضرتي و مغان انتخاب شد
متـر مربـع برداشـت     8هر نمونه از سطحي معـادل  . سالم انتخاب شد هاي قسمتنه تصادفي چغندرقند نيز از نمو 20تعداد . درصد،  برداشت شد 100-80
هـاي اسـتاندارد    خصوصيات كيفي چغندرقند بـا اسـتفاده از روش  . ريشه هاي هر نمونه پس از شستشو توزين و نمونه خمير تصادفي از آنها تهيه شد. شد

نتايج نشان داد كـه انگـل سـس در همـه مـزارع،       . مورد تجزيه آماري قرار گرفت جفت شده tتوسط آزمون  SASر داده ها با كمك نرم افزا .تعيين شد
درصـد، درصـد قنـد قابـل      75/20عيار، عملكرد شكر به مقدار  06/1درصد، درصد قند به ميزان  15ميزان  طور متوسط به باعث شد كه عملكرد ريشه به

در مـورد   .درصد كـاهش يابـد   73/17واحد و عملكرد شكر قابل استحصال به مقدار  89/1ستحصال شكر به مقدار درصد، ضريب ا 7استحصال به ميزان 
 11/32درصد كاهش ولي غلظـت سـديم،     02/8و  55/8هاي آلوده به سس به ترتيب به مقدار   ها، غلظت پتاسيم و نيتروژن مضره در قسمت ناخالصي

بطور كلي نتايج حاصل از خسارت انگل سـس  .  درصد افزايش نشان داد 04/12آلوده به سس،  هاي قسمتز در ميزان قند مالس ني. درصد افزايش يافت
رعايت  جديد رعابنابراين ضرورت دارد بهداشت مزارع در خصوص عدم ورود سس به مز. روي عملكرد و كيفيت چغندرقند در منطقه،  قابل مالحظه است

  .چه قبل و چه بعد از اتصال آن به بوته چغندرقند مورد بررسي قرار گيرددر مزارع با سابقه آلودگي، رل سس هاي مبارزه و كنت گردد و همچنين راه
  

  تكنولوژيكي، ناخالصي سديم كيفيتعلف هرز انگل سس، چغندرقند، عملكرد ريشه،  :كليدي  واژه هاي
  

    1مقدمه 
 ،  وCuscutaceaeاز خانواده  Dodderگياه سس با نام انگليسي 

اين گياه، انگلـي اجبـاري،  يكسـاله،     ).  10( باشد مي Cuscutaجنس 
بـذر   16000هر بوته از اين انگل در حدود .  فاقد برگ و سبزينه است

گونه  170بالغ بر ).  10( سال است 20كند كه قادر به بقاء تا  ميتوليد 
اين انگل بطور همزمان بـه گياهـان   ).  9( از سس شناسايي شده است

از گياهان زراعي مورد هجوم .  شود ميهرز متصل  هاي  علفو زراعي 
توان پيـاز،  سـير،  مارچوبـه،  ريحـان،  چغندرقنـد،  فلفـل،         سس مي

                                                            

به ترتيب دانشجوي دكتري و استاد گروه زراعت دانشكده كشاورزي،  - 2و 1 
  دانشگاه فردوسي مشهد 

 )Email:rezvani@ferdowsi.um.ac.ir      :نويسنده مسئول -(*

 كرج -تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقندموسسه  ،دكتري زراعت -3

گلرنگ، مركبات خيار، خربزه، هويج،  سـيب زمينـي شـيرين،  گوجـه     
فرنگي،  سيب زميني و از گياهان زينتي گـل داوودي، كوكـب،  انـواع    

هـرز  علـف هـاي   . دن و پتونيـا را نـام بـرد   نعناع، عشقه، شمعداني، ال
خارشتر، توق،  تاجريزي، خرفه، تاج خـروس،  پيچـك، علـف شـور و     

