
 بوم شناسی کشاورزی نشریه

 217-211. ص ،1199 بهار، 1شماره ، 9جلد 

Journal of Agroecology 

Vol. 9, No. 1, Spring 2017, p. 217-231 

 

( تحت شرایط کم آبیاری و .Beta vulgaris L) تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندر قند

 هرزهایحضور علف
 

  3و شهرام نوروز زاده 2مهدی راستگو، *2علی قنبری، 1علی اصغر آبساالن

 80/21/2931تاریخ دریافت: 

 29/80/2930تاریخ پذیرش: 
 

تحت شررای    (.Beta vulgaris L) تأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغندرقند. 9316. ش، نوروز زاده، .م، راستگوقنبری، ع.، .، ع.ا، آبساالن
 .297-239 (:9)1شناسی کشاورزی، بوم .هرزهایکم آبیاری و حضور علف

 

 چکیده

)کم آبیاری  کرد گیاه در شرای  نامساعد محیطیزنی، سبز شدن و عملتواند باعث بهبود جوانههای بهبود بذر است که میپرایمینگ بذر یکی از روش
تکرار  سههای کامل تصادفی با شده )اسپلیت اسپلیت پالت( در قالب طرح بلوك های دوبار خردآزمایش به صورت کرتاین هرز( شود. هایو حضور علف

فراکتور   به عنروان  درصد نیاز آبی71و  01، 11، 911ر سطح انجام شد. آبیاری با چها 9312-13دو منطقه جوین و جاجرم در سال زراعی در دو مزرعه در 
ساعت+ اسید هیومیر،، پرایمینرگ برا     80ساعت، پرایمینگ با آب جاری به مدت  80های پرایمینگ شامل پرایمینگ با آب جاری به مدت اصلی، روش

فراکتور  به عنوان  (بدون پرایمینگ)شاهد  و + فولزایم ساعت+ هیومکس 80پرایمینگ با آب جاری به مدت ، ساعت+ سید استارتر 80آب جاری به مدت 
فاکتور فرعی فرعی بود. نتایج نشان داد که با کاهش آب آبیاری از عملکررد  به عنوان هرز( هایهرز )عدم حضور و حضور علفهایفرعی و رقابت با علف

ساعت+ اسرتارت   80مینگ برای دو منطقه نشان داد که تیمار آب جاری های پراینتایج تأثیر روش .شودداری کاسته میریشه چغندر قند به صورت معنی
ترن در هکترار    95/58و  57/58 ترن در هکترار بررای جراجرم و     80/55و  6/55ساعت + اسید هیوم،+ فولزایم به ترتیرب برا    80بذر و تیمار آب جاری 

جاجرم نشان داد که با کاهش آب آبیاری از عملکرد ریشه چغنردر قنرد    و جوین نتایج تأثیر متقابل در منطقه .اشتندد باالترین عملکرد ریشه چغندر قند را
های پرایمینگ باعث کاهش کمترر  . همچنین روششدهرز هایکاسته و پرایمینگ باعث بهبود عملکرد ریشه در شرای  کاهش آب آبیاری و حضور علف

ساعت + استارت بذر در هر دو منطقه عملکرد بهترری داشرت. در    80یمار آب جاری شوند. در این راستا، تهرز می هایافت عملکرد ریشه در حضور علف
هرا قابرل توصریه    ساعت و ماده محرك استارت بذر بر عملکرد کمی چغندر قند این روش 80خاطر اثرات مثبت پرایمینگ بذر مانند آب جاری مجموع، به

 باشند.می
 

 محلول سید استارت، یآبشویی با آب جاری، عملکرد کم :ی کلیدیهاواژه
 

 مقدمه
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تررین عوامرل تولیرد    تأمین آب مورد نیاز گیراه یکری از ورروری   

. یابرد محصول است که با کاهش آن، عملکرد محصول نیز کاهش می

اظهار داشرتند یکری از    ((Jalilian et al., 2012 جلیلیان و همکاران

زنی و سبز شدن برذر چغنردر قنرد ترأثیر     عواملی که به شدت بر جوانه
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گذارد، رطوبت خاك در زمان کاشت است که درصرورت نامناسرب   می

زنی و سرعت آن کاهش یافته بودن شرای  رطوبتی خاك، درصد جوانه

شرود.  نهایت، تراکم مطلوب بوته در مزارع چغندر قند حاصل نمی و در

نرد  نیز بیان کرد (Van Swaaij et al., 2001) ون سویج و همکاران

زنی مانند تنش آب اثرات قابرل تروجهی برر    که شرای  نامناسب جوانه

پلوئید و تتراپلوئید چغندر قنرد در  زنی و استقرار گیاهان دیقدرت جوانه

از نظر نیاز آبی به واسطه دوره رشد طروالنی  چغندر قند مزرعه داشت. 

کره نیراز آبری آن در    طروری رود، بهجزء گیاهان پرمصرف به شمار می

متر گزارش شرده اسرت   میلی 9951تا  351اطق مختلف جهان بین من

((Allen et al., 1998. 

زا در زراعرت  عنوان ی، عامل محردودیت هرز همواره بههایعلف
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. بررخالف  (Bazobandi et al., 2007)چغندر قند مطرح بوده اسرت  

