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  چکیده
هاي هرز پهن برگ کش انتخابی در مبارزه با علفدستی و همچنین دو ترکیب علفهرز به وسیله وجین هايبه منظور بررسی اثر کنترل کامل علف

در شهرستان تربت جام بصـورت   1393چغندرقند در سطوح مختلف مصرف نیتروژن بر میزان عملکرد و خصوصیات کیفی چغندرقند، آزمایشی در سال 
، 0سطح مختلف نیتروژن ( 4 ا سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهاي آزمایش شاملهاي کامل تصادفی بهاي یکبار خرد شده در قالب بلوكطرح آماري کرت

کیلـوگرم در   5مدیفام (هر یک بـه مقـدار   کشی کلریدازون + فنکیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی، استفاده از تیمارهاي علف 200و  150، 100
گرفته شد. چهار هفته پـس از اعمـال تیمارهـا،     گرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظرکیلو 5مدیفام (هر یک به مقدار هکتار) و متامیترون + فن

ها پس از برداشـت بـراي تعیـین وزن    از خطوط وسط هر کرت انجام شد. نمونه 5/0 ×5/0هرز و گیاه زراعی با استفاده از کوادرات برداري از علفنمونه
برداري از نیمه انتهایی خطوط وسط هـر  ساعت خشک و سپس وزن شدند. در برداشت نهایی، نمونه 48گراد به مدت درجه سانتی 75خشک، در آون با 

مرکز تحقیفات  چغندرقند کرت انجام برداشت شده و جهت تعیین عیار، نیتروژن مضره، سدیم، پتاسیم با استفاده از دستگاه بتاالیزر به آزمایشگاه بخش
داري با هم در سطوح پنج و یک کشی، اختالف معنیاین تحقیق نشان داد که کاربرد کود ازته و تیمارهاي علفکشاورزي انتقال یافت. نتایج حاصل از 

باعـث   مصـرفی  نیتروژن افزایش کهحالی قرار نگرفت در نیتروژن مختلف مقادیر تأثیر تحت هرزعلف تراکماساس نتایج حاصل شده،  درصد داشتند. بر
همراه عـدم وجـین   کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به 200در تیمار کاربرد که باالترین آن بطوري شد، سطح واحد در هرزهايعلف خشک وزن افزایش

 200هرز و کاربرد هايبیشترین عملکرد ریشه چغندرقند مربوط به تیمار کنترل کامل علفحاصل شد. مربع  هر متردر  گرم 292هرز به مقدار هايعلف
هرز، بیشترین عملکرد ریشه چغندرقند در هايکیلوگرم در هکتار بود. در بین تیمارهاي کنترل شیمیایی علف 56980هکتار به مقدار کیلوگرم نیتروژن در 

کیلوگرم در هکتار حاصل شد. بیشترین عملکرد قند  47880کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان  200مدیفام و مصرف کش متامیترون + فنتیمار علف
کیلـوگرم در هکتـار و نیـز اسـتفاده از      9760کیلوگرم نیتروژن به میـزان   200هرز و کاربرد هايترتیب در ترکیب تیماري کنترل کامل علف خالص به

صد کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین باالترین در 7720کیلوگرم نیتروژن در هکتار به مقدار  200مدیفام همراه با کاربرد کش متامیترون + فن علف
  درصد حاصل شد. 34/21و  71/18هرز به ترتیب به مقدار هايقند خالص و ناخالص در تیمار عدم کاربرد نیتروژن به همراه عدم کنترل علف
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اساس آمار وزارت جهاد  بر که بوده انسان غذایی رژیم در انرژي مینأت
میلیون هکتار  9جهان حدود  سطح زیر کشت چغندرقند درکشاورزي، 

 32هزار هکتار بوده و عملکرد متوسط کشور  200در ایران در حدود و 
 عوامـل  مهمتـرین از  هـرز هايعلف). 24و  5(باشد تن در هکتار می
 نور و غذایی مواد آب، براي قابتعلت رچغندرقند بهکاهندة عملکرد 

 8تا  4هرز در هاي. بنابراین کنترل علفباشندمی رشد فصل طول در
هـرز  هـاي مهمترین علف ).6هفته اول پس از کاشت، ضروري است (

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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ــد را پهــن ــرگمــزارع چغندرقن ، 1هــاي چغندرقنــدهــایی از خــانوادهب
دهـد و بطـورکلی   تشـکیل مـی   4بنـد و هفـت  3بـو ، شـب 2آفتابگردان

برگ از اهمیت بیشتري ها در مقایسه با باریکبرگهرز پهنهاي علف
برخوردار هستند و عامل اصلی محدودیت در تولید چغندرقند محسوب 

  ).7شوند (می
با توجه با پایین بودن عملکرد چغندرقند در ایران در مقایسـه بـا   

توجه تن در هکتار)،  8/64کشورهایی چون هلند و فرانسه (با میانگین 
زراعی، عوامل مدیریتی، محیطی و تکنولوژیکی ضروري ل بهبه مسای

باشد. در این بین، مدیریت نادرست مصرف در کودهاي شـیمیایی  می
تأمین ). 33یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد در ریشه چغندر است (

ــه   عناصــر غــذایی بــویژه نیتــروژن از مهمتــرین عوامــل دســتیابی ب
ر به نقش مهم نیتروژن در رشد و آید. نظشمار میهعملکردهاي باال ب

هاي نواحی خشـک و نیمـه خشـک    نمو و تولید و کمبود آن در خاك
جهان، این عنصر بعنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید 

صحیح و اصولی لذا بکارگیري  ).15گردد (گیاهان زراعی محسوب می
تثبیت کربن،  تواند در مرحلۀ نخست با افزایش کاراییکود نیتروژن می

خشک و در مرحلـۀ بعـدي از طریـق تغییـر      ةباعث افزایش تولید ماد
الگوي توزیع و نهاًیتا در افزایش شاخص برداشـت مـؤثر واقـع شـود.     
بنابراین در مصرف کودهاي نیتروژنه، آگاهی از تفاوت بین گیاه زراعی 

هرز در جذب عناصر و اثرات غذایی بر روابط رقابتی بین گیـاه  و علف
هرز با گیاه ). رقابت علف8هرز اهمیت زیادي دارد (هايراعی و علفز

تواند تحت تأثیر زمان مصرف و محـل قـرار گـرفتن کـود     زراعی می
) 15نیتروژنه بخصوص در محصوالتی از قبیل ذرت، غالت دانه ریز (

  ). 23و بیش از همه در چغندرقند قرار گیرد (
تواننـد از  زراعـی بهتـر مـی   هرز در مقایسه بـا گیاهـان   هايعلف

برداري کنند. افزایش کاربرد کودهاي شیمیایی بخصوص نیتروژن بهره
هرز سبب افزایش قـدرت رقابـت   هاينیتروژن در صورت کنترل علف

رویند، خواهد شد هرزي که متعاقباً میهايگیاه زراعی در مقابل علف
افـزایش در   ) در آزمایشی دریافتند که بـا 27). اسکات و همکاران (8(

سطوح مصرف نیتروژن، قدرت رشـد رویشـی، تعـداد و انـدازه بـرگ      
انـدازي بیشـتر گیـاه زراعـی     چغندرقند بیشتر شده و بـه علـت سـایه   

-هرز علیهايشوند. در این شرایط علفهرز بهتر کنترل میهاي علف
تر و کارایی بیشتر در جذب نیتروژن، اي قويرغم داشتن سیستم ریشه

ریافت کرده و در نتیجه کاهش فتوسنتز، عملکرد کمتري نور کمتري د
هـرز، مصـرف بیشـتر    هايخواهند داشت. در شرایط عدم کنترل علف

هرز بواسطۀ داشـتن  هاينیتروژن منجر به افزایش قدرت رقابت علف
تر و در نتیجه کارایی باالتر در جـذب نیتـروژن   اي قويسیستم ریشه

                                                        
1- Chenopodiaceae 
2- Asteraceae 
3- Brassicaceae 
4- Polygonaceae 

هـرز  هاياندازي بیشتر علفسایه شده که در این شرایط رشد و نمو و
شود. کاربرد بیشـتر  بر گیاه زراعی باعث کاهش عملکرد چغندرقند می

نیتروژن بخصوص در اواخر فصل رشد سبب افزایش میزان نیتـروژن  
دهـد و همچنـین   مضره شده و ضریب استحصال قند را کـاهش مـی  

 شودهرز شده و کاهش عملکرد ریشه میهايسبب افزایش رشد علف
هایی کـه قـدرت بیشـتري در    کشرسد کاربرد علف). به نظر می28(

تـري  هرز دارند به مصرف نیتروژن واکـنش مناسـب  هايکنترل علف
) طی آزمایشی در بررسی اثر 22). اور و همکاران (25دهند (نشان می