در ايران گونه هاي مختلفي ). 9( سلمه نيز از ميزبان هاي سس هستند
 .Cمـثال دو گونـه   . از سس در بسياري از منـاطق كشـور وجـود دارد   

campestris و cepithymum C. پرس و مـــزارع يونجـــه، اســـ در
چغندرقند دربرخي مناطق مشاهده شده است كه درصـد آلـودگي آنهـا    

در برخـي منـاطق،  گونـه هـاي     ). 3(درصد بـوده اسـت    20تا  5بين 
approximate C.  C. monogyna, و planiflora  .  C  به ترتيـب

). 2( درصد آلودگي، حائز اهميت بوده است 5درصد و  25درصد،  44با 
در آذربايجـان   1376و  1375هـاي   شـي در سـال  براساس نتايج  آزماي

غربي بر روي كنترل سس در چغندرقند نتايج نشان داد كه عدم مبارزه 
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  ).1(درصد كاهش دهد  52تواند ميزان محصول را تا  ميبا سس 
C. campestris    چغندرقند را مورد تهاجم قرار داده و مـانع رشـد

هـا   ها، دمبرگ ر برگشود و باعث كاهش مقدار قند د ميگياه ميزبان 
همچننـين نسـبت قنـد موجـود را در گيـاه تغييـر       . شود ميو ريشه ها 

  ).13( دهد مي
آلودگي سس در مزرعه چغندرقند تا حدي باعـث كـاهش مقـادير    

 تات و همكـاران ).  13( شود ميپتاسيم و سديم  و نيز افزايش كلسيم 
 كشورد ميزان خسارت علف هرز انگل سس را در مزارع چغندرقن) 13(

مورد درصـد  در  درصد و 4/37تا  6/21عملكرد ريشه را براي اسلواكي 
مطالعات تات و همكاران  . نمودند درصدگزارش 2/15تا  12) عيار(قند 

نشان داد كه در مراحل اوليـه آلـودگي برگهـاي چغندرقنـد بـه شـدت       
سازند اما با پيشرفت آلـودگي مقـدار كلروفيـل در گياهـان      ميرنگدانه 
يابـد و فتوسـتز نيـز     مـي يابد و فتوسنتز نيز كـاهش   ميكاهش  ميزبان

يابـد   ميهاي كمتري به ريشه ها انتقال  يابد لذا آسيميالت ميكاهش 
  ). 13( باشد ميو كاهش درصد قند عمدتا به اين دليل 

هـا در   مزرعه آلوده به سس باعث كاهش ارتفاع گياه، تعداد بـرگ 
شاخه در ريشـه در يونجـه،   گياه، وزن خشك گياه، وزن خشك مزرعه 

  .)7( نخود، عدس و لوپين شد
كنترل علف هـاي هـرز انگلـي يكـي از مهـم تـرين       به طور كلي 

نشـان  نتـايج تحقيقـي   .  باشد ميها در مديريت علف هاي هرز  چالش
و ميزان درصد % 23-41داده در گياه چغندرقند آلوده به سس عملكرد 

و غيـر   ميگزارشـات رسـ   ).12(كاهش يافته است واحد  3/1-6/2قند 
مبني بر آلودگي شديد مـزارع چغندرقنـد بخصـوص در منـاطق      ميرس

.  به انگـل سـس وجـود دارد   و منطقه چناران آذربايجان غربي و شرقي 
در ايران بجز مبارزه مكانيكي و رعايـت توصـيه هـاي پيشـگيرانه راه     
مبارزه ديگري در مزارع چغندرقند جهت كنترل سـس پيشـنهاد نشـده    

  ).4(است 
با توجه به تأثير انگل سس روي عملكـرد و كيفيـت چغندرقنـد و    
 همچنين گسترش مزارع آلوده به اين انگل خطرناك، پـژوهش حاضـر    

و خصوصيات تكنولوژيكي انگل سس بر عملكرد  تأثيربا هدف بررسي 
 1385چغندرقند در استان خراسان رضوي، شهرستان چناران در سـال  