هررز  هایها زارعین چغندر قندکار هرساله با علفاغلب آفات و بیماری

گیرری در  هش چشرم سرو کار دارند و درصورت عدم کنتررل آنهرا کرا   

. (Cooke & Scott, 1993) آیرد عملکررد ریشره و قنرد بوجرود مری     

هرز برای کسب نور، مواد غذایی، آب و فضا برا چغنردر قنرد    هایعلف

درصد باعث کاهش میزان محصرول   33-911رقابت کرده و به میزان 

. اهمیررت (Ghanbari-Biregani et al., 2007)شرروند آن مرری

ساله در چغندر قند به دلیل رقابت شدیدتر هرز پهن برگ ی،هایعلف

. از (Bazobandi et al., 2007) ها بیشتر استنسبت به باری، برگ

( و سرلمه ترره   .Amaranthus sppهای تاج خروس )این میان، گونه

(Chenopodium spp.مهم ) هرا هسرتند  تررین آن (Abdollahian-

Noghabi, 1999)  بازوبنردی و همکراران . (Bazobandi et al., 

 ( نیررز خاطرنشرران کردنررد کرره میررزان خسررارت وارده توسرر   2010

درصد محصول  911ها بوده و تا برگها خیلی باالتر از باری،برگپهن

 برند.  می را از بین

های چغندر قند در مراحرل اولیره کوچر، و ورعیف بروده و      بوته

انرداز آن در حردود دو مراه بره طرول      پوشیده شدن زمین توس  سرایه 

د، همراه تیپ رشدی خوابیده چغندر قنانجامد. سرعت رشد پایین بهمی

هررز در مراحرل ابتردایی رشرد فرراهم      هایزمینه را برای هجوم علف

منظور استقرار و رقابت با چغندر قند هرز بههایرو، علفکند. از اینمی

 .(Orazi zadeh et al., 2007) ی، دوره طوالنی را در اختیار دارنرد 

هرز بر عملکررد  هایخصوص تأثیر رقابت علف مطالعات انجام شده در

هررز عمردتا    هرای کمی و کیفی چغندر قند نشان داد که رقابرت علرف  

شود و بر درصرد قنرد آن ترأثیر قابرل     باعث کاهش عملکرد ریشه می

 hahbazi & Abdollahian-Noghabi, 2000)ای نردارد  مالحظره 

Abdollahian-Noghabi, 1999;S مقدار این کاهش بستگی (. البته

 هرز و طول فصل رقابت دارد.هایبه توانایی رقابت، تراکم علف

صفاتی که ارتباط نزدیکی با قدرت رقابت پذیری گیراه زراعری در   

عبارتند از سرعت رشد اولیه ارتفاع، زیست تروده  های دارند، برابر علف

و بنیه اولیه اسرت کره از طریرق     (Ni et al., 2000)اولیه گیاه زراعی 

توانرد حاصرل   تر و باالتر بذرهای پرایمینگ شرده مری  زنی سریعجوانه

تری شود. گیاهان حاصل از بذرهای پرایمینگ شده درطی زمان کوتاه

تر آب و مرواد  ای خود را گسترش داده و با جذب مطلوبسیستم ریشه

رسرند.  تروفی مری های فتوستزکننده به مرحله اتوغذایی و تولید بخش

ای تحقق چنین شرایطی به لحاظ زیستی و اکولوژیکی، موقعیت ویرهه 

 ,Duman) دهرد به گیاهان حاصل از برذرهای پرایمینرگ شرده مری    

هرا در  افرزایش سررعت و بهبرود اسرتقرار گیاهچره      . همچنین،(2006

 تواند سبب شتاب بیشتر آنهرا در جرذب نرور خورشرید شرود     مزرعه می

(Finch-Savage et al., 2004)  کرره امکرران رقابررت بیشررتر را بررا

کند. بنابراین، پرایمینگ بذر، نقرش مهمری در   هرز فراهم میهایعلف

زنی وعیف منجرر  نماید. عالوه براین، جوانههرز ایفا میهایمهار علف

هررز را تقویرت   هایای شده که رشد علفبه سبز شدن پراکنده و لکه

و توانایی رقابتی گیاه زراعری را در برابرر    (Arce et al., 2009)کرده 

. سبز شدن باالتر (Boyd et al., 2009)دهد هرز کاهش میهایعلف

تواند توده گیاه زراعی پربنیه برا  و همزمان بذرهای پرایمینگ شده می

توسه سریع تاج پوش را تضمین کرده که ی، مزیت اولیه به گیاهران  

 .(Anwar et al., 2012)دهد هرز می هایزراعی بر علف

چغندر رهای بذ زنیجوانه پرایمینگ روش با چنانچه بتوان بنابراین،

 افرزایش  موجب توانمی بخشید بهبود خشکی شرای  تنش در را قند

-رقابت برا علرف   همچنینبذور در شرای  تنش خشکی و  قدرت اولیه

 شدن سبز و سرعت درصد یشافزا موجب ،نهایت در که هرز بودهای

 هرم  نهرایی  عملکرد در است که ممکن شد خواهد شرای  این در بذر

 باشد.  مؤثر

 از هدفبدین ترتیب، با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در فوق، 

 زنری جوانه هایبهبود مولفه بر بذر پرایمینگ تأثیر بررسی ه،مطالع این

کرم آبیراری و حضرور     دبا وجو چغندر قند بذر و عملکرد کمی و کیفی

 بود. جوین هرز در شرای  آب و هوایی جاجرم وهایعلف

 

 هامواد و روش

های دوبار خردشده )اسپلیت اسرپلیت  این آزمایش به صورت کرت

تکررار بره طرور     سره های کامل تصادفی با پالت( در قالب طرح بلوك

انجام  9312-13سال زراعی همزمان در دو منطقه جوین و جاجرم در 

 911و  11، 01، 71 فاکتور اصلی با چهرار سرطح  به عنوان شد. آبیاری 

های پرایمینگ پیش کاشت شامل پرایمینرگ برا   درصد نیاز آبی، روش

 80ساعت، پرایمینگ برا آب جراری بره مردت      80آب جاری به مدت 

سراعت+   80ساعت+ اسید هیومی،، پرایمینگ با آب جاری به مردت  

ساعت+ هیومکس +  80جاری به مدت پرایمینگ با آب  ،سید استارتر

فاکتور فرعی و رقابرت برا   به عنوان  (بدون پرایمینگ)شاهد و فولزایم 

فراکتور  بره عنروان   هرز( هایهرز )عدم حضور و حضور علفهایعلف

 فرعی فرعی بود.  



