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  چكيده

هـاي سـس بيشـترين    بين گونههاي گياهي است كه درجباري بسياري از خانوادهاانگل Cuscuta campestris گونه ،هاي هرز انگلاز ميان علف
، مطالعـات  تحقيـق در ايـن  لـذا  . اسـت هاي خراسان وارد كردههاي اخير خسارت فراواني به زراعت چغندرقند در استانپراكنش را در جهان دارد و در سال

اي در قالـب طـرح كـامال    آزمايشات گلخانه. انجام شد اين علف هرزاري چغندرقند نسبت به ارقام تج احتمالي اي جهت ارزيابي تحملاي و مزرعهگلخانه
 پـنج رقـم   شـامل تيمارهـاي آزمايشـي   . هاي كامل تصادفي با سه تكرار بـه اجـرا درآمـد   اي در قالب طرح بلوكتصادفي، با پنج تكرار و آزمايشات مزرعه

صـفات مـورد بررسـي     .بودنـد ) ارقام بدون آلـودگي سـس  (همراه با آلودگي سس و تيمارهاي شاهد ) ئتيتياكستل، پائولينا، بريجيتا، فلورس و ال(چغندرقند 
. بـود درصد رشد سس و چغندرقند  وهوايي چغندرقند تعداد هوستوريوم روي اندام ،وزن خشك سس ،هوايي چغندرقندشامل وزن خشك و تر ريشه و اندام

رقم فلـورس در حضـور انگـل از لحـاظ درصـد وزن      . سي سطوح مختلفي از مقاومت به انگل سس را نشان دادندآمده ارقام مورد برربراساس نتايج بدست
درصد وزن خشك  48/13گرفت در حاليكه رقم پائولينا با داشتن هوايي نسبت به شاهد در مقايسه با ساير ارقام در باالترين سطح قرارخشك ريشه و اندام

در مورد وزن خشك سس و تعداد هوسـتوريوم در هـر تيمـار،    . دادهوايي نسبت به شاهد، كمترين مقاومت را نشاندامدرصد وزن خشك ان 96/31ريشه و 
به انگـل   رقمترين كستل حساسرقم ترين و مقاومبه عنوان در اين آزمايش رقم فلورس . فلورس بودو به رقم كستل  به ترتيببيشترين و كمترين مقدار 

  . شدندسس شناخته
  
  هوستوريوم، انگل اجباري سس زراعي، چغندرقند، :ه هاي كليديواژ

  
   1 مقدمه

شامل گونـه هـاي زيـادي اسـت كـه در جهـت        Cuscutaجنس 
اين جنس را بعضـي در خـانواده   . زندگي انگلي سازگاري پيدا كرده اند

انـد، ولـي برخـي از آن بـه      جـاي داده  Cuscutaceae اختصاصي خود 
 8(برنـد   نـام مـي   Convolvulaceaeواده عنوان تنها عضو انگلي خان

 170به طور ميانگين (گونه  200تا  100هاي آن بين  تعداد گونه). 10و
گونه از اين انگل در  18كه تا كنون ) 10و  7، 6(ذكر شده است ) گونه

 يا سـس زراعـي   ايران گزارش شده است كه در اين ميان سس يونجه
)Cuscuta campestris Yunch (   ي باريـك، و سـس   بـا رشـته هـا

كه داراي رشته هاي ضخيم ) .Cuscuta monogyna Vahl(درختي 
  ). 2(مي باشد، خسارت زاترين سس هاي ايران به شمار مي روند 

سس گياهي است يكساله، پيچنـده، فاقـد كلروفيـل و انگـل كـه      
                                                            

، و اصـالح نباتـات   گـروه زراعـت   انادتبه ترتيب دانشجوي دكتري و اس -3و  2، 1
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توسط بذر تكثير مي شود، البته در تعدادي از گونه هاي اين جـنس از  
كلروپالست و فتوسيستم ها به  C. reflexaو  C. pentagona جمله 

گياهچه هاي اين گياه ). 4(همراه مقدار كمي كلروفيل پيدا شده است 
سـانتي متـر و بـدون ريشـه      5/7تـا   5/2زرد رنگ، باريك، به طـول  