بیان کردنـد   5هاي انتخابی و مقدار نیتروژن در گندمکشمتقابل علف
کـش تاپیـک   هرز باریک برگ، کاربرد علفهايکه براي کنترل علف

کیلوگرم نیتروژن در هکتار ضروري است. لی و  300همراه مصرف به
کش انتخابی چغندرقند بکار رفته در ) در بررسی چند علف20اسچمل (

مقادیر مختلف مصرف نیتروژن نتیجه گرفتند که بـاالترین عملکـرد   
مـدیفام  کـش فـن  مراه علفکیلوگرم نیتروژن به 150ریشه در کاربرد 

  بدست آمد. 
با توجه به این نکته که میزان جذب کود نیتروژنـه تحـت تـأثیر    
بافت و ساختمان خاك، میزان نیتروژن موجود در خاك همچنین زمان 

گیـرد، انتخـاب نـوع روش    کشت و میزان آب قابل دسترس قرار مـی 
در  توانـد هـرز مـی  هـاي کش جهت کنترل علفمبارزه و کاربرد علف

سطوح مختلف مصرف کود نیتروژن اثرات متفاوتی را در عملکرد کمی 
منظور ). لذا تحقیق حاضر، به28و  25د (و کیفی چغندرقند داشته باش

تـرین  هرز و انتخـاب مناسـب  هايیافتن بهترین روش مبارزه با علف
کشی بکار گرفته شده در سـطوح مختلـف کـاربرد کـود     ترکیب علف

  نیتروژنه اجرا شد.
  

  هامواد و روش
هرز پهن برگ مزارع چغندرقند با هايمنظور بررسی کنترل علفبه

کـش انتخـابی در سـطوح    استفاده از وجین دستی و ترکیب دو علـف 
مختلف مصرف نیتـروژن بـر میـزان عملکـرد و خصوصـیات کیفـی       

در شهرستان تربت جام بـا طـول    1393چغندرقند، آزمایشی در سال 
 درجـه و  35عرض جغرافیایی دقیقه شرقی،  27درجه و 60افیایی جغر
متر بـا توزیـع   میلی 1/176دقیقه شمالی، متوسط بارندگی منطقه  31

گراد و رطوبت درجه سانتی 5/15غیر یکنواخت، میانگین دماي ساالنه 
هاي یکبار خرد شده (اسپیلت پـالت)  % بصورت طرح بلوك51نسبی 

  ر به اجرا درآمد. هاي کامل تصادفی با سه تکرادر قالب بلوك
ابتـدا زمـین توسـط گـاو آهـن      ، سازي زمینعملیات آمادهجهت 

دار شخم و سپس دو دیسک عمود بر هم زده شـد. عملیـات   برگردان
 بنـدي شـد.  و سـپس کـرت   لـولر انجـام گرفـت   از تسطیح با استفاده 

                                                        
5- Triticum aestivum L. 
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سـولفات  ، کیلوگرم در هکتـار  250فسفات آمونیوم به مقدار  هايکود
ت بـر  قبل از کاش به صورت کیلوگرم در هکتار 200به میزان  پتاسیم

اساس نتایج آزمون خاك مزرعه و توصیۀ کودي منطقه به زمین داده 
  آورده شده است.  )1( جدول اساس بر خاك مزرعه آنالیز .شد

 

 مشخصات خاك محل اجراي آزمایش -1جدول 
Table 1- The results of soil analysis in experimental location  

-عمق نمونه
 برداري

Sampling  
depth (cm) 

شن 
(%) 

Sand 
  

سیلت 
(%) 
Silt 
  

رس 
(%) 

Clay 
  

بافت 
  خاك
Soil 

texture  

مادة آلی 
(%) 

Organic 
material  

 نیتروژن
Nitrogen 

)mg/kg( 

 فسفر
Phosphorus 

)mg/kg(  

 پتاسیم
Potassium 

)mg/kg(  

  هدایت
الکتریکی 

)EC( 
)dS/m(  

 اسیدیته
pH  

0-50 40  43  17  Loam-
Sand  0.046  0.037  10.3  352  5.8  7.33  

  
توسـط دسـتگاه بـذرکار     عملیات کاشت در اواسط اردبیهشت ماه

پنوماتیک چغندرقند انجام شد. بذر انتخابی جهت کاشت، بذر منـوژرم  
هاي رایزومانیا و نماتد بیماري (رقم خارجی و مقاوم به Paulinaرقم 

هـایی بـه   کیلوگرم در هکتـار در ردیـف   5بود که به مقدار چغندرقند) 
متـر کاشـته   سانتی 20متر، فاصلۀ بذور در روي خط سانتی 50فاصلۀ 

متر بـه  سانتی 50متر و عرض  6خط به طول  6شد. هر کرت داراي 
ی از یکدیگر هاي اصلی و فرعمربع بود. فاصلۀ کرت متر 18مساحت 

 متـر در نظـر   2متر و فاصلۀ تکرارها از یکـدیگر   1متر و  2به ترتیب 
 3900که مساحت کل زمین مورد آزمـایش، حـدود   گرفته شد بطوري

مربع بود. تیمارهاي آزمایش شـامل چهـار سـطح مختلـف کـود       متر
% 46 بـا  اورهکـود   کیلوگرم در هکتار 200و  150، 100، 0نیتروژنه (

عنـوان فـاکتور (عامـل) اصـلی و چهـار تیمـار مـدیریت        ) بهنیتروژن
هرز شامل عدم مبارزه (تیمار شاهد) و مبارزه کامـل (تیمـار   هاي علف

-کشهرز در طول فصل رشد، ترکیب علفهايوجین دستی) با علف
) 1درصد، بایر کراپ ساینس آلمان EC 7/15بتانال، هاي فن مدیفام (

هـر  ) و 2بی اي اس اف آلمان درصد، WP 65(پیرامین، و کلریدازون 
هاي فن مدیفام کشکیلوگرم در هکتار و ترکیب علف 5یک به مقدار 
درصد، بایر کراپ ساینس آلمان) نیز  WP 70س، لتیکگُو متامیترون (

عنـوان فـاکتور   کیلوگرم در هکتار براي هر یک از آنها بـه  5به مقدار 
) 2در جـدول (  فرعی در نظرگرفته شد. نحوة اجراي تیمارهـاي فـوق  

 آمده است. اولین آبیاري قبل از کاشت و آبیاري دوم یک هفته پس از
ها بـه  کاشت، جهت سبز شدن بهتر چغندرقند انجام شد. سایر آبیاري

در طول فصـل  روز یکبار، تا اواخر مرداد ماه انجام شد.  12فاصله هر 
سـرخرطوم کوتـاه چغندرقنـد    رشد، عملیات مبـارزه بـا آفـاتی چـون     

)Conorrhyn chusbresinrostris ــره ــتفاده از حش ــا اس ــش ) ب ک
و کـوددهی بصـورت   کیلـوگرم در هکتـار    2% به میزان 57ماالتیون 

و سی روز  (پس از تنک کردن)برگی  6-4سرك در دو نوبت، مرحله 
 هاي مورد اسـتفاده، کش پاشش علف پس از تنک کردن انجام گردید.

                                                        
1- Bayer Crop Science, Germany 
2- BASF, Germany 

 (مـدل  شارژي مپاش پشتیسبا استفاده از روز پس از کاشت  28در 
 5/2تا  2با فشار ثابت اي مجهز به نازل شره )3پالس الگانس ماتابی

جهـت  لیتر در هکتار کالیبره شده بود، انجـام شـد.    300بار که براي 
تقسـیم شـده کـه یـک      گیري، هر کرت به دو قسمت مسـاوي نمونه

گیري در طول فصل و قسمت دیگر جهت برداشت قسمت جهت نمونه
هرز چهار هفته پس هايبرداري از علفدر نظر گرفته شد. نمونه نهایی

متر از هر کرت انجام شد  5/0 ×5/0از سمپاشی با استفاده از کوادرات 
هـرز بـه تفکیـک    هـاي اساس آن تعـداد و وزن خشـک علـف    که بر
  هاي اصلی مشخص شدند. گونه

روز پس از سبز شدن گیاه زراعـی   32برداري در همچنین، نمونه
متر از  5/0 × 5/0نوبت با استفاده از کوادرات  5در فواصل مختلف در 

ها پس از برداشت براي تعیـین  . نمونهخط وسط هر کرت انجام شد 4
ساعت خشک  48گراد به مدت درجه سانتی 75وزن خشک، در آون با 
عدد  3صورت تصادفی برداري بهدر هر بار نمونهو سپس توزین شدند. 