 812    ... ندر قندتأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغ

 طری پرایمینرگ  مختلرف  تیمارهرای  ارزیرابی  قابل ذکر است که 

برا اسرتفاده از   لیرل نترایج   تحسپس و  در آزمایشگاه های اولیهآزمایش

، بهتررین تیمرار پرایمینرگ    انجام شد. پرس از آن  آماری افزارهاینرم

ای انتخاب شدند. در مزرعه بعد از اعمرال  تعیین و برای آزمایش مزرعه

ساعت در سرایه و روی پارچره    92تیمارهای پرایمینگ، بذور به مدت 

 .  انجام شد عملیات کاشت دستیگذاشته و پس از خش، شدن 

طبق اظهار نظر شرکت سازنده، محلرول غرذایی اسرتارت برذر را     

ور کرردن گیاهچره در محلرول و    توان به صورت بذر مرال، غوطره  می

دارای عناصرر پرر   غذایی محلول این در مزرعه بکار برد.  پاشیمحلول

درصرد(، فسرفر    61/9درصرد(، پتاسریم )   57/9) مصرفی مانند نیتروژن

درصد( و سرولفور و سرایر    91/0کلسیم ) درصد(، 35/2محلول در آب )

عناصر کم مصرف )مانند منگنز، روی، مولیبدن، منیزیم، آهن، مرس و  

 باشد.  می 6-7حدود و با اسیدیته بر( 

فولزایم مربوط به شررکت بازرگران   بر اساس نظر شرکت سازنده، 

 1/2درصرد مرواد الری و     61درصد اسیدهای آمینره،   21کاال و شامل 

 باشرد. لیتر مری در هر میلی 9191×2 هاها و تعداد باکتریدرصد هورمون

درصرد اسرید    92هیومکس مربوط به شرکت بازرگران کراال و شرامل    

 باشد. درصد پتاسیم می سهدرصد فولوی، اسید و  سههیومی،، 

ردیف بذر چغندر قند )رقم التیتیا( از نوع منروژرم   91، در هر کرت

دین مراه کشرت شرد. طرول     توس  دستگاه ردیف کار دستی در فررور 

 یکدیگرها از متر و فاصله ردیف پنجها عرض کرت متر و 91ها ردیف

هرزار   933معرادل  ) مترر سرانتی  95متر و فاصله روی ردیف سانتی 51

 چهار. شایان ذکر است که در مرحله ( در نظر گرفته شدبوته در هکتار

دستیابی بره  برگی چغندر قند ی، کولتیواتور که از عملیات الزم برای 

در همه تیمارها اعمال شد. کود فسفر و پتاس  ،باشدعملکرد بیشتر می

بر اساس آزمون خاك قبل از کشت و کوددهی اوره به صورت سررك  

نوبت در طی فصل رشرد انجرام شرد. در تیمارهرای عردم حضرور        سه

 هرز، وجین دستی انجام شد. هایعلف

، 11، 911نسربت   های اصلی میزان آب آبیاری بهتیمارهای کرت

ای )نروار  درصد نیاز آبی بودند. روش آبیاری به صورت قطرره  71و  01

. مطابق عرف منطقه و آزمایشات انجام شده توس  اطالعات بودتیپ( 

 911های اطراف، نیاز آبی چغنردر قنرد بررای تیمرار     چندساله ایستگاه

اس متر مکعب در نظر گرفته شد و بر اس 96111معادل  درصد نیاز آبی

درصرد   911نسربت بره    درصد نیاز آبی( 71و  01، 11آن بقیه مقادیر )

نیاز آبی محاسبه شدند. نیاز آبی با دور آبیراری مطرابق عررف معمرول     

بررای محاسربه حجرم آب     .روز( و توس  کنتور کنترل شد 92) منطقه

 .(Alizadeh, 2006)استفاده شد  (9معادله )آبیاری از 

 P×EC×KP= KCET   (  9معادله )

برابرر  : pKتبخیر و تعرق پتانسریل گیراه،   : CETکه در این معادله، 

مقردار  : PEورریب گیراهی و   : A ،CKوریب تشت، تبخیرر کرالس   

 باشد. تبخیر از تشت، تبخیر می

 (2)حجم آب آبیاری مورد نیاز بررای کررت از معادلره    تعیین برای 

 استفاده شد.

 ACV= ET×    (  2معادله )

حجم آبیاری مورد نیاز چغندر قند برای هرر  : Vکه در این معادله، 

تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه چغنردر قنرد و   : CETکرت در طول فصل، 

A :71و  01، 11، 911ح باشد. جهت تخمرین سرطو  مساحت کرت می 

( با توجه به این ورایب 2درصد نیاز آبی، مقدار بدست آمده از معادله )

 .تعیین گردید

 

 هرزهایگیری صفات چغندر قند و علفاندازه

گیری زیست توده و سطح بررگ  در پایان فصل رشد، جهت اندازه

 بعادهایی به ااز کودرات هرز،هایتوده علفچغندر قند و تراکم و زیست

بوته چغنردر قنرد از روی    چهارمتر که در هر نمونه حداقل  85/1×1/9

هرر کررت برداشرت شرد.      از هررز  هایردیف مجاور به همراه علف دو

مترر مربرع انجرام     2×2 عملکرد نهایی چغندر قنداز مساحتی به اندازه

 شد.

و  های مربوط به عملکررد و اجرزای عملکررد   تجزیه واریانس داده

)اسرپلیت   های دوبار خردشرده به صورت کرتصفات گیاه زراعی سایر 

-در محی  نرم های کامل تصادفیاسپلیت پالت( در قالب طرح بلوك

در سرطح   LSDو مقایسه میانگین تیمارها با آزمرون   SAS 9.4افزار 

. قابل ذکر است آنالیز هر منطقه جداگانره  درصد انجام شد احتمال پنج

 انجام شد. 

 
 یج وبحث نتا

 عملکرد کمی )ریشه(
نتایج تجزیه واریانس اثرر سرطوح آبیراری برر اسراس نیراز آبری،        

هرای هررز برر عملکررد ریشره      پرایمینگ بذر در شرای  رقابت با علف

نشران داده شرده    9چغندر قند در دو منطقه جوین و جاجرم در جدول 

 است.