هـاي متفـاوت زرد، نـارنجي روشـن و يـا سـبز       ساقه به رنـگ . هستند
ها ست و يا اينكه برگاين گياه بدون برگ ا. شودكمرنگ مشاهده مي

بذرهاي سس بـراي  ). 10و  1(اند هاي نامشخص تحليل يافتهبه فلس
تعدادي از بذرها بـر اسـاس   . جوانه زني نيازي به حضور ميزبان ندارند

). 11(پوست سخت و غيرقابل نفوذ خـود داراي دوره خفتگـي هسـتند    
شكستن پوسـته سـخت بـذر بسـتگي بـه عوامـل متعـددي از جملـه         

ي روي خاك، فعاليت ميكروفلور خاك و سرماي زمسـتان دارد  سائيدگ
قرارگيري بذور در خاك مرطوب بـا دمـاي مناسـب جوانـه زنـي،      ). 2(

، در شرايط مطلوب زراعـي هـر   )7(شكستن خواب را تسهيل مي كند 
درصد از بذور سس موجود در خاك جوانه مي زنند  55تا  7ساله حدود 

خر اسفند يا اوايـل فـروردين مـاه آغـاز     جوانه زني به تدريج در اوا). 8(
يابد، از اواسط خرداد به بعد   شود و رويش آن تا خرداد ماه ادامه مي مي

  ).3(به علت گرماي زياد بذرها قادر به رويش نيستند 



  209      ...بررسي مقاومت ارقام تجاري چغندرقند به علف هرز سس

 ســس مــواد غــذايي مــورد نيــاز خــود را از طريــق مكنــده هــايي
ه ميزبان كه بوسيله آنها آنزيم هاي ترشحي به درون گيا )هوستوريوم(

مكنـده هـا روي سـاقه بـه صـورت      ). 11(فرستد تأمين مـي كنـد   مي
شوند كه حاصل فعاليت اوليه دايـره محيطيـه   برجستگيهايي ظاهر مي

سس با توليد انشعابات فراوان سريعاً گسـترش يافتـه و گياهـان    . است
اين آلودگي منجر به تضعيف يـا نـابودي گيـاه    . كندمجاور را آلوده مي

 گرچه ويژگي هاي بيولوژي اين گياه انگل كـامالً ). 1(شود ميزبان مي
هاي آن از لحـاظ فيزيولـوژيكي و   مشخص نيست ولي تعدادي از گونه

هـاي  بر خالف ساير علف). 10(ساختاري دامنه سازگاري بااليي دارند 
-كنند، گونههاي اختصاصي فعاليت ميهرز انگل كه تنها روي ميزبان

دهنـد،  دي از گياهان را مورد هجوم قرار ميهاي زياهاي سس خانواده
هـا، بازدانگـان و دامنـه وسـيعي از     هاي سبز، سـرخس از جمله جلبك

  ).12(نهاندانگان 
 به دليل دوره طوالني جوانه بذر مشـكل اسـت،  كنترل مؤثر سس 

سال يا بيشتر در انبـار خشـك و تـا     50توانند تا  ها مي بذر بعضي گونه
عـالوه بـر   ). 2(انند و به تدريج جوانه بزنند سال در مزرعه زنده بم 10

اين به دليل ارتباط نزديكي كه بين ميزبـان و گيـاه انگـل وجـود دارد     
 هـاي كـامالً  ها امكان پذير نيست و بايد از علفكشاستفاده از علفكش

انتخابي استفاده كرد، در غير اين صورت گياه ميزبان نيز تحـت تـاثير   
  ).7( خواهد گرفتعلفكش قرار 

پراكنش جغرافيايي وسيع سس همـراه بـا دامنـه ميزبـاني بـاال و      
-هاي ناكارآمد مديريتي، اين علف هـرز را بـه يكـي از خسـارت    روش

سس زراعي گسترش جهـاني  . استهاي انگل تبديل كردهزاترين گونه
دارد و در ايران نيز خسارت زيادي را به مزارع يونجه، سبزي و صيفي 

توانـد باعـث   وابستگي سس بـه ميزبـان مـي   . كندو چغندرقند وارد مي
 در صد كاهش دهـد  50تا  35كاهش رشد گياه شده و عملكرد را بين 