در هـر کـرت انداختـه و تعـداد هـر گونـه       ي متر 5/0× 5/0کوآدرات 
هرز به تفکیک هـر گونـه   هايعلفآوري و وزن خشک هرز جمع علف

هرز در سـطح  هايتوزین شد. جهت تعیین تراکم و فراوانی گونه علف
  ):29هرز استفاده شد (هر کرت از شاخص تراکم (فراوانی) گونه علف

                                           )1(معادله 
100

n
ZF i

K  
F فراوانی گونۀ :k  بر اساس بود یا نبود آن در هر کرت؛Zi تعداد :

: تعداد کـوآدرات  nو  iدر هر کوآدرات در کرت شمارة  kبوته از گونۀ 
قرار داده شده در هر کـرت. از جملـه صـفات مـورد بررسـی در ایـن       

تعداد ریشه، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشـک انـدام   آزمایش 
گیري وزن خشک ریشـه و انـدام هـوایی    هوایی بودند که براي اندازه

گرم نمونه از ریشه و اندام هوایی تهیه و پـس از   50چغندرقند، حدود 
وزن تر/  × 100ردن آنها، رطوبت نمونه با استفاده از فرمول خشک ک

  وزن خشک محاسبه شد. 
 

                                                        
3- MATABI elegance plus (Foroughe Dasht Co.) 
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 فهرست تیمارهاي اعمال شده در تحقیق -2جدول 

Table 2- List of treatments in study 

  Treatment explain شرح تیمار 
 نام تیمار

Treatment 
name 

  Treatment explain شرح تیمار 
 نام تیمار

Treatment 
name 

  نیتروژن  Kg /ha  150هرز در طول فصل رشد + هايوجین کامل علف
Hand weeding + 150  Kg /ha nitrogen  N2W1 هرز در طول فصل رشد + عدم مصرف نیتروژنهايوجین کامل علف  

Hand weeding + Without nitrogen 
N0W1  

 نیتروژن  Kg /ha  150هرز در طول فصل رشد + هايعدم وجین علف
No control + 150  Kg /ha nitrogen  N2W2 هرز در طول فصل رشد + عدم مصرف نیتروژنهايعدم وجین علف 

No control + Without nitrogen  N0W2 

 نیتروژن  Kg /ha  150مدیفام + کش فنکش کلریدازون + علفعلف
Chloridazon+ Phenmedipham + 150  Kg /ha nitrogen  N2W3 مدیفام + عدم مصرف نیتروژنکش فنکش کلریدازون + علفعلف 

Chloridazon+ Phenmedipham + Without nitrogen  N0W3 

 نیتروژن  Kg /ha  150کش متامیترون + کش فن مدیفام + علفعلف
Phenmedipham + Metamitron + 150  Kg /ha nitrogen  N2W4 کش متامیترون + عدم مصرف نیتروژنکش فن مدیفام + علفعلف 

Phenmedipham + Metamitron + Without nitrogen  N0W4 

 نیتروژن  Kg /ha  200هرز در طول فصل رشد + هايوجین کامل علف
Hand weeding + 200  Kg /ha nitrogen  N3W1 هرز در طول فصل رشد + هايوجین کامل علفKg /ha  100  نیتروژن 

Hand weeding + 100  Kg /ha nitrogen  N1W1 
 نیتروژن  Kg /ha  200هرز در طول فصل رشد + هايعدم وجین علف

No control + 200  Kg /ha nitrogen  N3W2 هرز در طول فصل رشد + هايعدم وجین علفKg /ha  100  نیتروژن 
No control + 100  Kg /ha nitrogen  N1W2 

 نیتروژن  Kg /ha  200مدیفام + کش فنکش کلریدازون + علفعلف
Chloridazon+ Phenmedipham + 200  Kg /ha nitrogen  N3W3 مدیفام + کش فنکش کلریدازون + علفعلفKg /ha  100  نیتروژن 

Chloridazon+ Phenmedipham + 100  Kg /ha nitrogen  N1W3 

 نیتروژن  Kg /ha  200کش متامیترون + کش فن مدیفام + علفعلف
Phenmedipham + Metamitron + 200  Kg /ha nitrogen  N3W4 کش متامیترون + کش فن مدیفام + علفعلف Kg /ha  100  نیتروژن 

Phenmedipham + Metamitron + 100  Kg /ha nitrogen  N1W4 

  
خط وسط واقع  4برداري کلیۀ تیمارها از در برداشت نهایی، نمونه

مربع انجام و پس از انتقال  متر 6در نیمه انتهایی هر کرت به مساحت 
به قسمت عیارسنجی کارخانۀ قند شیرین طرق نسبت به تهیۀ خمیـر  

قرار داده شده  آنها اقدام شد. خمیرهاي تهیه شده در ظروف مخصوص
و به شرکت تحقیقات و خدمات زراعـی چغندرقنـد خراسـان رضـوي     

هاي عیارسنجی جهت تعیـین عیـار، ازت   منتقل و هر یک از عملیات
مضره، سدیم، پتاسیم با استفاده از دستگاه بتاالیزر از هر نمونه خمیـر  

روش برانشـویک انجـام شـد.    بدست آمده از تیمارهاي اعمال شده به
از رابطه  چغندرقندبتاالیزر جهت تعیین مالس موجود در غدد دستگاه 

  ):  26کند () بصورت زیر استفاده می2راینفیلد (معادلۀ 
%Ms = 0.0343 (Na + k) + 0.094 (a – amion – n) - 0.29  

)2(معادله                                                                              
 را 3معادلـۀ   منظـور  این براي )9درایکات و همکاران (همچنین 

 : کردند پیشنهاد
%Ms = 0.175 K + 0.13 Na + 0.215 (a – a min o – n) - 
)3(معادله                                                                    0.29  

 حسب بر مضره نیتروژن و سدیم و پتاسیم مقادیر معادالت این رد
اجزاء عملکرد . باشدیم چغندرقند ریشه گرم کصدی در واالن اکی میلی

تعیین شده در این تحقیق، با استفاده از روابـط زیـر محاسـبه شـدند     
  ):4(معادلۀ 

  عملکرد ریشه× قند = عیار  ناخالصعملکرد 
  عملکرد ریشه ×عملکرد خالص قند = درصد قند قابل استحصال 

  قند مالس  –= عیار  (Sugar)درصد قند قابل استحصال 
عیـار / درصـد قنـد قابـل     ×  100استحصال = راندمان قند قابل 

  استحصال
، SAS  9.1برداري با استفاده از نرم افزارهاي حاصل از نمونهداده

MSTAT-C  وEXCEL  مورد آنالیز قرار گرفتند. همچنین مقایسات
اي چنـد دامنـه  هاي صفات مورد بررسی، با استفاده از آزمون نیمیانگ

  درصد انجام شد. 5دانکن در سطح احتمال 
  

  نتایج و بحث
  هرزهايالف) خصوصیات علف

  هرز  هايتراکم علف
تـره  هـرز سـلمه  نتایج آزمایش انجام شده نشان داد که سه علـف 

)Chenopodium album L.خروس ریشه قرمز ()، تاجAmarantus 
retroflexus L.ریــزي ســیاه () و تــاجSulanum nigrum L. از (

عمـدتاً  هرز مورد بررسی به لحاظ تراکم بودند که هايمهمترین علف
هـرز خرفـه   هـاي سـایر علـف   شـدند. مـی  شاملرا یکساله هاي گونه

)Portulaca oleracea L.) سوروف ،(Echinochloa crus-galli 
(L.) Beauv.  ) پیچـک صـحرایی ،(Convolvulus arvensis L. ،(

خـــروس خوابیـــده )، تـــاج.Xanthium strumarium Lتــوق ( 
)Amaranthus blitoides S. Wats. ــوانی ــالم ارغـ )، اویارسـ
)Cyperus rotundus L. ،( ــه  Abutilon theophrasti(گاوپنب

Medik.) و خارخسک (Tribulus terrestris L.  از تراکم کمتـري (
مـایش، در  مشاهده شده در این آزهرز هايعلفبرخوردار بودند. کلیۀ 

گزارش کردنـد کـه   ) 32( زند و همکاران ) آورده شده است.3جدول (
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هاي مختلف تابعی از رونـد و  هرز غالب در محیطهايهاي علفگونه
مـزارع محصـوالت    کـه در  ندراهبرد تکاملی آنهاست و اظهـار داشـت  

هرز هاي علفورزي مکرر منجر به غالبیت گونهعملیات خاك ،یکساله
رقابـت کننـده    -شود که تابع راهبـرد تکـاملی فرارکننـده   یکساله می

میوه به دلیل دستکاري و تخریب کمتـر   اتباغ که درحالی در هستند
تحمل  -اساس استراتژي رقابت گیاهانی که بر عمدتاً ،خاك و محیط

اند غالب شده که بیشتر شامل گیاهان چند ساله افتهیبه تنش تکامل 
  . هستند

  
 مشاهده شده در این آزمایش هرزهايمشخصات علف -3جدول 

Table 3- Weeds observed specifications in this experiment  
 تراکم (تعداد)