  . انجام شد
  

  ها   مواد و روش
در شهرستان چناران در سه مزرعـه از   1385اين آزمايش در سال 

سه مزرعه انتخـابي از  . اراضي چغندرقند كارخانه قند چناران انجام شد
نظر نوع رقـم، تـراكم، مـديريت كـودي ، عمليـات كاشـت، داشـت و        

تــاريخ كاشــت هــر ســه مزرعــه دهــه اول .  برداشــت يكســان بودنــد
صورت مكـانيزه توسـط دسـتگاه رديفكـار     كاشت ب. ارديبهشت ماه بود

نوع بذر از بذور مونوژرم تجاري استفاده شـد و در هـر سـه    . انجام شد

بوتـه در متـر مربـع     10تراكم بوته در واحد سـطح  . مزرعه يكسان بود
. كودهاي مورد نياز چغندرقند بر اساس نتايج آناليز خاك داده شـد . بود

قبـل از كاشـت، بعـد از تنـك     (كود نيتروژنه بصورت اوره در سه نوبت 
به مقدار  )سوپرفسفات تريپل( ، و كود فسفره)اول و يك ماه بعد از آن 

 150بـه مقـدار    )كلرور پتاسيم( پتاسه كود  و كيلوگرم در هكتار  200
هـرز   علف هاي مبارزه با . قبل از كاشت استفاده شد كيلوگرم درهكتار

ي پيرامين،بتانـال  هـا  مزارع نظيرسلمه،تاج خروس،قياق با علف كـش 
در مرحله  )ليتر در هكتار 1+ليتر 5 +كيلوگرم 5به نسبت (ام و گاالنت.آ
برگـي   2-3هرز در مرحلـه   علف هاي غندرقند انجام شد و چبرگي  4

روز پـس   35( برگـي چغندرقنـد  10سس يك مرحلـه در مرحلـه   .بودند
پس از ايـن مرحلـه   . توسط كارگر وجين شد )ازاتصال سس به ميزبان

برداشت در . هرز انجام نشد علف هاي گونه كنترلي عليه سس و هيچ
در هر مزرعه در زمـان  . هر سه مزرعه در آبانماه در يك روز انجام شد

برداشت لكه هايي از مزرعه كه به سـس آلـوده بودنـد ايزولـه شـده و      
درصد بودنـد انتخـاب    80-100سپس لكه هايي كه درصد آلودگي آنها

رهاي آلوده را بعد از ثبت تعداد غده و مسـاحت  در هر لكه، چغند. شدند
.  آلودگي،  برداشت كرده و بعنوان نمونه آلوده داخل كيسه قرار داده شد

.  مترمربـع بـود   8هر نمونه شامل ريشه هاي موجود در سطحي معادل 
هاي مجاورش كـه فاقـد آلـودگي بودنـد      براي هر لكه آلوده،  از رديف

ندرقنـد برداشـت و غـده هـا پـس از      نيز با همـان سـطح،  چغ  ) سالم(
نمونـه   20در مجموع از هر مزرعـه،  . شمارش داخل كيسه قرار گرفتند

سپس نمونه ها به بخـش  .  نمونه غير آلوده  برداشت شدند 20آلوده و 
عيار سنج كارخانه قند چناران منتقل و در آنجا پس از شستشو،  توزين 

د ريشه بر حسـب تـن در   با توجه به مساحت برداشت،  عملكر و نهايتاً
از هر نمونه يـك خميـر تهيـه و پـس از فريـز      .  هكتار محاسبه گرديد

. كردن آن به شركت تحقيقات و خدمات زراعي خراسان ارسال گرديـد 
به روش پالريمتري و غلظت ناخالصي هاي  درصد قند در نمونه خمير

سديم و پتاسيم بروش فليم فتومتري و غلظت نيتروژن مضره به روش 
درصد قند ).  5( دد آبي با استفاده از دستگاه بتااليزر اندازه گيري شدع

برانشـويك بـرآورد شـد و سـاير      مالس بـا اسـتفاده از فرمـول جديـد    
). 5(و كيفي طبق فرمولهاي استاندارد محاسبه گرديد  ميپارامترهاي ك