 C. campestris، بـرآورد نمودنـد كـه    )1978(بلياوا و همكـاران  ). 1(
تـن در هكتـار كـاهش دهـد،      5/3-4تواند محصول چغندرقنـد را   مي

غندرقند آلوده گزارش كرد كه وزن ريشه چ) 1991(همچنين استوسين 
درصـد كـاهش    3/1-6/2درصـد و ميـزان قنـد آن     23-41به سـس  

  ).2(يابد  مي
گرچه تاكنون ارقامي از چغندرقند با مقاومت كامل به ايـن انگـل   

انـد  گزارش نشده است ولي برخـي ارقـام بـا وجـود آلـودگي توانسـته      
ر عملكردي قابل مقايسه با گياهان غيرآلوده توليد نمايند و رشد و تكثي

هاي دفاعي پيشنهاد شده گيـاه در  مكانيزم. انگل سس را كاهش دهند
هـاي  برابر انگل شامل ايجاد اليه غير قابل نفوذ در بافت گياهي، پاسخ

فوق حساسيت توسط گياه، تشكيل ليگنـين، ذخيـره تركيبـات فنـولي،     
ــروتئين   ــين و پ ــواد فيتوتوكس ــور م ــل و   حض ــه انگ ــته ب ــاي وابس ه

تحقيقـات  . دنباشـ از هيدروكسـي پـرولين مـي    هاي غنيگليكوپروتئين
هـا، عوامـل   زيادي در زمينه يافتن ژنوتيـپ هـاي مقـاوم بـه ويـروس     

اسـت در حاليكـه   زاي گياهي، نماتدها و حشـرات انجـام شـده   بيماري
هاي هرز انگل بسيار تحقيقات در زمينه يافتن گياهان متحمل به علف

ررسـي مقاومـت ارقـام    اين مطالعه بـا هـدف ب  لذا  )7(باشد محدود مي

  . تجاري چغندرقند نسبت به علف هرز سس صورت گرفت
  

  هامواد و روش
رقــم  5بــه منظــور بررســي مقاومــت  :ايمطالعــات گلخانــه

تصادفي با  چغندرقند به علف هرز سس، آزمايشي در قالب طرح كامالً
پنج تكرار در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشـگاه فردوسـي   

اي در مطالعات گلخانـه . شرايط كنترل شده به اجرا درآمدمشهد تحت 
ليتري انجام گرفت و هر گلـدان معـادل يـك تكـرار در      4هاي گلدان

 ارعاز مـز  1385بذور سـس در تابسـتان و پـاييز سـال     . نظرگرفته شد
بـذور  . در منطقه چناران جمع آوري شدند آلوده به اين انگلچغندرقند 

هاي پالسـتيكي  زمان استفاده  در پاكتخشك شده و تميز شدند و تا 
پيش از كاشـت، بـذور سـس بـا اسـيد      . در دماي اتاق نگهداري شدند

دقيقه تيمار شدند، سپس در آب مقطر شستشو  30سولفوريك به مدت 
ارقام چغندرقند مورد بررسي شامل . شده و در دماي اتاق خشك شدند

جهـت انجـام   . بودنـد  5و الئتيتيـا  4، پائولينا3، فلورس2، بريجيتا1كستل
بـذر   4آزمايش از خاك لومي شني استفاده شد و در هر گلـدان تعـداد   

 .و در نهايت در هر گلدان دو گياه نگه داشته شـد  كاشته شد چغندرقند
عـدد بـذر    15تـا   10چغندرها در مرحله دوبرگي بودند تعـداد   زمانيكه

شـاهد  تيمـار  (كاشته شد  گلدانهر ميليمتري در  5تا  3سس در عمق 
تعداد ). هاي داراي ارقام چغندرقند بدون آلودگي سس بودشامل گلدان

عدد تنك شـدند و   2هاي سس در هر گلدان پس از سبز شدن تا بوته
. ها تا پايان آزمايش به مقدار مورد نياز تحت آبياري قرار گرفتنـد گلدان

روز پس از سـبز شـدن بـذور سـس      60مشاهدات به صورت روزانه تا 
) 2جوانه زنـي،  ) 1: توسعه سس روي ميزبان بر طبق مراحل .ثبت شد