Density  
)m2(  

 فصل رشد
Vegetation 

Season 

 چرخه زندگی
Life cycle 

  نام انگلیسی
English names 

 نام فارسی
Persian 
names 

 نام تیره
Family names 

 نام علمی
Scientific names 

14-15 S A lambsquarters  ترهسلمه Chenopodiaceae *Chenopodium album 
11-12 S A Pigweed  خروس وحشیتاج Amaranthaceae *Amaranthus  retroflexus 

10 S A Black nightshade  ریزي سیاهتاج Solanaceae *Solamum nigrum 
6-7 S A Common purslane  خرفه Portulacaceae Portulaca oleracea 
4-6 S A Barnyardgrass  سوروف Poaceae Echinocloa crus-gali 
4-5 S P Binweed  پیچک صحرایی Convolvulaceae Convolvulus arvensis 
3-4 S A Common cocklebur توق  Asteraceae Xanthium strumarium 
2-3 S A Prosrate pigweed  خروس خوابیدهتاج  Amaranthaceae Amaranthus blitoides 
2-3 S p Nutsedge  ارغوانی اویارسالم Cyperaceae Cyperus rotundus 
1-2 S A Velveltleaf گاوپنبه  Malvaceae Abutilon theophrasti  
1 S A Land caltrops  خارخسک Zygophyllaceae Tribulus terrestris 

1-2 S A Annual bluegrass  چمن یکساله Poaceae Poa annua 
  تابستانهSummer=S: ؛چندساله: Perennial=P؛ سالهک: ی Annual=A؛هرزهايبدون ستاره: سایر علف؛ غالب مشاهده شدههرز هايعلف: *  

*: The dominant weeds observed; Without stars: Other weeds; A: Annual, P: Perennial; S: Summer  
  

هـرز در تیمارهـاي   هـاي نتایج حاصل نشان داد که تـراکم علـف  
هرز هاي). باالترین تراکم علف4دار نبود (جدول مختلف نیتروژن معنی

 بوته در متر 51/12هرز ) با تعداد علفW2مربوط به تیمار عدم وجین (
 و )W3(کـش کلریـدازون + فـن مـدیفام     علفتیمارهاي مربع بود و 

 96/2هاي تراکمترتیب با ) به W4کش فن مدیفام + متامیترون (علف
هـرز  هـاي مربع در گروه دوم و تیمار وجین علف بوته در متر  41/2و 
)W1 مربع در جایگـاه سـوم قـرار گرفتنـد      بوته در متر 15/1) با تعداد
 تحـت  هرزعلف تراکم) بیان کردند که 3آرمین ( و بندگی. )6جدول (

اثرات متقابل مصرف نتایج گیرد. قرار نمی نیتروژن مختلف مقادیر تأثیر
هرز نشان داد علف تراکمکنترل بر روي هاي متفاوت روشبا  نیتروژن

کیلوگرم مصرف  150و  200هاي در تیمار هرزبیشترین تعداد علف که
) به N2W2 و N3W2هرز (هايهمراه تیمار عدم وجین علفهنیتروژن ب

مربـع بودنـد کـه     بوته در هر متر 7/13و  83/15هاي ترتیب با تراکم
مقـدار   داري بـین دو فـاکتور  اثر متقابل مثبـت و معنـی  نشان دهندة 

). در واقع اثر 6بود (جدول  هرزهايمصرف نیتروژن و عدم وجین علف
هـرز در اسـتفاده از   هايکارایی باالي ریشه علفمثبت مذکور بیانگر 

نیتروژن خاك در مقایسه با ریشه چغندرقند بود که منجر به افـزایش  
) گـزارش کردنـد   1آلیسون و همکاران (هرز شده بود. هايتراکم علف

هرز در مقایسه با ریشـه چغندرقنـد کـارایی    هايکه ریشه برخی علف

بخصوص نیتـروژن موجـود در آن    باالتري در استفاده از منابع خاکی
  دارند.
  

  هرز هايعلف وزن خشک
هـاي کنتـرل   کـه کـاربرد روش   داد نشـان  واریانس تجزیه نتایج

 درصـد  1احتمـال   سـطح  در هـرز علـف  خشک وزن هرز برهاي علف
هرز هايباالترین وزن خشک علفکه )، بطوري4 شد (جدول دار معنی

گـرم مـادة    3/208) بـا  W2هـرز ( هـاي در تیمارهاي عدم وجین علف
-مربع و کمترین آن مربوط به تیمارهاي وجین علف خشک در هر متر

 نتایجمربع بود. همچنین  گرم مادة خشک در متر 8) با W1هرز (هاي
 در هـرز علـف  خشـک  وزن بر مقادیر کاربرد نیتروژن واریانس تجزیه
  ). 4 شد (جدول دارمعنی درصد 5احتمال  سطح

کیلوگرم در  150و  200کاربرد نیتروژن به ترتیب  هر یک از تیمارهاي
ــک    ــروژن) داراي وزن خش ــاربرد نیت ــاي ک ــداکثر تیماره ــار (ح هکت

هرز بیشتري در مقایسه با سایر تیمارها بودنـد، بعبـارتی بـا    هاي علف
هرز نیـز افـزایش   هاينیتروژنه وزن خشک علفمصرف کود  افزایش

هرز هايمصرف نیتروژن، علف. در واقع با کاربرد )6جدول (یافته بود 
از موجـود در خـاك    ،مـد آاي قوي و کاربه علت داشتن سیستم ریشه

کنند بهمین دلیل در تیمارهـاي  عمل میتر نسبت به چغندرقند موفق
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  ).28بود (کاهش یافته  چغندرقندخشک  ةکل مادعملکرد ریشه و  نیتروژن،با افزایش مصرف هرز هايعلفعدم کنترل 
  

  چغندرقند در یبررس مورد صفات) مربعات نیانگی(م انسیوار هیتجز جینتا -4 جدول
Table 4- Results of analysis of variance (mean squares) of measured traits in sugar beet 

عملکرد قند 
 ناخالص

Sugar yield 

درصد قند 
 خالص

Percent 
pure sugar 

درصد قند 
 ناخالص

Percent of 
sugar 

عملکرد 
 مادةخشک
Dry matter 

yield 

تراکم 
 چغندرقند
Sugarbeet 

density  

  وزن خشک
 هرزعلف

Weed 
drymatter 

  تراکم
  هرزعلف

Weed 
density 

درجه 
 df آزادي

 منابع تغییر
S.O.V  

  Rep  تکرار 3  46.19 0.03 1.08 4.83 0.29 0.48 2.21
43.44** 2.89 ns 1.12 ns 69.52** 46.57 ns 0.33 * 1162.18 ns 3 نیتروژن  N  

  Error  خطا 8 1428.93  0.08  45.85 1.25 1.62  2.74 0.37
  Control  کنترل 3 **2 .32738 **11.30 **281.07 **171.62 **4.23 **5.22 **102.22
6.21** 3.96** 2.73** 7.55** 24.66 ns 0.34** 512.80** 9 

 کنترل ×نیتروژن 
Control × N  

  Error  خطا 24 219.85 0.07  0.98 0.62 0.63 0.77 0.18

7.29% 5.2% 9.73% 9.77% 5.11% 33.18% 31.17%  
ضریب تغییرات 

 (%)CV  
ns ، * هستند   %1% و 5دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیرمعنی  ** و     

ns, * and **; Non Significant, Significant at 5% and 1% levels of probability respectively 
  

  چغندرقند در یبررس مورد صفات) مربعات نیانگی(م انسیوار هیتجز جینتا -5 جدول
Table 5- Results of analysis of variance (mean squares) of measured traits in sugar bee 

 تغییر منابع
S.O.V  

 درجه
 df آزادي

 قند عملکرد
 خالص

Pure sugar 
yield 

راندمان 
 استحصال

Purity 
efficiency  

عملکرد 
 ریشه

Root yield 

 سقند مال
Molasses  

نیتروژن 
 مضره

Nitrogen 
harmful 

 پتاسیم
Potassium 

 سدیم
Sodium 

 Rep  3 1.58 0.98 78.29 0.01 0.11 0.02 0.03  تکرار

 N  3 28.87** 3.86* 1121.05** 1.19* 11.30* 1.09 ns 2.72 ns  نیتروژن

 Error  8 0.36 10.85  4.36 0.32  2.31 1.45 1.37  خطا

 Control  3 73.38** 11.40** 2748.28** 0.20* 2.34* 0.84* 0.40 ns  کنترل

 کنترل ×نیتروژن 
Control × N  9 4.55** 12.68** 146.28** 0.25** 3.03** 0.34 ns 0.61* 

 Error  24 0.16 1.78 3.26 0.05 0.58 0.19  0.25  خطا

 CV   8.11% 1.57% 6.08% 7.46% 14.16% 8.35% 12.10%ضریب تغییرات (%) 

ns ، * هستند  %1% و 5دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیرمعنی  ** و  
ns, * and **; Non Significant, Significant at 5% and 1% levels of probability respectively 