 م،بر اساس نتایج تجزیه واریانس برای دو منطقه جروین و جراجر  

تمامی اثرات ساده و متقابل بر عملکرد ریشه چغندر قنرد بره جرز اثرر     

 (.9دار بود )جدول هرز در منطقه جوین معنیمتقابل آبیاری و علف
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 ‡های مختلفعملکرد ریشه چغندر قند در مکان تأثیر فاکتورهای آزمایش بر )میانگین مربعات( تجزیه واریانس -1جدول 

Table 1- Analysis of variance (mean of squares) of factors effect on root yield of sugar beet in different regions 

 بع تغییرامن

S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

 جوین

Jovein 
 جاجرم

Jajarm 
 مربعات میانگین

Mean of squares 
Pr > F 

 مربعات میانگین

Mean of squares 
Pr > F 

 (R) تکرار

Replication (R) 
2 0.07 NS 0.666 ** 

 (IRR) آبیاری

Irrigation (IRR) 
3 23.26 ** 0.897 ** 

 اصلیخطای 

Main error  
6 0.360  0.01  

 (PRI) بذر پرایمینگ

Seed priming (PRI) 
4 3.275 * 0.805 ** 

IR×PRI 12 3.391 ** 0.611 ** 
 فرعیخطای 

Sub error  
32 0.840  0.106  

 (WEرقابت علف هرز )

Weed competition (WE) 
1 9.5526 ** 1.5538 ** 

IRR×WE 3 5.7 NS 1.8 ** 

PRI×WE 4 9.9 * 1.14 ** 

IRR×PRI×WE 12 29.9 ** 1.28 ** 

 وریب تغییرات )%(
CV (%) 

34.45  39.78  
 

‡ NS** اشد.بمی 19/1و  15/1 احتمالدار در سطح دار و معنیدهنده تأثیر غیرمعنیبه ترتیب نشان :، * و 

‡ NS, * and ** denote non-significant influence and significant at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. 
 

نتایج برای دو منطقه نشان داد که با کاهش میزان آب آبیراری از  

کل )شر  شودداری کاسته میعملکرد ریشه چغندر قند به صورت معنی

(. البته میزان عملکرد چغندر قند برای منطقه جاجرم بیشتر از جروین  9

 Fatoulah Taleghani et)اهلل طالقانی و همکاران فتحبود. در نتایج 

al., 2009)  ترن در هکترار و تیمرار ترنش آب در      72آبیاری نرمال با

ترن در هکترار بره ترتیرب بیشرترین و       87طول فصل رشد با عملکرد 

 کمترین عملکرد ریشه را به خود اختصاص دادند. 
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 جاجرم و جوین مناطقعملکرد ریشه چغندر قند در تغییرات تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر  -1شکل 

Fig. 1- Effects of different irrigation levels on root yield of sugar beet in Jajarm and Jovein regions  
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های پرایمینگ برای منطقه جروین نشران از آن   نتایج تأثیر روش

دارد که تیمار آب+ استارت بذر و تیمار آب + اسید هیوم،+ فرولزایم  

شرکل  ) اندصل کردهبه ترتیب باالترین عملکرد ریشه چغندر قند را حا

اخرتالف  و شراهد  اسرید هیومیر،   ، آب جاریالبته بین تیمارهای  (2

داری مشاهده نشد. برای منطقره جراجرم نیرز براالترین مقرادیر      معنی

عملکرد ریشه چغندر قند برای دو تیمار تیمار آب+ استارت بذر و تیمار 

ر تیمرا  بهکمترین عملکرد و  آب + اسید هیوم،+ فولزایم مشاهده شد

 . اختصاص داشتآب + اسید هیومی، 

نشان داد که ( (Hamzei et al., 2013ای و همکاران نتایج حمزه

تن در هکتار( به تیمار هیدرو پرایمینگ  2/63بیشترین عملکرد ریشه )

هرچند که با تیمارهای نیترات پتاسیم، جیبرلی، اسرید و   .تعلق داشت

داری نداشرت. در  ترکیب نیترات پتاسیم + جیبرلی، اسید نفاوت معنی

 39نتایج آنها تیمار هیدروپرایمینگ نسبت بره شراهد باعرث افررایش     

درصدی عملکرد ریشه شد. شتشوی بذر با آب )هیدروپرایمینگ( باعث 

زنری موجرود در   کننرده جوانره  از بین رفتن ترکیبات شیمیایی ممانعرت 

و با برطرف شردن آثرار منفری ایرن مرواد در رونرد        شودپوسته بذر می

، بذرهای پرایم شده هنگام قرار گیررفتن در شررای  مزرعره    یزنجوانه

-تراج گیری از شرای  مساعد نوری، سطح ه و با بهرهتر جوانه زدسریع

 Maestrini)دهنرد تر گسترش میتر و یکنواختخود را سریع پوشش

et al., 2004)   هراریس و همکراران    . بره عقیرده (Harris et al., 

های پرایم شده به دلیرل افرزایش   یکنواختی در خروج گیاهچه 1999(

-توانایی گیاه از نظر سرعت و یکنواختی در سبز شدن، موجب طوالنی

برا   ،گرردد و از طرفری  تر شدن فرایند تولیرد و افرزایش عملکررد مری    

د کره در زمران   شرو ها باعرث مری  جلوگیری از ظهور تدریجی گیاهچه

برداشررت، گیاهررانی بررا دوره رشرردی متفرراوت وجررود نداشررته باشررد.  