  : د يراندمان استحصال شكر از فرمول زير برآورد گرد
Yield = [Sugar / pol ] % 100  

Sugar   :درصد قند قابل استحصال  
عملكرد شكر ناخـالص و عملكـرد شـكر خـالص از فرمـول زيـر        

 : بدست آمد 
Gross Yield(SY) = Root Yield * Pol %  
White Sugar Yields(WSY) = Root Yield * Sugar %  

Pol  :عيار( درصد قند ناخالص  (  
در هر مزرعه به صورت  با توجه به ماهيت آزمايش، نمونه برداري

تصادفي ولي از دو نقطه آلوده و غير آلوده در مجاورت يكـديگر انجـام   



  967      ... اثر تراكم بر خصوصيات زراعي و عملكرد مرزه 

و   ميلذا جهت مقايسه آماري تأثير آلودگي سس روي عملكرد ك.  شد
قسـمت  ميـانگين   جفت شده جهت مقايسه tكيفي چغندرقند از آزمون 

جزيه هاي ت.  )11(به سس در هر مزرعه استفاده شد  غيرآلودهبا آلوده 
  .    انجام گرديد SASنرم افزار آماري و مقايسه ميانگين به كمك 
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  آلوده و غير آلوده در منطقه قزار هاي قسمتمقايسه عملكرد ريشه در  - 1شكل 
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  آلوده و غير آلوده به سس در منطقه ماسي حضرتي هاي قسمتمقيسه عملكرد ريشه در  - 2شكل 
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  وضعيت آلودگي 
  آلوده و غير آلوده به سس در منطقه مغان هاي قسمتدر  مقايسه عملكرد ريشه – 3شكل 

  
  نتايج و بحث    

 عملكرد ريشه  

بطور كلي نتايج نشان داد كـه در كليـه مـزارع تحـت آزمـايش،        
در مـزارع  . انگل سس باعث كاهش عملكرد ريشـه در چغندرقنـد شـد   

در مـزارع مـورد   .  درصد كاهش نشان داد 07/15آلوده عملكرد ريشه 
آلـوده   هاي قسمتماسي حضرتي ومغان اختالف عملكرد  عه قزلر،مطال

تن درهكتـار بـوده اسـت     57/8و  58/8،  9/ 32ترتيب ه و غير آلوده ب
در يك بررسي برروي خسارت سس در اسـتان چهـار   ).  3و 1،2شكل(

محال و بختياري در مزارع يونجه،  اسپرس و چغندرقند، خسارت وارده 
در يك آزمـايش در  ).  2(ارش شده است درصدگز 25به محصوالت تا 

در مركز تحقيقـات كشـاورزي آذربايجـان غربـي      1376و  1375سال 
برروي كنترل علف هرز سس در چغندرقند نشان داد كه عدم مبارزه با 

 ).1(درصـد كـاهش دهـد     52تواند ميـزان محصـول را    مياين انگل  
عـدم   براساس گزارشات ساير پژوهشگران اين كاهش عملكـرد بعلـت  

)  13( تـات و همكـاران  ).  3(درصد بوده اسـت   04/26مبارزه با سس 
ميزان كاهش عملكرد ريشه چغندرقند را در يـك منطقـه در اسـلواكي    

  .درصد گزارش نمودند 6/21درصد و در منطقه ديگر  4/37
  

  )  عيار( درصد قند ناخالص
بر اساس بررسي نتايج بدست آمده،  ميانگينهاي درصد قند در سه 

ايـن  .  درصد كاهش داشـت  47/5بخش آلوده نسبت به بخش سالم،  
و  04/1، 62/1كاهش در مزارع قزلر،  ماسي حضرتي و مغان بترتيـب  

انگل سـس در صـورت عـدم كنتـرل،      ).   6و 5، 4شكل( عيار بود 5/0

تواند كيفيت محصوالتي نظير چغندرقنـد را   ميعالوه بر كاهش كميت 
، علـف هـرز   )3( همكـاران  اسـتاجين و طبق نظر ).  6و3(كاهش دهد 