تشـكيل  ) 4پيچيدن انگل به دور ميزبـان ،  ) 3اتصال انگل به ميزبان، 
تشـكيل هوسـتوريوم ثانويـه ثبـت     ) 5هوستوريوم اوليه توسط انگل و 

رشد سـس بـه صـورت مشـاهده اي در مقيـاس صـفر درصـد        . شدند
پوشـيده   هـاي كـامالً  گلـدان ( درصد 100تا ) هاي فاقد آلودگيگلدان(

ثبت و رشد ارقـام مختلـف چغندرقنـد بـه صـورت      ) شده بوسيله سس
پس از پايان آزمايش وزن خشك ريشه و . درصد از شاهد محاسبه شد

اندام هوايي چغندرقند و وزن خشك سـس پـس از خشـك شـدن در     
ساعت تعيين گرديـد همچنـين    48درجه سانتيگراد به مدت  70دماي 

  .وريوم تشكيل يافته در هر گلدان شمارش شدتعداد هوست
پـس از آزمايشـات گلخانـه اي بـر اسـاس       :ايمطالعات مزرعه

مقايسات آماري نتايج، سه رقم از ميان پنج رقم مورد بررسي به عنوان 
ارقام حساس، متحمل و حدواسط انتخاب شدند و جهت بررسي بيشتر 

ور آزمايشـي در قالـب   به اين منظـ . در مزرعه مورد مطالعه قرار گرفتند
                                                            
1- Castille  
2 -Brigitta  
3- Flores  
4- Paulina  
5- Laetitia  
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عمليـات آمـاده   . هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجـرا شـد  طرح بلوك
 1388سازي زمين و كاشت بذور چغندرقند در نيمه دوم فروردين مـاه  

سانتيمتر ايجاد و  50ابتدا جوي و پشته هايي به عرض . صورت گرفت
رديف به  4در هر كرت . زمين براساس نقشه كاشت كرت بندي گرديد

عمليـات  . سانتيمتر براي تمام تيمارها در نظـر گرفتـه شـد    200طول 
كاشـت بـه   . كاشت به روش خشكه كاري و با دسـت صـورت گرفـت   

برگـي چغندرقنـد پـس از     4صورت متـراكم انجـام شـد و در مرحلـه     
اطمينان از استقرار گياهچه، تنك صورت گرفت و تراكم گيـاه زراعـي   

ن مرحله بذور سس پس از تيمار در در اي. بوته در مترمربع رسيد 20به 
بـذر در حاشـيه    100اسيد سولفوريك و شستشو در آب مقطر به تعداد 

عمليـات  . ميليمتـري كاشـته شـدند    3-5هريك از رديف ها در عمق 
. هاي هرز در طول فصل رشد صورت گرفتآبياري و وجين ساير علف

سـاس  هـاي داراي رقـم ح  ماه با توجه به شدت آلودگي كرت 4بعد از 
نمونه گيري به صورت تصادفي انجام شد و از . برداشت صورت گرفت

اي  دو به منظور حذف اثـرات حاشـيه  . بوته برداشت گرديد 6هر كرت 
رديف كناري و تعداد دو بوتـه از ابتـدا و انتهـاي هـر كـرت در نمونـه       

بالفاصله بعد از برداشت و انتقـال نمونـه هـا بـه     . برداري لحاظ نشدند
هـاي  وزن رشـته وزن تر ريشه و اندام هوايي چغندر قنـد و  آزمايشگاه 

وزن خشك ريشه و انـدام هـوايي چغندرقنـد و    . گيري شداندازهسس 
درجـه   70وزن خشك سس پـس از خشـك شـدن در آون در دمـاي     

  . ساعت تعيين گرديد 48سانتيگراد به مدت 
 MINITABداده هاي حاصل از آزمايش با استفاده از نرم افـزار  

ver.16 آناليز شدند .  
  