 bو  aتواند محتوی کلروفیل کل، کلروفیرل  هیدروپرایمینگ بذرها می

 ,Roy & Srivastava ;) و میرزان فتوسرنتز گیراه را افرزایش دهرد     

2000Nardi et al., 2002)  تودهزیستتواند بهبود می ،نهایت درکه 

گرزارش   Khodary, 2004)) خروداری  برداشته باشد. و عملکرد را در

 Zea mays)کرد که محتوی کلروفیل و کارتنوئیدها در گیاهان ذرت 

L.) محققان اظهار داشتند  اسید سالیسیلی، افزایش یافت. تحت تیمار

 نخرود که پرایمینگ موجب شرروع زودترر گلردهی در گیاهران ذرت،     

(Cicer arietinum L.)  و گندم(Triticum aestivum L.)  گردیده

 ((Kaur et al., 2005کور و همکاران  .(Harris et al., 2001)است

زارش کردنررد کرره فعالیررت مخررزن در گیرراه نخررود حاصررل از بررذر گرر

هیدروپرایمینگ شده باالتر از شاهد بود که این امرر از طریرق براالتر    

های دخیل در متابولیسم ساکارز مشخص گردید که بودن فعالیت آنزیم

ایرن  افزایش وزن صد دانه و عملکرد را بره دنبرال داشرت.     ،در نهایت

تیمار بذر با اسرید هیومیر، برا    دند که پیشبیان کرمحققان همچنین 

ویهه نیترروژن  ها بهطول ریشه جذب عناصر اصلی و ریزمغذیافزایش 

دهد که باعرث  را بوسیله سهولت نفوذپذیری غشای سلولی افزایش می

 .  (Tahir et al., 2011)شودبهبود رشد و عملکرد گیاه می

ی آبیاری و پرایمینرگ برذر در شررای     نتایج تأثیر متقابل تیمارها

دهد که برا کراهش   در منطقه جوین نشان می های هرز رقابت با علف

شرود و پرایمینرگ   آب آبیاری از عملکرد ریشه چغندر قند کاسرته مری  

هرای  باعث بهبود عملکرد ریشه در شرای  کاهش آب آبیاری و علرف 

در همه سطوح آب آبیراری، تیمارهرای    قریبا (. ت2جدول شود )هرز می

و آب + اسید هیومیر، + فرولزایم براالترین مقردار     بذر آب+ استارت 

درصد نیراز آبری تیمرار آب+     11و  01عملکرد را دارند. البته در سطح 

درصد  911اسید هیومی، نسبته به شاهد اختالف نشان داده است. در 

زایم، آب+اسرتارت برذر و   نیاز آبی تیمارهای آب+اسرید هیومیر،+فول  

ترن در هکترار    1/63و  9/68، 8/68آب+اسید هیومی، به ترتیرب برا   

 2/56درصد نیاز آبری و شراهد برا     71باالترین مقادیر عملکرد و تیمار 

تن در هکتار کمترین مقدار عملکرد ریشه را داشتند که نشان از ترأثیر  

 مثبت پرایمینگ در شرای  کمبود آب آبیاری دارد. 

های هرز باعث بهبود عملکرد رهای پرایمینگ در حضور علفتیما

ها بسیار نزدی، بره هرم   ختالفااند، هر چند که ریشه چغندر قند شده

درصرد آب آبیراری    911هررز و در تیمرار   هایهستند. در حضور علف

تن در هکتار براالترین و تیمرار    5/52پرایمینگ با آب+ استارت بذر با 

ترن در هکترار کمتررین مقردار      9/82هد برا  درصد نیاز آبری و شرا   71

 عملکرد ریشه را داشتند. 

 

 

 

 



 1199 بهار، 1، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     888

های هرز در منطقه مقایسه میانگین تأثیر متقابل سطوح مختلف آبیاری و تیمارهای پرایمینگ بذر در شرایط رقابت و عدم رقابت با علف -2جدول 

 جوین

Table 2- Mean comparisons for interaction effects of different irrigation levels of and seed priming affected as competition 

with weeds and non-competition in Jovein region 

 های هرزبا علف رقابت

Competition with weeds پرایمینگ بذر 

Seed priming 

 )درصد نیاز آبی( سطح آبیاری

Irrigation level (based on water requirement 
percentage) رقابت بدون 

Without competition 
 رقابتبا 

With competition 

56.2l 42.1w* شاهد 
Control 

70 

56.9kl 44.0v 80 آب  
Water 48 

58.4ij 44.4v اسید هیومی،80 آب+  
Water 48+humic acid 

58.6hij 44.7uv سید استارت+ 80 آب  

Water 48+ seed-start 

57.8jk 43.7v 
+اسید هیومی،+فولزایم 80 آب  

Water 48+humic acid+ 
Fulzaym 

60.0fgh 46.0tu شاهد 
Control 

80 

60.20fg 46.8st 80 آب  
Water 48 

58.0jk 47.4rst اسید هیومی،80 آب+  
Water48+Humic acid 

60.3fg 44.8uv  سید استارت80آب+  

Water48+ Seed-start 

59.6ghi 46.3t 
یومی،+فولزایم+اسید ه80 آب  

Water 48+Humic acid+ 
Fulzaym 

62.2cde 47.7rs شاهد 
Control 

90 

62.5cde 48.5o-r 80 آب  
Water 48 

61.8de 48.0qrs اسید هیومی،80 آب+  
Water48+Humic acid 

63.4abc 48.2p-s  سید استارت80آب+  

Water48+ Seed-start 

62.5cde 49.2n.q 
زایم+اسید هیومی،+فول80 آب  

Water 48+Humic acid+ 
Fulzaym 

64.6a 50.3n شاهد 
Control 

100 

61.3ef 50.4n 80 آب  
Water 48 

63.0bcd 49.5nop اسید هیومی،80 آب+  
Water48+Humic acid 

64.1ab 52.5m  سید استارت80آب+  

Water48+ Seed-start 

64.4ab 49.8no 
+اسید هیومی،+فولزایم80 آب  

Water 48+Humic acid+ 
Fulzaym 

 باشند.دار با یکدیگر میدرصد فاقد اختالف معنی 15در سطح اطمینان (، LSDدار )های با حداقل ی، حرف مشترك، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیمیانگیندر هر ستون * 

*Means at least one common letter in each column, based on least significant difference (LSD) test, have no significant 
difference at 95% confidence level with each other. 
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 مناطق جوین و جاجرمپرایمینگ بذر در  تحت تأثیرعملکرد ریشه چغندر قند  -2شکل 

Fig. 2- Root yield of sugar beet affected as seed priming in Jajarm and Jovein regions 
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 * های هرز در منطقه جاجرمرقابت با علف تحت تأثیرمتقابل سطوح مختلف آبیاری و پرایمینگ بذر  اثرمقایسه میانگین  -3جدول 

Table 3- Means comparisons for interaction effects of different irrigation levels, seed priming affected as competition with 
weeds in Jajarm region 

 های هرزبا علف رقابت

Competition with weeds 
 های هرزبا علف رقابت

Competition with weeds 

 )درصد نیاز آبی( سطح آبیاری

Irrigation level (based on water 
requirement percentage) 