درصـد كـاهش    3/1- 6/2سس درصـد قنـد چغندرقنـد را بـه ميـزان      
ميزان كاهش عيار دردو ) 10( براساس نتايج تات و همكاران.  دهد مي

  .درصد بوده است 2درصد و  4/2مورد بررسي در اسلواكي 
شدت خسارت علف هرز انگل سس بستگي به مرحله اي از رشـد  

كنـد و چنانچـه سـس در     مـي دارد كه سس بـه آن حملـه    گياه زراعي
مراحل اوليه رشد چغندرقند  را مورد حمله قـرار دهـد، باعـث كـاهش     

در مزارع مـورد  ).  6(  شود ميشديد كميت و كيفيت چغندقند را باعث 
برگي آغاز شد كه تـا آخـر فصـل     4-6بررسي، اتصال سس در مرحله 
  .خسارت قابل توجهي وارد نمود

  
  د شكر  ناخالص عملكر

نتايج نشان دهنده معني داري اختالف عملكـرد شـكر در مـزارع     
ميانگين عملكرد شكر . آلوده به سس در مقايسه با مزارع غير آلوده بود

 تـن در  88/8هكتار و در مزارع  آلوده  تن در 15/11درمزارع غيرآلوده 
 كاهش عملكرد شكر بدليل كاهش عملكرد. )2و  1جدول ( هكتار بود

در مـزارع آلـوده نسـبت بـه مـزارع      ) عيار( ناخالص ريشه و درصد قند
در مزارع  قزلـر،  ماسـي حضـرتي و مغـان،  كـاهش      .  غيرآلوده است
درصـد   57/19درصـد و   26/23درصـد،   42/19بترتيب  عملكرد شكر

،  عملكردشـكر در مبـارزه   )3( همكـاران  آزمـايش سـهرابي و   در.  بود
عـدم مبـارزه بـا    (شاهد  و در تيمار تارتن درهك 78/11كامل با سس،  

  . هكتار تقليل يافت تن در 78/7به ) سس
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 سديم،  پتاسيم، نيتروژن مضره 

از نظر پتاسيم و نيتروژن مضـره در ريشـه چغندرقنـد در هـر سـه      
كـه در بررسـي    )2جـدول (مزرعه،  اين مقـادير كـاهش يافتـه اسـت     

نيتـروژن   د و مقداردرص 7/8نيز مقدار پتاسيم )  3(سهرابي وهمكاران 
درصد نسبت بـه بهتـرين تيمـار از نظـر كنتـرل سـس        87/12مضره 

گزارش نمودند كه مقدار كـل  ) 13( تات و همكاران .كاهش نشان داد
.  نيتروژن در ريشه چغندرقند هاي آلوده به انگل سـس كـاهش يافـت   

گزارش نمودند كه بارگيري يون پتاسيم از ) 15(ولسوينكل و همكاران 
. آوند آبكش ميزبان به سس باعث كاهش اين عنصـر در ميزبـان شـد   

بدليل  كاهش مقادير پتاسيم و نيتروژن مضره در ريشه ميزبان  احتماالً
 آونـد آبكشـي بـه انگـل سـس بـود      افزايش بارگيري ايـن عناصـر از   

  ).16،15،14و17(
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  آلوده و غير آلوده به سس در منطقه قزار هاي قسمت مقايسه عيار در – 4شكل 
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  آلوده به سس در منطقه قزار هاي قسمتمقايسه در  – 5شكل 
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آلوده   غير آلوده 

  وضعيت آلودگي 
  آلوده و غير آلوده به سس در منطقه مغان هاي قسمتمقايسه عيار در  – 6شكل 

  
آلـوده بـه انگـل سـس،       هاي قسمتدر بررسي مقادير سديم در   

). 1جـدول (آلوده بـود   هاي  بخشسديم در نتايج نشان دهنده افزايش 
بطور كلي دربررسـي ميـانگين سـه مزرعـه،  مقـدار سـديم ريشـه در        