  نتايج و بحث
روز پـس از كاشـت    3اولين جوانه سـس   :ايمطالعات گلخانه

در پنجمين روز پس از كاشت اولين تماس با ميزبان برقـرار  . ظاهر شد
پـس از ده روز از زمـان   . شد و پيچش سس به دور ميزبان آغاز گرديد

و  كاشت بذور سس، هوستوريوم اوليه روي ساقه ميزبان تشـكيل شـد  
در ايـن مرحلـه اتصـال    . پس از آن تشكيل هوستوريوم ثانويه آغاز شد

قطـع شـده و گيـاه انگـل جهـت جـذب آب،        رشته سس با بذر كامالً
از . موادمعدني و عناصر غذايي به طور كامل به ميزبان خود وابسته شد

اين زمان تفاوت در سرعت توسعه سس روي ارقـام مختلـف مشـهود    
در رقم كستل تا پايان آزمـايش در تمـامي تكرارهـا پـنچ مرحلـه      . بود

بريجيتا توسـعه  رشدي سس مشاهده شد در حاليكه در ارقام فلورس و 
هـا مشـاهده شـد    درصـد گلـدان   20هوستوريوم اوليه و ثانويه تنها در 

  ). 1شكل (
انشعابات فرعي جهت بهبود جذب مـواد از   ،روز پس از كاشت 20

هاي حاوي ارقام رشته اوليه سس تشكيل يافت كه در نتيجه آن گلدان
رقـم   بوسيله توده سـس پوشـيده شـدند امـا در     كستل و پائولينا كامالً

هـاي  فلورس پس از پيچش سس به دور ميزبان، با وجود توسعه رشته
هاي چسبنده روي اندام گياهي نفوذ گياه انگل جانبي و تشكيل ديسك

به داخل بافت با شكست مواجه شد و با توجه به اينكه در ايـن زمـان   
اتصال سس به بذر از ميان رفته بود، عدم فراهمي آب و مـواد غـذايي   

گ گياهچه سس شد بدون آنكه تاثيري بـر رشـد ميزبـان    منجر به مر
  .داشته باشد

  

 
 در طول رشد هاي آلوده به هريك از مراحل رشدي سس در تيمارهاي مختلف گلداندرصد  - 1شكل 
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 تفاوت ارقام مختلف چغندرقند از لحاظ وزن خشك ريشه و اندام هوايي، وزن خشك سس و تعداد هوستوريوم -1جدول

 يشهوزن خشك ر  رقم
  )درصد نسبت به شاهد(

 وزن خشك اندام هوايي
  تعداد هوستوريوم  )g(وزن خشك سس   )درصد نسبت به شاهد(

70/101 فلورس a 76/95 a 017/0 a 6/0 a 
48/78 بريجيتا ab 34/58 ab046/0 a8/2 a 

تيتيائال  17/78 bc 77/61 ab 290/0 ab5a 

29/21 كستل d 65/41 b 200/1 c2/34 b 
50/13 پائولينا d 96/31 b778/0 bc4/30 b 

  .ندارند% 5در هر ستون ميانگين هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري تفاوت معني داري در سطح           
  

) p >05/0(در كليه صفات اندازه گيري شده تفـاوت معنـي داري   
درصد وزن خشك ريشـه و انـدام   . بين ارقام مورد بررسي مشاهده شد

 101شاهد، در رقم فلـورس بـه ترتيـب بـا      هوايي چغندرقند نسبت به
درصد در مقايسه با ساير ارقام در حداكثر و در رقم پائولينا  95درصد و 

و  2شـكل (درصد در حداقل مقدار خود بـود   96/31درصد و  48/13با 
  ).1جدول
  

  
ريشه چغندرقند رقم فلورس كه تحت آلودگي سس بوده : A - 2شكل

ه چغندرقند رقم پائولينا كه ريش: B. روز پس از كاشت60است، 
  روز پس از كاشت60ي سس بوده است، تحت آلودگ

  
بيشترين و كمترين ميزان وزن خشك سس و تعـداد هوسـتوريوم   

و فلـورس  ) عدد 2/34گرم و  2/1(در گلدان به ترتيب در ارقام كستل 
  ).1جدول(مشاهده شد ) عدد 6/0گرم و  017/0(

درصد  20ا توسعه سس كمتر از در ارقام فلورس، الئتيتيا و بريجيت
بود و بيشترين و كمترين درصد وزن خشك كل چغندرقند نسـبت بـه   