 رقابت بدون

Without 
competition 

 رقابت بدون

Without 
competition 

57.7j 45.1uv* شاهد 
Control 

70 

57.8j 43.4w 80 آب 
Water 48 

59.4i 45.5tu اسید هیومی،80 آب+ 
Water48+Humic acid 

60.2h 44.6v  سید استارت80آب+ 

Water48+ Seed-start 

59.1i 45.8t 
 +اسید هیومی،+فولزایم80 آب

Water 48+Humic acid+ 
Fulzaym 

61.4f 47.8r شاهد 
Control 

80 

61.1fg 47.2s 80 آب 
Water 48 

59.0i 48.8pq اسید هیومی،80 آب+ 
Water48+Humic acid 

61.5f 47.5rs  سید استارت80آب+ 

Water48+ Seed-start 

60.7gh 460t 
 +اسید هیومی،+فولزایم80 آب

Water 48+Humic acid+ 
Fulzaym 

63.2cd 49.7no شاهد 
Control 

90 

63.7c 48.7q 80 آب 
Water 48 

62.9de 49.2opq اسید هیومی،80 آب+ 
Water48+Humic acid 

64.6b 50.2n  سید استارت80آب+ 

Water48+ Seed-start 

63.8c 49.4op 
 +اسید هیومی،+فولزایم80 آب

Water 48+Humic acid+ 
Fulzaym 

65.5a 51.6l شاهد 
Control 

100 

62.6e 51.2lm 80 آب 
Water 48 

63.6c 51.0lm اسید هیومی،80 آب+ 
Water48+Humic acid 

66.0a 51.0m  سید استارت80آب+ 

Water48+ Seed-start 

65.4a 53.6k 
 +اسید هیومی،+فولزایم80 آب

Water 48+Humic acid+ 
Fulzaym 

 باشند.دار با یکدیگر میصد فاقد اختالف معنیدر 15در سطح اطمینان (، LSDدار )های با حداقل ی، حرف مشترك، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنی* میانگین

*Means at least one common letter, based on least significant difference (LSD) test, have no significant difference at 
95% confidence level with each other. 
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های پرایمینگ نتایج برای منطقه جاجرم نیز حاکی از برتری روش

درصرد   911(. در 3هرز دارد )جردول  هایدر سطوح آبی و حضور علف

نیاز آبی تیمارهای آب+اسرید هیومیر،+فولزایم، آب+اسرتارت برذر و     

تن در هکترار براالترین    8/65و  1/66آب+اسید هیومی، به ترتیب با 

ترن در   7/57درصد نیراز آبری و شراهد برا      71مقادیر عملکرد و تیمار 

هررز  هایمترین مقدار عملکرد ریشه را داشتند. در حضور علفهکتار ک

درصرررد آب آبیررراری پرایمینرررگ برررا آب+اسرررید   911و در تیمرررار 

درصد نیاز  71تن در هکتار باالترین و تیمار  6/53هیومی،+فولزایم با 

تن در هکتار کمتررین مقردار عملکررد     3/83آبی و پرایمینگ با آب با 

شرود کره تیمرار پرایمینرگ     واقع دیده میریشه را داشتند. در بعضی م

دهرد کره نشران از نزدیر،     عملکرد کمتری نسبت با شاهد نشان می

بودن نتایج در این شرای  دارد ولی برایند کلی حراکی از ترأثیر مثبرت    

 هرز دارد. هایپرایمینگ در شرای  کم آبیاری و حضور علف

اند تروده  توسبز شدن باالتر و همزمان بذرهای پرایمینگ شده می

گیاه زراعی پربنیه با توسه سریع تاج پوش را تضمین کررده کره یر،    

 Anwar et). دهرد هرز میهایمزیت اولیه به گیاهان زراعی بر علف

al., 2012)  گیاهچه سالم و پر بنیه حاصل از بذرهای پرایمینگ توده

هرز را افزایش داده و هایشده، قدرت رقابت گیاه زراعی در برابر علف

 Clark et al., 2001) تحمرل بره ترنش محیطری را بهبرود بخشرید      

Ghiyasi et al., 2008; ( انوار و همکاران .)Anwar et al., 2012 )

در  1AERONتأثیر مثبت پرایمینگ بذر بر قدرت رقابتی برنج واریتره  

هرز تحت شرای  کشت مستقیم برنج را مشاهده کردند. هایبرابر علف

کرره ( بیرران کردنررد Juraimi et al., 2011کرراران )جروریمی و هم 

هررز و عملکررد بررنج را بهبرود     پرایمینگ بذر، توانایی سرکوب علرف 

اشتند کره  ( اظهار دClark et al., 2001بخشید. کالرك و همکاران )

هررز را بهبرود   هرای پرایمینگ بذر، توانایی رقابت ذرت در برابرر علرف  

تر همراه با افرزایش بنیره تروده پرایمینرگ     بخشیده و سبز شدن سریع

هرز هستند. تروده گیاهچره   هایشده، عوامل کلیدی برای تحمل علف

سالم و پربنیه حاصل از بذرهای پرایمینگ شده، رقابت گندم در برابرر  

هرز را افرزایش داده و تحمرل بره ترنش محیطری را بهبرود       هایعلف

 .(Ghiyasi et al., 2008)بخشید 

هرای هررز   رابطه عملکرد چغندر قند با تراکم و وزن خش، علرف 

تحت تأثیر تیمارهای مختلف آزمایش در حضور علف هررز در منراطق   

(. رابطه آمراری خاصری مشراهده    3ل رسیم شد )شکجوین و جاجرم ت

اما نتایج حاکی از کراهش عملکررد ریشره تحرت افرزایش وزن       ،نشد

های هرز برود. از طرفری، در هرر ترراکم یرا وزن      علف خش، و تراکم

های هرز، دامنه نوسران تغییرر عملکررد ریشره     خش، خاصی از علف

هررز در  هرای باشد که این بره متفراوت برودن نروع علرف     متفاوت می

هرز برا تیرپ   باشد. از این جهت که هر علفبرداری مینمونه دراتکوا

رشدی متفاوت در هر تراکم وزن خش، متفاوت دارد که به دنبرال آن  

باشرد. در همرین راسرتا شرهبازی و     عملکرد ریشره هرم متفراوت مری    

  (Shahbazi & Abdollahian-Noghabi, 2000)عبرردالهیان

تر نسبت بره  تره با وجود تراکم پایینگزارش کردند که علف هرز سلمه

ریزی سیاه ماده خش، بیشتری تولید کرد کره علرت آن را بلنردتر    تاج

 بودن ارتفاع سلمه و وزن خش، بیشتر آن اعالم کردند. 