 
کشی کلریـدازون +  مقادیر وزن خشک هر یک از تیمارهاي علف

 16و  3/19) به ترتیب W4مدیفام (متامیترون + فن و )W3(مدیفام فن
کـش  علـف  دهندة مؤثرتر بودن تیمـار  مربع بود که نشان گرم در متر

. )6جدول (بود هرز هايعلفدر کنترل  )W3(مدیفام کلریدازون + فن
بـر وزن  هـرز  هـاي کاربرد کود نیتروژنه با کنترل علـف اثرات متقابل 

 200) و در تیمـار کـاربرد   4دار بود (جدول هرز معنیهايعلفخشک 
هـرز  هـاي وجـین علـف  همراه عدم کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به

)N3W2) در مقایسه با کاربرد خالص هر یک از آنها (N3  وW2 داراي (
کـه بیـانگر    )4جدول (بود  )مربع هر متردر  گرم 292مقدار بیشتري (

هرز در استفاده از نیتروژن بود. سـایر تیمارهـا   هايکارایی بیشتر علف

) 3آرمین ( و بندگی). 6داري را نشان دادند (جدول اثرات متقابل معنی
 خشک وزن سبب افزایش مصرفی نیتروژن افزایشگزارش دادند که 

مـالنو و همکـاران    تحقیقـات  شد. نتـایج  سطح واحد در هرزهايعلف
 نیـز بیـانگر  ) 14) و هـالل و همکـاران (  12)؛ فتی و همکاران (21(

  .بود مصرفی میزان نیتروژن افزایش با هرزهايعلف وزن افزایش
  

  خصوصیات گیاه زراعیب) 
  )(Density چغندرقند تراکم

بر تراکم ات کاربرد سطوح مختلف نیتروژن نتایج نشان داد که اثر



  1395 زمستان ،4 شماره ،30 جلد ،ي)کشاورز عیصنا و علوم( اهانیگ حفاظت هینشر     670

معنی که با افزایش مصرف  دینب). 4(جدول  دار نیستمعنی چغندرقند
که این یامد در هکتار بوجود نچغندرقند بوته  تغییري در تعدادنیتروژن 
هـرز  هايعلفدر تیمارهاي کنترل ). 6(جدول  استبدیهی  امر کامالً
هزار بوتـه   08/88 با تراکم) W2هرز (هايعدم وجین علف تنها تیمار
 05/0داري در سـطح  نسبت به دیگر تیمارها اختالف معنـی  در هکتار

-هبمذکور در تیمار دین علت است که بآن  درصد نشان داد. اختالف
اندازي آنها و سایه اندازهاز رشد بیش  هرز،هايعلفعلت عدم کنترل 

براي  دسترسچغندرقند و همچنین کاهش آب و مواد غذایی قابل  بر
ـ   تـر چغندرقنـد  هاي ضعیفگیاه زراعی، تعدادي از بوته و ه از بـین رفت

ـ   چغندرقنـد  تراکم بوته  . در )6جـدول  ( ه بـود در هکتـار کـاهش یافت
به تیمار کاربرد چغندرقند مربوط ارهاي اثر متقابل، کمترین تراکم تیم

هرز هايکیلوگرم کود نیتروژن در هکتار بهمراه عدم کنترل علف 100
)N1W2 داري با هزار بوته در هکتار بود که اختالف معنی 82) با تراکم

سایر تیمارها داشت. این اختالف به علت اثر متقابـل منفـی (کـاهش    
ایسـه بـا   تراکم چغندرقند) بین دو تیمار مذکور در ترکیب آنهـا در مق 

  ).6تراکم هر یک از آن دو بصورت خالص بود (جدول 
  

 )TDMخشک ( ةعملکرد ماد
عملکرد ماده خشک  برنیتروژن کود کاربرد  نتایج حاصلاساس  بر

کـه در تیمارهـاي کـاربرد    )، بطـوري 4(جدول  بوده دارمثبت و معنی
کیلـوگرم   10330بـه مقـدار   بیشترین عملکرد ماده خشـک  نیتروژن، 

و  )N3(در هکتـار  کیلـوگرم نیتـروژن    200کـاربرد   تیمـار مربوط بـه  
 5123بـه میـزان   ) N0در تیمار عـدم مصـرف نیتـروژن (   کمترین آن 

رشد، کاربرد در اوایل فصل . )6جدول ( مشاهده شد در هکتار کیلوگرم 
در برگ و  بخصوصباعث افزایش ماده خشک در واحد سطح نیتروژن 

سـبب  عـالوه بـر آن   در اواخـر فصـل   که حالی در شودها میمبرگد
). بنابراین مصـرف  11( افزایش تولید ماده خشک در ریشه خواهد شد

باعث افزایش اندازه و تعداد بـرگ و همچنـین افـزایش وزن    نیتروژن 
هـرز  هـاي تیمارهاي کنترل علـف همچنین،  شود.میچغندرقند ریشه 

خشـک   ةعملکرد ماددرصد  05/0سطح داري در داراي اختالف معنی
). بــاالترین آن در تیمــار وجــین کامــل 4چغندرقنــد بودنــد (جــدول 

مشاهده شد. در هکتار کیلوگرم  10860با عملکرد  )W1هرز (هاي علف
کـش  و علـف  )W3مـدیفام ( کـش کلریـدازون + فـن   علف تیمارهاي
و  9397بـه ترتیـب    يعملکـرد ) داراي W4+ فن مدیفام ( متامیترون

کیلوگرم بودند و کمترین عملکرد مادة خشـک در تیمـار عـدم     9551
در کیلـوگرم   2485 ي معـادل بـا عملکـرد  ) W2( هرزهايوجین علف
نسبت به تیمار  W4رغم بیشتر بودن تیمار . علی)6جدول ( هکتار بود

W3 دار نبود. اختالف این دو تیمار با هم معنی    
در طول فصل رشد هرز هايعلفدر تیمار وجین دستی و کنترل کامل 

به علت عدم وجود رقابت و در دسترس بودن نور، آب و مواد غذایی به 

بیشـتر از  چغندرقنـد در ایـن تیمـار    عملکرد ماده خشک  ،میزان کافی
بـدلیل  هـرز  هـاي علـف تیمارهاي دیگر بود و در تیمار عـدم کنتـرل   

بر سـر   و همچنین رقابت چغندرقندبر روي هرز هايعلفاندازي  سایه
بـه  چغندرقند هاي هوایی و ریشه فضا، رشد اندام منابع غذایی و آب و

این تیمار کمتر از سایر خشک  ةحداقل رسیده و در نتیجه عملکرد ماد
کش به دلیـل اینکـه   علف کاربرددر تیمارهاي ). 18و  4ها بود (تیمار

 خارشـتر  هـایی ماننـد  باریک بـرگ و پهـن بـرگ    هرزهايکلیۀ علف
)Alhagi camelorum Fisch. ناشی از رقابت  نبودند،) کنترل نشده

شـده  و گیاه زراعی باعث کاهش عملکرد ماده خشـک  هرز هايعلف
هرز هايعلفو روش کنترل  تیمارهاي کاربرد نیتروژناثر متقابل  .بود

در  نیتـروژن  200 تیمـار در  مادة خشک عملکردداراي باالترین مقدار 
 14890بـه میـزان   ) N3W1هـرز ( هـاي ترکیب با وجین کامـل علـف  

شده بود. بعبارتی تیمار مذکور عملکرد ماده خشک در هکتار کیلوگرم 
کمترین  بیشتري در مقایسه با کاربرد خالص هر یک از تیمارها داشت.