 29/27( و پائولينـا ) درصـد  26/97(شاهد به ترتيب در ارقـام فلـورس   
  ).3شكل(مشاهده شد )  درصد

رابطه ميان وزن خشك سس و وزن خشك كل در چغندرقنـد در  
يش وزن خشـك سـس از   به طوريكه با افـزا . معني دار بود% 5سطح 

گرم، وزن خشك انـدام هـوايي چغندرقنـد نسـبت بـه       2/1به  016/0
درصدكاهش يافـت  12درصد و وزن خشك ريشه چغندرقند  36شاهد 

  ).4شكل(
  

  
و ارقام مختلف ) Cuscuta campestris(ارزيابي رشد سس  - 3شكل

 )تكرار است 5هر ستون ميانگين (اشت روز پس از ك 60چغندرقند 
  

ه به نتايج آزمايشات گلخانه اي در بين ارقام مورد بررسـي،  با توج
رقم فلورس با كمترين سطح آلودگي به علف هرز سس به عنوان رقم 
مقاوم و رقم كستل با بيشترين آلودگي به عنوان رقم حساس شـناخته  

ارقام كستل و فلورس و رقم الئتيتيـا  ه تكميلي، به منظور مطالع. شدند
نشـان داد  اي تحـت شـرايط گلخانـه   ودگي را كه سطح متوسطي از آل

  .جهت بررسي هاي مزرعه اي انتخاب شدند
اي جوانه زني بذور سس در شرايط مزرعـه  :مطالعات مزرعه اي

در بازه زماني بيشتري نسبت به شرايط گلخانه اي صورت پذيرفت و با 
ذور سس در كرت هاي مختلـف، پـس از   بوجود جوانه زني يكنواخت 

رحله پيچش به دور ميزبان و تشكيل هوستوريوم اوليه ورود سس به م
  .تفاوت در توسعه سس ميان تيمارهاي مختلف مشاهده شد

نتايج نشان داد كه درصد وزن خشك ريشه و اندام هوايي در رقم 
در ايـن  . تفاوت معني داري بـا شـاهد نداشـت   آلوده به سس، فلورس 

اد ولي از نظـر  صفات رقم كستل كمترين مقدار را به خود اختصاص د
وزن خشك اندام هوايي از لحاظ آماري تفـاوت معنـي داري بـا رقـم     

ارتفاع اندام هوايي و طـول ريشـه نيـز تفـاوت     از نظر . الئتيتيا نداشت
  ).5شكل(معني داري ميان تيمارها مشاهده نشد 
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 رابطه ميان وزن خشك سس و وزن خشك ريشه و اندام هوايي چغندرقند - 4شكل

  

  
نسبت به  در تيمارهاي مختلف )ب(و ارتفاع اندام هوايي و طول ريشه چغندرقند ) الف(وزن خشك ريشه و اندام هوايي چغندرقنددرصد  - 5شكل

 )با يكديگر ندارند%  5داري در سطح احتمال  اختالف معني دانكنهاي داراي حروف مشابه بر اساس آزمون  ميانگين(شاهد 
  

در رقم كسـتل  ) متر مربع گرم در 20(بيشترين وزن خشك سس 
 در سـطح داري را نتايج رگرسيون، رابطه منفـي و معنـي  . مشاهده شد

وزن خشـك و تـر ريشـه و    ميان وزن خشك سس و درصد  5 احتمال
در . نشـان داد ارتفاع انـدام هـوايي چغندرقنـد    همچنين اندام هوايي و 

طـول ريشـه   ي بـر  معنـي دار حاليكه افزايش وزن خشك سـس اثـر   
  .)6شكل (نداشت چغندرقند 

با توجه به نتايج اين آزمايش در بـين ارقـام مـورد بررسـي، رقـم      
فلورس با كمترين سطح آلودگي به علف هرز سـس بـه عنـوان رقـم     
مقاوم و رقم كستل با بيشترين آلودگي به عنوان رقم حساس شـناخته  