هـاي سـالم افـزايش     درصد نسبت به بخش 11/32آلوده  هاي  بخش
درصـدي در مقـدار    51/22در بررسي ساير محققين نيز افزايش . يافت

. سديم ريشـه در نمونـه هـاي آلـوده بـه سـس گـزارش شـده اسـت         
نيـز  داراي افـزايش    به ويـروس رايزومانيـا   هاي چغندرقند آلوده  شهري

مقدار سديم بوده اند كه بعلت افـزايش جـذب ايـن عنصـر در شـرايط      
گزارش نمود كه سس ميزبـاني را  ) 6( كلي .تهاجم عامل بيماريزا است

بيشتر مورد حملـه قـرار    كه عناصر غذايي خاك را بيشتر جذب نموده،
سس قادر اسـت   .تخاب يا رد ميزبان را مطرح نموددهد و فرضيه ان مي

مختلـف جـذب عناصـر     هاي مختلف با مقـادير  هاي بين ميزبان تفاوت
يـا كمتـر     در اين مورد الگوي لكه اي براي مقدار بيشتر.تشخيص دهد

عناصر غذايي در خاك مطرح شده است كه ممكن است باعث تفـاوت  
ر الگـوي انتخـاب يـا رد    ها و درنتيجه تفـاوت د  در جذب توسط ميزبان

رسـد علـت افـزايش مقـدار      مـي به نظر  عالوه بر اين). 6( ميزبان شود
سديم در ريشه چغندرقندهاي آلوده به سس بـه ايـن دليـل باشـد كـه      
جذب اين عنصر توسط ميزبان افزايش يافته است اما بارگيري سـديم  

 هترعبارتي به ب .از آوند آبكشي گياه ميزبان به سس كاهش يافته است
هـاي   رسدكه سس در مورد انتقال عناصر غـذايي از سـلول   ميبه نظر 

  .كند ميگياه ميزبان بصورت انتخابي عمل 
  

  قند مالس    
آلوده به  هاي  بخشدر مزارع تحت بررسي،  درصد قند مالس در 

درصـد افـزايش نشـان     04/12غير آلوده،   هاي  بخشسس نسبت به 
ارهاي آلوده به سس،  قند مالس را در بررسي ساير محققين،  تيم. داد

بطور كلـي در ايـن آزمـايش     ).  3(درصد افزايش داد  42/16به ميزان 
علف هرز انگل سس باعث افزايش درصد قند مالس شد كـه از نظـر   

تات ). 2و1جداول ( گردد ميكارخانجات قند،  فاكتوري مضر محسوب  
لوده بـه علـف   گزارش نمودند كه در چغندرقند هاي آ) 13(و همكاران 

هرز انگل سس كيفيت ريشه چغندرقند كاهش يافت كه بدليل افزايش 
در اين بررسـي  . مقدار نيتروژن و افزايش تركيبات پكتيني در ريشه بود

مقدار سديم ريشه نمونه هـاي آلـوده افـزايش يافـت كـه در افـزايش       
  . ها موثر است ناخالصي

  
 درصد قند قابل استحصال   

ايج اين آزمايش حاكي از كاهش درصـد قنـد   بطور كلي بررسي نت
در . آلوده به سس در هر سه مزرعه بود هاي  بخشقابل استحصال در 

قزلر،  ماسي حضرتي و مغـان درصـد قنـد قابـل استحصـال بترتيـب       
).  2و1جـدول ( درصـد نشـان داد   55/6و  23/5، 66/10كاهشي معادل 

 استحصـال در نشان دادندكه درصد قند قابـل  ) 3( سهرابي و همكاران

تيمار آلوده به سس در مقايسـه بـا تيمارفاقـد سـس كاهشـي معـادل       
گزارش كردنـد كـه مقـدار     )13( تات و همكاران. درصد داشت 17/10