بهمـراه   عدم مصرف نیتروژن مربوط به تیمارمادة خشک نیز عملکرد 
در کیلوگرم  1763 عملکرد) با مقدار N0W2هرز (هايعدم وجین علف

منفی بین دو تیمار بود. عملکرد  اثر متقابل ةکه نشان دهندبود هکتار 
ماده خشک تیمار مذکور کمتر از عملکرد هر یک از تیمارها بصـورت  

  . )6جدول (خالص بود 
  

  )Polarityقند ( = عیاردرصد قند ناخالص
از نظـر درصـد قنـد ناخـالص اخـتالف       نیتـروژن تیمارهـاي  بین 

مقادیر مختلف )، بعبارتی بکار بردن 4(جدول  داري وجود نداشت معنی
جـدول  ( ثیري نداشتأتچغندرقند درصد قند ناخالص  بر نیتروژنهکود 

هـاي بـا درصـد    ) بیان کردند کـه در خـاك  16. هوبا و همکاران ()6
کیلوگرم در هکتار بر درصد قند  150تا  نیتروژن کم، افزودن نیتروژن

، هـرز هـاي در تیمارهاي کنترل علـف د داشت. ناخالص تأثیري نخواه
داراي درصـد   33/20بـا عیـار   ) W2هـرز ( هايتیمار عدم وجین علف

درصد  اندازه ریشه باباالترین مقدار قند ناخالص بود. با توجه به اینکه 
داراي  W2 تیمـار )، بنـابراین  28( مستقیم دارد ارتباطقند ناخالص آن 

ر تیمـا سایر تیمارها بود. از  يکوچکتر ریشهدرصد عیار بیشتر و اندازة 
در گـروه   درصد 62/19عیار  با مقدار) W1هرز (هايوجین کامل علف

هـاي  کـش بعدي و کمترین درصد عیار مربوط به تیمار ترکیب علـف 
 89/18) بـا مقـدار   W3مـدیفام ( کش فنکش کلریدازون + علفعلف

روش  بهمراه نمصرف نیتروژاثر متقابل مقادیر . )6جدول (درصد بود 
عـدم   تیمـار نشان داد که خالص نادرصد قند هرز بر هايعلف کنترل

) داراي بیشترین N0W2هرز (هايبا عدم وجین علف مصرف نیتروژن
  .)6جدول (درصد بود  34/21قند ناخالص با مقدار 
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 )Suger( درصد قند خالص

 داري نداشـت ثیر معنیأتنیز بر درصد قند خالص  ازتهکود کاربرد 
. در بین نشان دادرا روند کاهشی  نیتروژنبا افزایش کود ) و 4(جدول 

کیلوگرم  200) و تیمار کاربرد N0( تیمارها، تیمار عدم مصرف نیتروژن
درصـد بـه    09/16و  29/17) با مقدار N3در هکتار ( مصرف نیتروژن

. )6جـدول  ( تیب داراي باالترین و کمترین درصد قند خالص بودندتر
 ةمـاد درصـد   80گونه تشریح کرد که در حدود توان اینعلت آنرا می

تمامی این سـاکارز در   کهبطوري دادهخشک ریشه را ساکارز تشکیل 
 ).13گیـرد ( مورد استفاده قـرار نمـی  یند تولید قند قابل استحصال آفر

مینه، پتاسـیم و سـدیم   آهاي ریشه از جمله نیتروژن افزایش ناخالصی
درصـدي از سـاکارز در   و باقیمانـدن  مانع از کریستاله شدن سـاکارز  

در زمـان  کـاربرد آن  کود نیتروژنه و  ۀرویمصرف بی شود.میمالس 
. از طرفـی گیـاه بـراي    شودمی ن آمینهژافزایش نیتروباعث نامناسب 

که این امر باعث  کردهسیم را جذب تعادل بار یونی، امالح سدیم و پتا
در بین تیمارهاي کنترل ). 19د (شوقند خالص می درصد پایین آمدن

مربوط به تیمار عدم وجـین  درصد قند خالص هرز، باالترین هايعلف
درصد بود که با تیمار وجین کامل  47/17) با مقدار W2هرز (هايعلف
داري نداشـت کـه   نـی اختالف مع 87/16) با مقدار W1هرز (هايعلف

هـرز و جـذب   هـاي توسط علـف  علت را باید در جذب بیشتر نیتروژن
نتیجـه کـاهش میـزان نیتـروژن و      کمتر آن توسط گیاه زراعـی و در 

کمتـرین درصـد قنـد    افزایش درصد قند خالص در چغندرقند دانست. 
همـراه  ههاي کلریدازون بکشترکیب علف تیمارنیز مربوط به خالص 

داراي اخــتالف  بـود کــه درصــد  91/15مقــدار  بـا  )W3مــدیفام (فـن 
بـه   )W4مـدیفام ( هاي متامیترون با فـن کشعلف با تیمارداري  معنی

 مصرف نیتروژناثر متقابل مقادیر  .)6جدول (درصد بود  44/16مقدار 
نشان داد کـه  درصد قند خالص هرز بر هايعلف روش کنترل بهمراه
) داراي N0W2هرز (هايوجین علفبا عدم  عدم مصرف نیتروژن تیمار

  ). 6درصد بود (جدول  71/18بیشترین قند خالص با مقدار 
  

  )SYعملکرد قند ناخالص (
درصـد   05/0در سـطح  نیتروژن بر عملکرد قند ناخـالص   کاربرد

در  عملکرد قند ناخـالص که باالترین )، بطوري4(جدول  دار بودمعنی
مقـدار  بـا  ) N3در هکتار ( کیلوگرم مصرف نیتروژن 200تیمار کاربرد 

کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط به تیمار عدم مصـرف   7730
از  .)6جـدول  (بـود  در هکتـار  کیلوگرم  3430) با مقدار N0( نیتروژن

حاصلضرب عملکرد ریشه در درصـد   ازعملکرد قند ناخالص  ییکهآنجا
  دار شود و با توجه به عدم اختالف معنیحاصل می قند ناخالص (عیار)

را  N3عملکرد قند ناخالص در تیمار کودي  بیشتر بودن، در بین تیمارها
در تیمارهـاي   به باالتر بودن عملکرد ریشـه آن نسـبت داد.  توان می

 ناخالص مربوط بـه تیمـار   باالترین عملکرد قند ،هرزهايکنترل علف
در هکتـار و  کیلوگرم  7880 با مقدار) W1هرز (هايوجین کامل علف

بـا  ) W2هـرز ( هـاي عـدم وجـین علـف    تیمـار کمترین آن مربوط به 
 W2تیمـار  حالی است کـه   بود. این دردر هکتار کیلوگرم  1470مقدار

عملکرد بود ولی بعلت داشتن باالترین مقدار درصد قند ناخالص داراي 
در مقایسه با سایر تیمارها آن  عملکرد قند ناخالص، ریشه بسیار پایین
هاي تیمار هر یک از عملکرد قند ناخالصمقادیر  .بودبه حداقل رسیده 

کـش فـن   علـف  و) W3مدیفام (کش فنکش کلریدازون + علفعلف
 7140و  6640بــه ترتیــب ) W4کــش متــامیترون (مــدیفام + علــف

 05/0داري در سـطح  که داراي اختالف معنی رسید در هکتار کیلوگرم
و روش کاربرد نیتـروژن  اثرات متقابل . )6جدول (درصد با هم بودند 

ناخـالص   عملکرد قندو کمترین بیشترین هرز داراي هايعلف کنترل
کیلوگرم مصـرف ازت در هکتـار بـا وجـین      200هاي کاربرد تیماردر 

نیتروژن بـا عـدم وجـین    ) و عدم مصرف N3W1هرز (هايکامل علف
در هکتارکه کیلوگرم  1310و  11360) با مقادیر N0W2هرز (هايعلف
داشتند در تولید قند ناخالص  و منفی اثر متقابل مثبت ترتیب دارايبه 

مصرف ) طی تحقیقی گزارش دادند که 3بندگی و آرمین (. )6جدول (
 که کهطوريدارد، بعملکرد قند ناخالص بر  داريمعنی نیتروژن تأثیر

 و نیتـروژن  کیلـوگرم  200 تیمـار  درعملکرد قنـد ناخـالص    بیشترین
نیتروژن بکار رفته در هکتار حاصل  کیلوگرم 100 آن در تیمار کمترین

  شد. 
  

  )WSYعملکرد قند خالص (
اخــتالف  کــوديمتفــاوت قنــد خــالص در تیمارهــاي  عملکــرد

عملکرد قند خـالص بـا افـزایش    ). 5داري با هم داشتند (جدول  معنی
کمتـرین  بیشـترین و  کـه  روند افزایشی داشت بطورينیتروژن مقدار 

کیلـوگرم مصـرف ازت در هکتـار     200هاي کاربرد مقدار آن در تیمار
)N3) و عدم مصرف ازت (N0  در  کیلـوگرم  2950و  7740) با مقـادیر

تابعی ص بنابراین افزایش مقدار عملکرد قند خال. )6جدول (بود  هکتار
 نیتروژن بود. گوهري کاربردافزایش عملکرد ریشه به ازاي افزایش از 

میـزان  ، از عملکرد ریشـه  بیان نمودند که با افزایش )13(و همکاران 
میزان کـاهش سـاکارز   در واقع و  شودسته میبه تدریج کاآن ساکارز 

خواهـد  افزایش یک واحد عملکرد ریشـه  دهندة اقتصادي بودن  نشان
با خالص حداکثر عملکرد قند  ) بیان کردند که20لی و اسچمل (بود. 