 

 های هرزملکرد چغندر قند در رقابت با علفافت ع

نتایج تجزیه واریانس اثرر سرطوح آبیراری برر اسراس نیراز آبری،        

های هرز بر افت عملکرد ریشه پرایمینگ بذر در شرای  رقابت با علف

نشران داده شرده    8چغندر قند در دو منطقه جوین و جاجرم در جدول 

 است.

گونره علرف هررز    ، هشرت  در مجموع در دو محل مورد آزمرایش 

خرروس وحشرری  تراج آنهرا  تررین  بررگ مشراهده شرد کره مهررم    پهرن 

(Amaranthus retroflexus L.سررلمه ،)( ترررهChenopodium 

album L.( ،خارخس ،)Tribulus terrestris L.مزرعه پیچ، ( و-

 بودند.  (.Convolvulus arvensis L)ای 

برا علرف  دهد که افت عملکرد چغندقندر در رقابت نتایج نشان می

هرز در دو منطقه جوین و جاجرم تحت تأثیر تیمارهرای آزمرایش   های

 احتمال ی، درصرد (. همه تیمارها در سطح 8)جدول  قرار گرفته است

داری دار هستند به جز اثر ساده پرایمینگ در منطقه جوین )معنیمعنی

 درصد(. احتمال پنجدر سطح 

مقردار آب  روند افت عملکرد حراکی از آن اسرت کره برا کراهش      

(. 8)شکل  یابدافزایش می هرزهایآبیاری افت عملکرد در حضور علف

های هرز نیز برا  به این معنی که در کنار کمبود آب آبیاری وجود علف

 ،شود. به عبارت دیگرر جذب آب باعث کاهش بیشتر عملکرد ریشه می

هرز حضور دارند برای جلوگیری از کراهش بیشرتر   هایزمانی که علف

 ,Dawson) رد باید به مقدار آب آبیاری افرزوده شرود. داوسرون   عملک

( با بررسی رقابت چغندر قند با سلمه ترره گرزارش کررد کره در     1965
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 بخشند.  روی یکدیگر به رشد خود تداوم میصورت عدم وجود محدودیت منابع، هر دو گیاه بدون تأثیر رقابتی زیاد 
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 علف هرز در مناطق جوین و جاجرم و حضورهای هرز تحت تأثیر تیمارهای مختلف با تراکم و وزن خشک علف رابطه عملکرد چغندر قند -3شکل 

Fig. 3- Relationship between density and dry matter of weeds and yield of sugar beets affected as experimental 

treatments and weed-infested in Jovein and Jajarm regions 
 

 های مختلفعملکرد ریشه چغندر قند در مکان تأثیر فاکتورهای آزمایش بر)میانگین مربعات( تجزیه واریانس  -4جدول 
Table 4- Analysis of variance (mean of squares) for experimental factors on root yield of sugar beet in different 

places 

 جاجرم

Jajarm 
 جوین

Jovin 
 

Pr > F 
 مجموع مربعات

Sum of squares 
Pr > F* مربعات میانگین 

Mean of squares 
 درجه آزادی

df 
 بع تغییرامن

SOV 

** 16.4 ns 4.85 2 
 (R) تکرار

Replication 

** 35.93 ** 31.93 3 
 (IRR) آبیاری

Irrigation 

 0.36  1.73 6 
 اصلیخطای 

Main error 

** 13.025 * 10.2 4 
 (PRI) بذر ینگپرایم

Seed priming 
(PRI)Priming 

** 10.31 ** 10.94 12 IRR×PRI 

 0.48  2.70 40 
 فرعیخطای 

Sub error  

NS** باشد.می 19/1و  15/1 احتمالدار در سطح دار و معنیدهنده تأثیر غیرمعنیبه ترتیب نشان :، * و 

NS, * and **: denote non-significant influence and significant at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. 



 882    ... ندر قندتأثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد ریشه چغ

 

Jajarm

0

10

20

30

40

70 80 90 100

Irrigation level(based on water requirement percentage)

Y
ie

ld
 l

o
s
s
 (

%
)

Control

Water

Water+Humic acid

Water+Seed start

Water+Humic

acid+Fulzyme

 

Jovein

0

10

20

30

40

70 80 90 100

Irrigation level (based on water requirement percentage)

Y
ie

ld
 l

o
s
s
 (

%
)

Control

Water

Water+Humic acid

Water+Seed start

Water+Humic

acid+Fulzyme

 

 جوین و جاجرممناطق درصد افت عملکرد چغندر قند تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و پرایمینگ بذر در  -4شکل 

Fig. 4- Percentage of sugar beet yield lost under different irrigation levels and seed priming in Jovin and Jajarm regions 
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 های هرز تحت تأثیر تیمارهای آزمایش در جوین و جاجرمپاسخ افت عملکرد چغندر قند به تراکم و وزن خشک علف -5شکل 

Fig. 5- Response of yield loss of sugar beet affected as weed density and dry weight under experimental 

treatments in June and Jajarm regions 
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هرای پرایمنیرگ باعرث    دهرد کره روش  همچنین نتایج نشان می

هررز میشروند. برا    هایکاهش کمتر افت عملکرد ریشه در حضور علف

شود که تیمار آب + استارت برذر در هرر دو   توجه با نتایج مشخص می

 منطقه بهتر عمل کرده است.