درصد كاهش داشـته   12-7/12درصد قند در مناطق مورد بررسي بين 
هـاي   كاهش درصد قند قابل استحصال بدليل افزايش ناخالصي. است

  .باشد ميرقند موجود در ريشه چغند
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  عملكرد شكر قابل استحصال  و ضريب استحصال شكر   
براساس نتايج بدست آمده،  آلودگي به علف هرز سـس،  ضـريب   

). 2و1جدول(درصد كاهش داد  89/1استحصال شكر را در مزارع آلوده 
و در مغـان،   47/2،  در ماسي حضرتي 01/2در مزرعه قزلر اين كاهش 

ي است كـه ضـريب استحصـال شـكر،  فـاكتور      بديه.  درصد بود 2/1
براي كارخانجات قند بوده و كاهش ضـريب استحصـالي     ميبسيار مه

درصـد در مجمـوع چغندرقنـد تحـويلي بـه كارخانـه        89/1به ميـزان  
خســارت جبــران ناپــذير و چشــمگيري بــه صــنعت قنــد و شــكر وارد 

 درصـد  62/7اين كاهش در ساير آزمايشات توسط محققين .  سازد مي
در شرايطي كه گياه چغندرقنـد مقـادير زيـادي عناصـر     ). 3( بوده است

ناخالصي جذب نمايد قابليت استحصال شكر يا راندمان استحصـال آن  
يابد كه بدليل عـدم كريستاليزاسـيون سـاكارز طـي فراينـد       ميكاهش 

  .  باشد مياستخراج 

آلوده بـه علـف    هاي قسمتاز نظر عملكرد شكر قابل استحصال،  
فاقـد آلـودگي،  كـاهش معنـي داري      هاي قسمتسس نسبت به هرز 

كاهش عملكرد شكر را در ) 13( تات و همكاران). 1جدول( نشان دادند
تن در هكتار گـزارش   5/3-4مزارع آلوده به علف هرز انگل سس بين 

بطور كلي ميانگين عملكرد شكر قابـل استحصـال در مـزارع    .  نمودند
كه اين مقـدار در مـزارع    ،رهكتار بودتن د 53/9فاقد آلودگي به سس، 

درصـد   73/17كـاهش  .  تـن درهكتـار كـاهش يافـت     84/7آلوده به 
عملكرد شكر قابل استحصال بدليل كاهش عملكـرد ريشـه و كـاهش    
درصد قند قابل استحصال بوده كه ايـن فاكتورهـا نيـز بـدليل اثـرات      
مصرف كنندگي انگل سس بر روي چغندرقند است و در صورت عـدم  

ارزه،  حيات اين انگل بطور موازي بـا سـيكل حيـات چغندرقنـد تـا      مب
توانـد باعـث افـت چشـمگير در كميـت و كيفيـت        ميهنگام برداشت 
كاهش عملكرد شكر قابل استحصال در مـزارع قزلـر،    . چغندرقند گردد

تــن  78/1و  01/2،  26/1ماســي حضــرتي و مغــان بترتيــب معــادل 
ه بـه اينكـه محصـول نهـايي     بـا توجـ  ).  9و8و7شـكل  ( درهكتار بـود 

لـذا  . گـردد  ميچغندرقند از نظر كميت و كيفيت در اين صفت خالصه 
در شـكر سـفيد بـراي    ) ميانگين سه مزرعه(تن درهكتار  69/1كاهش 

پيشـگيري و يـا مبـارزه بـا ايـن       بوده و لزوم كارخانجات قند چشمگير
بـر اسـاس نتـايج سـاير     . سـازد  مـي انگل مهم را بيش از پيش آشكار 

درصـد   52تواند از كاهش عملكرد به ميزان  ميمحققين، كنترل سس 
)  9(در يك بررسي كه توسط النيني و همكاران ).  1( جلوگيري نمايد

در آمريكا بر روي گوجه فرنگي انجـام شـد،  نتـايج نشـان داد كـه در      
اولين سال آزمايش با افزايش آلودگي سس در گوجه فرنگي از صفر تا 