که در حالی ید.آکیلوگرم ازت خالص در هکتار بدست می  125مصرف 
، خاك مزرعـه نیتروژن شدید  علت کمبوددر این تحقیق انجام شده به

نیتروژن رفته در هکتار حاصـل  کیلوگرم  200حداکثر مقدار با مصرف 
هـرز نشـان داد کـه    هـاي تیمارهاي کنترل علفشد. نتایج مرتبط به 

هـاي وجـین کامـل    عملکرد قند خـالص در تیمار و کمترین بیشترین 
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 6760یر دابا مق) W2هرز (هاي) و عدم وجین علفW1هرز (هايعلف
کش کلریـدازون  علفدر هکتار حاصل شد. در تیمار کیلوگرم  1270و 

کـش  + علـف کش فـن مـدیفام   علف و) W3مدیفام (کش فن+ علف
کیلـوگرم در   5980و  5610ترتیب این مقدار بـه   به) W4متامیترون (
این  بررسی در W3تیمار  بر W4که نمایانگر برتري تیمار هکتار رسید 

 و روش کنتـرل کـاربرد نیتـروژن   اثرات متقابل . )6جدول (بود صفت 
در خـالص   عملکـرد قنـد  و کمتـرین  بیشـترین  هـرز داراي  هايعلف
کیلوگرم مصرف ازت در هکتار با وجین کامـل   200برد هاي کارتیمار
) و عـدم مصـرف نیتـروژن بـا عـدم وجـین       N3W1هـرز ( هـاي علف
که  در هکتارکیلوگرم  1130و  9760) با مقادیر N0W2هرز (هاي علف
داشـتند  در تولید قند خالص  و منفی اثر متقابل مثبت ترتیب دارايبه 

تیمـار نیتـروژن مصـرف نشـده     . با توجه به اینکه در ایـن  )6جدول (
)N0W2هرز مصـرف  هاي) و نیتروژن موجود در خاك نیز توسط علف

شده بنابراین ریشه رشد کافی نکرده و عملکرد ریشه بسیار پایین بود 
عملکـرد قنـد قابـل استحصـال (خـالص)      کـه  ) و از آنجائی6(جدول 

بنابراین عملکـرد   حاصلضرب عملکرد ریشه و درصد قند خالص است
  داري کمتر از سایر تیمارها بود.د خالص در این تیمار به شکل معنیقن
  

  راندمان استحصال (نسبت قند خالص به قند ناخالص)
 05/0تأثیر کود نیتروژن بر رانـدمان قابـل استحصـال در سـطح     

). در کاربرد چهار سـطح کـود نیتـروژن،    5دار بود (جدول درصد معنی
) N0اي عدم مصرف نیتـروژن ( باالترین خلوص شربت خام در تیماره

کیلوگرم مصرف نیتروژن در هکتـار   100درصد و کاربرد  87به مقدار 
)N1 کیلـوگرم   150درصد و هر یک ار تیمارهـاي کـاربرد    74/85) با

کیلــوگرم مصــرف  200) و کــاربرد N2مصــرف نیتــروژن در هکتــار (
درصـد بودنـد    78/83و  71/83) به ترتیب بـا  N3نیتروژن در هکتار (

. ضـریب استحصـال کارخانـه قنـد تحـت تـأثیر رانـدمان        )6جدول (
گیرد و هرچه این رانـدمان بیشـتر باشـد، ضـریب     استحصال قرار می

استحصال افزایش خواهد یافت. بنابراین با افزایش راندمان استحصال، 
یابـد.  هزینه تولید کارخانه قند پایین و درآمد ناشی از آن افزایش مـی 

هاي حاوي مقـدار  ) خاطر نشان کردند در خاك1آلیسون و همکاران (
زیادي نیتروژن، افزایش مقدار اندکی کود نیتروژنه منجر بـه کـاهش   

شود. افت خلوص شربت تا حدود سریع درصد قند و خلوص عصاره می
هایی است که خود ناشی از زیادي در اثر افزایش غلظت ترکیبات آمین
اشد. در طی مطالعۀ انجـام  بجذب زیاد نیترات در اواخر فصل رشد می

نیتـروژن از  شده در منطقۀ اصفهان مشخص شـد کـه مصـرف زیـاد     
هاي شـربت خـام   قند و افزایش ناخالصیعوامل اصلی کاهش درصد 

هرز بیشترین درصد خلوص هاي). در تیمارهاي کنترل علف17است (
درصد  W1 (94/85هرز (هايشربت مربوط به تیمار وجین کامل علف

کش کش کلریدازون با علفآن مربوط به تیمار ترکیب علفو کمترین 

درصـد بـود کـه داراي اخـتالف      06/84) بـه مقـدار   W3مـدیفام ( فن
. این تفاوت را )6جدول (درصد بودند  05/0داري با هم در سطح  معنی

در مقایسه با تیمار  W1هرز در تیمار هايتواند به کنترل بهتر علفمی
W3 هاي شربت قنـد ( دانست که این خود باعث کاهش ناخالصیK ،
Na وNi و افزایش خلوص شربت خام خواهد شد. نتایج اثرات متقابل (

هرز نشان داد که تیمار عـدم  هايعلف و روش کنترلکاربرد نیتروژن 
) داراي بــاالترین N0×W1بهمــراه وجــین دســتی ( نیتــروژنکــاربرد 

  ). 6درصد بود (جدول  09/88ار راندمان قابل استحصال به مقد
 

  )Root yieldعملکرد ریشه (
را روند افزایشی  نیتروژن مصرف نتایج عملکرد ریشه در تیمارهاي

بـه ترتیـب   ریشـه   عملکـرد و کمتـرین  بیشترین که بطورينشان داد 
و  )N3(ر در هکتـا  مصرف نیتروژنکیلوگرم  200هاي مربوط به تیمار

در کیلـوگرم   17900و  39180بـا مقـدار   ) N0( نیتروژن مصرف عدم
 نمو برگو تعداد باعث افزایش  . کاربرد نیتروژن)6جدول (بود هکتار 

تولیـد  و افزایش جـذب در طـی دورة تولیـد قنـد شـده و منجـر بـه        
شود میعملکرد ریشه  و در نهایت افزایشبا ریشه حجیم  هاییچغندر

رف نیتـروژن  ، افـزایش مصـ  آنالیزهاي رشـد اساس  ). همچنین بر28(
ریشـه و شـاخص سـطح     هاي هوایی،سرعت رشد اندامباعث افزایش 

وزن ریشه مقایسه با دیگر تیمارهاي کودي شده بود در نتیجه  برگ در
آندرسـون و  . افـزایش یافتـه بـود    ،نیتـروژن  یشـتر بکاربرد ح ودر سط

نیز گزارش کردند که با افزایش مصـرف نیتـروژن وزن   ) 2پیترسون (
هرز هايکنترل علفحاصل از نتایج چغندرقند افزایش یافته بود. ریشه 

) W2) و عـدم وجـین (  W1هاي وجین کامـل ( نشان داد که تیمارنیز 
 7260و  40220هرز در طول فصل رشد به ترتیب با مقادیر هايعلف

 بودند. هرعملکرد ریشه کیلوگرم در هکتار داراي باالترین و کمترین 
مـدیفام  کش کلریـدازون + فـن  رد ترکیب علفیک از تیمارهاي کارب

)W3( و ترکیب علف) کش فن مدیفام + متامیترونW4با  ترتیب ) به
ــرد  ــوگرم  36600و  37710عملکـ ــارکیلـ ــتالف  در هکتـ داراي اخـ

دهنـدة   کـه نشـان   )6جدول (د بودند درص 05/0داري در سطح  معنی
کشی در عملکرد ریشه چغندرقند شدت اثر مناسب این تیمارهاي علف

  بود. 
عاري نگهداشتن مزرعه از علت در تیمار کنترل و وجین دستی به

فرصت کافی ، گیاه زراعی رشد فصلدر اوایل  بخصوصهرز هايعلف
ي و همچنـین  هاي فتوسـنتز تشکیل اندام ،حداکثر رشدحصول جهت 

داشته که  هرزهايدر شرایط بدون رقابت با علفرا ها رشد سریع برگ
تشـکیل کـانوپی و در    ،افزایش سریع شاخص سـطح بـرگ  منجر به 

). در 8تري را در پی داشت (هاي حجیم با وزن باالریشهنهایت تولید 
رویـش سـریع   و زنـی  به علت جوانـه ، هرزهايعلفتیمار عدم کنترل 

و  تـره خروس وحشی، گاوپنبه و سلمهتاجمانند هرز هايبرخی از علف
تولیـد مـواد   ی توسط آنهـا منجـر بـه محـدودیت نـور و      اشغال کانوپ
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و در نهایت هرز هايعلف توسطآب و منابع غذایی ، مصرف فتوسنتزي
). ون زویـدام و  34و  31گیاه زراعی خواهـد شـد (   کاهش رشد ریشه

و شـدید   هايآلودگی نشان دادند که درآزمایشی ) طی 30همکاران (
 در مـزارع چغندرقنـد،  هرز در طول فصل رشد هايعلفبا عدم مبارزه 