  . شدند
روابط ناسازگاري بين گونه هاي سس و ارقام گوجه فرنگي توسط 

  رقـم   30آنهـا روابـط بـين    . گزارش شـده اسـت  ) 1995( فلرسام و ال
 Cuscutaو گونـه  ) Lycopersicom esculentum(گوجـه فرنگـي   

reflexa علت مقاومت برخي ارقام نسـبت بـه علـف    . را بررسي كردند

هرز سس را مـواردي از جملـه توسـعه اپيـدرم، هيپـودرم و كالنشـيم       
وزه اطراف هوسـتوريوم  سلولهاي گوجه فرنگي، تشكيل بافت هاي نكر

اوليه، سوبرينيزه شدن ديـواره هـاي سـلولي مجـاور بافـت نكـروزه و       
به عالوه تجمع اسيد ). 7(ممانعت از تشكيل هوستوريوم ذكر كرده اند 

كلوروژنيك، مشتقي از اسيد هيدروسيناميك و وجـود پراكسـيدازها در   
ل و اي. ه گوجه فرنگي آلوده شده به انگل سس مشاهده شده استقسا

رقم گوجه فرنگي را نسبت به چهار گونه سـس   22مقاومت ) 9(ميرچ 
را  C. europaeaو  C. reflexa ،C. japonica ،C. odorataشامل 

بررسي كردند، در كليه موارد عدم تشكيل هوستوريوم كارآمد به دليـل  
پاسخ هاي فوق حساسيت اليه خارجي سلول هاي ساقه گوجه فرنگي 

وم اوليه با آنها بود، طوريكه به دنبـال افـزايش   پس از تماس هوستوري
ــوذ    ــاهي از نف ــرده در بافــت گي ــه ســلولي م فعاليــت پراكســيداز، الي

  . هوستوريوم ممانعت كرد
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 بر وزن تر، وزن خشك، ارتفاع اندام هوايي و طول ريشه چغندرقند در تك بوته) گرم در مترمربع(اثر وزن خشك علف هرز سس  - 6شكل 

  
اسـتوژنين هـاي مشـتق شـده از گيـاه      ) 5(و همكـاران   برينگمن

Ancistrocalus beneanus        را شناسـايي كـرده انـد كـه در روابـط
بـا توجـه بـه    . نقـش دارنـد   C. reflexaمقاومتي گياه در مقابل گونه 

در واريتـه هـاي متحمـل گوجـه     ) 7(گزارشات گلدواسـر و همكـاران   
دور ميزبـان،   فرنگي به علف هرز سـس بـا وجـود پـيچش انگـل بـه      

هوستوريوم قادر به نفوذ به داخل بافت ميزبان نمي باشـد و در نتيجـه   
انگــل از بــين مــي رود و در بررســي هــاي آن هــا اتصــال ســس بــه 

كمتر از واريتـه هـاي حسـاس     درصد 75هاي متحمل به ميزان  واريته
درصدي رشد سس همراه بـوده اسـت،    70گزارش شده كه با كاهش 

انـد   يك از ارقام به طور كامل متحمل شناخته نشـده البته تاكنون هيچ 
  .اند اما در مقايسه با ارقام حساس عملكرد قابل مالحظه اي داشته

  
  هاپيشنهاد

مديريت موفقيت آميز سس بسيار مشكل اسـت چراكـه بـذور آن    

داراي پوسته سخت هستند كه بقاي علـف هـرز را بـراي سـال هـاي      
اننـد بـه صـورت پيوسـته در     متوالي در خاك حفظ مي كنند و مـي تو 

فصول گرم جوانه بزنند، در واقع مديريت مؤثر اين علف هرز با استفاده 
  . از چندين روش كنترل امكان پذير است

اين تحقيق جز اولين تحقيقات انجـام شـده در ايـران اسـت كـه      
) C. campestris(مقاومت ارقام مختلف چغندرقند را به سس زراعـي  

هـد و از آن ميـان ارقـامي را بـه عنـوان رقـم       مورد بررسي قرار مي د
متحمل معرفـي مـي كنـد، لـذا تحقيقـات فيريولـوژيكي، آنـاتوميكي،        
ژنتيكي و بيوشيميايي بيشتري مورد نياز است تا مكانيزم تحمل ارقـام  

  .مختلف را به انگل سس روشن سازد
  

   قدرداني
شهرام اميرمـرادي بـراي همكـاري در اجـراي ايـن       دكتراز آقاي 

  .يق، تشكر و قدرداني مي شودتحق
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