جروین   هرای افت عملکرد ریشه چغنردر قنرد بررای منطقره    مقدار 

هرای  )ترراکم  بوته در مترر مربرع( و جراجرم    911های باالتر از )تراکم

-بوته در متر مربع( نشان داد که افزایش در تراکم علرف  921باالتر از 

دهرد و یر،   داری قرار نمری هرز افت عملکرد را تحت تأثیر معنیهای

(. چنین روندی نیز برای 5کنیم )شکل میروند خطی ثابت را مشاهده 

گرم در متر مربرع   811هرز از مقادیر هایافزایش در وزن خش، علف

بررای   1گرم در متر مربع مشاهده گردید. منحنی هذلولی قائمه 711تا 

هررز  هرای مختلرف علرف   نشان دادن کاهش عملکرد در برابرر ترراکم  

هررز،  هرای کم علرف  هایشود به این صورت که در تراکماستفاده می

که با افزایش سرعت کاهش محصول گیاه زراعی کندتر است، در حالی

شرود و در  تراکم، کاهش سریع در عملکرد گیاه زراعری مشراهده مری   

هررز از  هایرسد که با افزایش بیشتر تراکم علفای مینهایت به نقطه

،  هررز هرای ای در علرف به دلیل افزایش رقابت درون گونه آن به بعد،

کره  ترر میشرود. بره علرت ایرن     سرعت کاهش عملکرد گیاه زراعی کم

مقادیر تراکم و وزن خش، برای کمتر از مقادیر بیان شرده در براال در   

هرز مشاهده نگردید، قادر به اسرتفاده از مردل   های آلوده به علفکرت

رونرد تغییررات در افرت عملکررد،      ،. بنابرایننبودافت عملکرد کوزنس 

مجانب منحنی هذلولی قائمه و ثبات در افت عملکررد بره   دهنده نشان

 باشرد. نترایج  هررز مری  هایازای افزایش در تراکم و وزن خش، علف

، 8، 2، 9بررسی تأثیر تراکم )روی  (Mirshekari, 2009)میرشکاری 

بوتره در هررر متررر طرول از هررر ردیررف( و زمران سرربز شرردن     96و  0

دن چغندر قند( تاج خرروس  روز پس از سبز ش 31و  21، 91)همزمان، 

نسبت به زمان سبز شدن ریشه قرمز بر چغندر قند نشان داد که تراکم 

باشد. بیشترین کراهش  میبر رشد و عملکرد چغندرقند تری عامل مهم

عملکرد ریشه چغندر قند زمانی بود که تراکم تاج خروس در محردوده  

بوتره   96ه بر  92و با افزایش ترراکم از   بوته قرار داشت 0-92تراکمی

دلیل ایرن امرر را رقابرت درون    ای مشاهده نشد. کاهش قابل مالحظه

های باالی تاج خروس و کاسته شردن  هرز در تراکمهایای علفگونه

                                                             
1- Hyperbolic 

بوته تاج خرروس   96از قدرت رقابت آن ذکر کردند. حضور تمام فصل 

تن  75در هر متر از ردیف کاشت، عملکرد ریشه چغندر قند را از حدود 

درصد افت( کراهش   23تن در هکتار )معادل  50تار در شاهد تا در هک

 0ترا   8داد. همچنین نتایج ایشان نشان داد کره در محردوده تراکمری    

بوته در هر متر از ردیف کاشت، افرزایش هرر بوتره علرف هررز مرازاد       

بوتره،   92ترا   0تن و در فاصله تراکمری   3/9توانست عملکرد ریشه را 

 96ترا   92اهش شود و با افررایش ترراکم از   تن در هکتار باعث ک 3/1

بوته، کاهش قابل توجهی در میزان عملکرد ریشه چغندر قند مشراهده  

 نشد.  

 

 گیرینتیجه

برر رشرد و    هرای پرایمینرگ  ترأثیر روش این مطالعره روی  نتایج 

نشان از آن دارد که جاجرم و جوین برای دو منطقه  عملکرد چغندرقند

سراعت   80تارت بذر و تیمار آب جاری ساعت+ اس 80تیمار آب جاری 

+ اسید هیوم،+ فولزایم به ترتیب باالترین عملکرد ریشه چغندر قند 

و  ی سرطوح آبیراری  نترایج ترأثیر متقابرل تیمارهرا     .اندرا حاصل کرده

 در منطقره جروین  هرای هررز   پرایمینگ بذر در شرای  رقابت با علف

رد ریشه چغندر قند وجاجرم نشان داد که با کاهش آب آبیاری از عملک

شود و پرایمینگ باعرث بهبرود عملکررد ریشره در شررای       کاسته می

شرود. همچنرین نترایج    هرز مری هایکاهش آب آبیاری و حضور علف

های پرایمنیگ باعث کاهش کمترر افرت عملکررد    نشان داد که روش

شوند. در این راستا، تیمار آب جراری  هرز میهایریشه در حضور علف

استارت بذر در هر دو منطقه بهتر عمرل کررده اسرت. در    ساعت +  80

سراعت   80مجموع، بخاطر اثرات مثبت پرایمینگ بذر مانند آب جاری 

هرا  و ماده محرك استارت بذر بر عملکرد کمی چغندر قنرد ایرن روش  

 باشند.قابل توصیه می
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Introduction 

 The success of sugar beet as a crop depends on predictable seed germination, early seedling establishment 
and the rapid development of a leaf canopy which is able to utilize the available solar radiation efficiently. Seed 
priming has become a common practice to increase the rate and uniformity of field germination and emergence 
in many important crop plants in unfavorable conditions. Hydro-priming is a simple method of priming 
treatment that is used of distilled water as priming medium. Humic acid has been used for treatment before seed 
planting. Washing sugar beet seeds with water also affects the germination and seedling establishment through 
the elimination of inhibitory compounds on the seed coat. This study was conducted to evaluate the effect of 
seed priming with different methods at different times and concentrations on germination of sugar beet. 

 

Materials and Methods 

In the spring of 1393, a field trial was conducted simultaneously in two regions of the Jovain and Jajarm. The 
experimental was conducted as split plot (split-split plot) in randomized complete block design with three 

replications.The main factor was irrigation with four levels of 100, 90, 80 and 70% water, sub-plots are including 

different methods of priming: control, priming with running water for 48 hours, priming with running water for 
48 hours + Humic acid, priming with running water for 48 hours + Seed-start and priming with running water for 
48 hours + Humic acid + Fulzym, sub-sub plots are including weeds competition with (absence and presence of 
weeds). 

 
Results and Discussion 

The results for two regions showed that by reducing the amount of irrigation water sugar beet root yield 
significantly reduced. Results show that the effect of priming treatment of running water for 48 hours + Seed-
start and running water for 48 hours + Humic acid + Fulzym to have achieved the highest sugar beet root yield 
for two areas. The result of the interaction effect showed that priming improved root yield under condition of 
reduction of irrigation water and the presence of weeds in both areas. The results showed that priming methods 
caused reducing yield losing of the roots in the presence of weeds. In this regard, treatment of running water for 
48 hours + Seed-start did better in both areas. 

 

Conclusions 

In the end, due to the positive effects of priming, such as running water 48 hours and Seed-start on 
quantitative yield of sugar beet these methods are recommended. 
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