 3/36تن درهكتار به  3/73رد ميوه گوجه فرنگي از درصد،  عملك 100
 4/93هكتار كاهش يافت و در سال دوم آزمايش اين كاهش از  تن در

 47/50رسيد كه كاهش عملكـرد در سـال اول،    9/22تن درهكتار به 
  ).  9(درصد بوده است  48/75درصد و در سال دوم 
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  آلوده و غير آلوده به سس در منطقه قزار ايه قسمتمقايسه عملكرد قابل استحصال در  – 7شكل 

  
هـاي هـوايي در    همچنين در سال اول آزمايش،  عملكرد قسمت

تن در هكتـار   3/14) صفردرصد آلودگي (گوجه فرنگي در تيمار شاهد 
اين مقادير در .  تن درهكتار بود 7درصد آلودگي،   80-100و در تيمار 

  ).9( تن درهكتارگزارش شد 1/1تن در هكتار و  4/7سال دوم بترتيب 
همانطور كه از نتـايج ايـن آزمـايش و سـاير آزمايشـات اسـتنباط       

شود هر چه درصدآلودگي محصول به علف هرز سس بيشتر باشد و  مي

تا زمان برداشت نيز با ايـن انگـل مبـارزه اي صـورت نگيـرد، درصـد       
بديهي .  يابد و چه كيفي افزايش مي ميكاهش محصول چه بصورت ك

كه عواملي چون نـوع محصـول،  گونـه سـس،  ارقـام مختلـف       است 
محصول، زمان هجوم، درصد آلـودگي،  شـرايط آب و هـوايي، تـاريخ     

برداشت محصول و طول مدت آلودگي در اين كاهش دخيـل   كاشت و
  .سازد ميهاي افزونتر را بيش از پيش آشكار  بوده و لزوم بررسي
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  آلوده و غير آلوده به سس در منطقه مغان هاي قسمتمقايسه عملكرد شكر قابل استحصال در  – 9شكل 
  

 ، )NA(سديم  هاي مقاديـر ناخالصي ، ) YIELD( شكر ضريب استحصال ، ) WSC(بر درصد قند قابل استحصال   تأثير انگل سس -2جدول 
و در مزارع مختلف مورد بررسي در منطقه چناران  در سال   ) SY( ناخالص عملكرد شكرو  ) MS(قند مالس  ،) N(نيتروژن مضره  ، )K(پتاسيم 

1385  
  WSC YIELD K Na  N  MS  SY  صفات

(%) (%) (mmol/100g beet) (%)  (t/ha ) 
 قزلــــر

  
24/15  آلــوده  a52/88   a48/4     a5/1  a33/5    a 97/1    a 95/11    a 
06/17  غير آلوده   b54/90    b9/4    b15/1      b 82/5   b 78/1    b 83/14    b 

49/16  آلــوده  ماسي حضرتي   a 48/87   a 64/4     a 65/1   a 85/2     a 36/2   a 97/5      a 
b 96/89   4/17  غير آلوده   b 1/5    b 27/1    b 89/2   a 94/1    b 78/7      b 

 مغـــان
7/16  آلـوده   a 72/88   a 35/4   a 17/1   a 22/5    a 12/2   a 71/8     a 

87/17  غير آلوده   b 9/89    b 73/4    b 87/0    b 88/5   a 2      a 83/10    b 
  )معني دار نيستند %  5در سطح   tمشابه دارند از نظر آماري براساس آزمون حروف ، هايي كه در هر ستون  ميانگيندركليه جداول، ( 

  
   سپاسگزاري

از مديريت محترم عامل وقت كارخانه قند چناران،  آقاي مهندس 
رضا رئيسيان زاده و مـديريت محتـرم كشـاورزي وقـت كارخانـه قنـد       

چناران آقاي مهندس ارژنگ رمضاني بخـاطر فـراهم نمـودن امكـان     
  . شود ميآزمايش و راهنمايي هاي ايشان صميمانه سپاسگزاري  انجام
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