محصول گیاه زراعی بطور کامل از بین خواهد رفت. از طـرف دیگـر،   
 دو تا چهار ۀچغندرقند در مرحلدر مزارع هاي انتخابی کشعلفکاربرد 

سـبب افـزایش   و به دنبـال آن  هرز هاياکثر علف کنترلبرگی سبب 
-علف بسیاري ازبا راعی گیاه زافزایش قدرت رقابت و  رشد چغندرقند

). اثـر متقابـل   18ي خواهـد شـد (  بعدخودرو هرز هايهرز و علفهاي
هاي کنترل بر عملکرد ریشـه در سـطح   کاربرد کود نیتروژنه با روش

که بـاالترین و کمتـرین   ). بطوري5دار بود (جدول درصد معنی 05/0
کیلـوگرم   200عملکرد ریشه چغندرقنـد در تیمارهـاي ترکیـب شـدة     

هرز در طول فصـل  هاياربرد نیتروژن در هکتار با وجین کامل علفک
کیلوگرم در هکتار و تیمـار ترکیـب    56980) با عملکرد N3W1رشد (

) N0W2هرز (هايهمراه عدم وجین علفهشدة عدم مصرف نیتروژن ب
دهنـدة اثـرات    ) کـه نشـان  6کیلوگرم در هکتار بود (جدول  6240با 

تیمارها با یکـدیگر (افـزایش و کـاهش میـزان     متقابل مثبت و منفی 
عملکرد این دو تیمار بصورت ترکیب شده در مقایسه با عملکرد کاربرد 

باعث  N0W2یک از آنها) بود. عدم کاربرد نیتروژن در تیمار  خالص هر
 و درهـرز  هايعلفجذب تمام مقادیر نیتروژن موجود در خاك توسط 

  ).6چغندرقند شود (جدول نهایت تولید عملکرد کمتر در ریشه 
  

  قند مالس
داراي از نظر مقدار قند مـالس ریشـه   نیتروژن  کاربردتیمارهاي 
) و 5درصـد بودنـد (جـدول     05/0هم در سطح  داري بااختالف معنی

مقدار آن با افزایش مصرف نیتروژن روند صـعودي داشـت. کمتـرین    
 69/2) بـا مقـدار   N0مقدار قند مالس در تیمـار عـدم مصـرف ازت (   

علت داشتن حداقل ناخالصی مضره (پتاسیم، سـدیم و نیتـروژن) و    به
) N3کیلوگرم مصرف ازت در هکتار ( 200بیشترین آن در تیمار کاربرد 

. مـواد  )6جـدول  (هـا بـود   با داشتن حداکثر ناخالصـی  20/3به مقدار 
قندي در شربت چغندرقند مانع ازکریستالیزه شدن قنـد و   محلول غیر
هش قند قابل استحصال در واحد سطح شده و در نهایـت  منجر به کا

) بیـان  20). لی و اسـچمل ( 13دهند (میزان قند مالس را افزایش می
که تغییرات درصد قند مالس نسبت به مصرف کـود نیتروژنـه    کردند

داراي روند خطی بوده و با افزایش کود نیتروژنه مصرفی، درصد قنـد  
یابد. اثـر متقابـل   ري افزایش میدامالس به صورت تدریجی و معنی

ـ  200تیمار کاربرد  همـراه عـدم   هکیلوگرم مصرف نیتروژن در هکتار ب
 47/3) داراي بیشترین مقدار مالس یعنی N3W2هرز (هايوجین علف

هرز بود (جدول هايعلت مصرف باالي نیتروژن و عدم کنترل علفبه
ن با وجین کامـل  که اثر متقابل تیمار عدم مصرف نیتروژحالی ). در6

بعلـت   38/2را بـا   کمترین مقدار مالس ریشه) N0W1هرز (هايعلف
هرز داشـته کـه   هايعدم مصرف نیتروژن به همراه کنترل کامل علف

  .)6جدول (هاي موجود در ریشه شده بود منجر به کاهش ناخالصی
  

  هاي ریشۀ چغندرقندناخالصی
 مضـره در تیمـار   نیتـروژن که بیشترین مقـدار   ندنتایج نشان داد

 و 4/6میزان به ) N3کیلوگرم مصرف نیتروژن در هکتار ( 200کاربرد 
میلی  51/4به میزان ) N0عدم مصرف نیتروژن ( کمترین آن در تیمار

. در کاربرد چهار سطح کود باشدمی اکی واالن گرم در صد گرم ریشه
 150و  200نیتروژن بیشترین مقـدار نیتـروژن مضـره در تیمارهـاي     

) و سـپس در تیمارهـاي   N3و  N4کیلوگرم کاربرد نیتروژن در هکتار (
 و N1کیلوگرم نیتروژن در هکتار و عدم مصرف نیتروژن ( 100مصرف 

N0 آن کـاربرد یا  رویه نیتروژن و مصرف بی. )6جدول () مشاهده شد 
). بلک 9(دهد مضره را افزایش مینیتروژن میزات  ،در زمان نامناسب
 دادنـد کـه  گـزارش  ) 2) و آندرسـون و پیترسـون (  4شو و همکاران (

شـود  اي میافزایش غلظت ترکیبات آمینهباعث افزایش کود نیتروژن 
. اسـت که این خود ناشی از جذب مفرط نیتروژن در اواخر فصل رشد 

هرز، کمترین مقدار نیتروژن مضره هايدر بین تیمارهاي کنترل علف
میلـی   76/4) یعنـی؛  W1( هرزهايمربوط به تیمار وجین کامل علف

اکی واالن گرم درصد گرم خمیر بود که بـا سـایر تیمارهـا در سـطح     
ت . همچنـین نتـایج اثـرا   )6جـدول  (داري داشت اختالف معنی 05/0

-مصرف نیتروژن + وجین کامل علف 200متقابل نشان داد که تیمار 
) داراي بیشترین مقدار نیتروژن مضره به علت عـدم  N3W1هرز (هاي
هرز و مصرف بیش از حد نیتروژن توسط چغندرقند بود هايد علفوجو

داري در سـطح  سایر تیمارهاي کودي اختالف معنـی  ) که با6(جدول 
  درصد داشت. 05/0

مختلـف  مقدار پتاسیم موجود در ریشـه چغندرقنـد در تیمارهـاي    
اگـر چـه دان و    .)5(جـدول   داري را نشان نداداختالف معنینیتروژن 

رویه نیتروژن باعث افزایش که مصرف بیند ) نشان داد10همکاران (
شود، امـا بـه دلیـل    هاي نیتروژن مضره، پتاسیم و سدیم میناخالصی

پایین بودن محتوي نیتروژن خاك در این تحقیـق، افـزودن مقـادیر    
. )6جدول (مختلف نیتروژن تأثیري بر روي مقدار پتاسیم ریشه نداشت 

عدم  کمترین مقدار پتاسیم در تیمار، رزههايدر تیمارهاي کنترل علف
. در )6جـدول  ( مشاهده شد 85/4) به مقدار W2هرز (هايوجین علف

 150بررسی اثرات متقابل بیشترین مقدار پتاسیم ریشه در تیمار کاربرد 
هـاي کلریـدازون و   کـش کیلوگرم مصرف نیتروژن بـا ترکیـب علـف   

کیلـوگرم   100کاربرد ) و کمترین آن در تیمارهاي N2W3مدیفام ( فن
) و تیمار مصرف N1W2هرز (هايمصرف نیتروژن با عدم وجین علف

هاي کلریـدازون و  کشکیلوگرم مصرف نیتروژن با ترکیب علف 100
  ).6) مشاهده شد (جدول N1W3مدیفام (فن
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مختلـف  چغندرقنـد در تیمارهـاي    ۀموجـود در ریشـ   سدیممقدار 
 داري را نشـان نـداد  معنـی  اخـتالف هـرز  هاينیتروژن و کنترل علف

کیلوگرم مصرف  150بیشترین مقدار سدیم در تیمار کاربرد  .)5(جدول 
گـرم خمیـر و    100میلی اکـی واالن گـرم در    55/4) با N2نیتروژن (

میلـی اکـی    48/3) با N0کمترین آن در تیمار عدم مصرف نیتروژن (
کنتـرل  . در تیمارهـاي  )6جـدول  (گرم خمیر بود  100واالن گرم در 

هرز نیز بیشترین مقدار سدیم ریشـه در تیمـار عـدم وجـین     هايعلف
هرز هاي) و کمترین آن در تیمار وجین کامل علفW2هرز (هايعلف

)W1 بررسـی اثـرات متقابـل نشـان داد کـه      )6جدول () بدست آمد .
ـ   200بیشترین مقدار سدیم ریشه در تیمار  همـراه  همصرف نیتـروژن ب

) و کمترین آن در تیمار عدم مصرف N3W2رز (ههايعدم وجین علف
  ).6) مشاهده شد (جدول N0W2هرز (هاينیتروژن با عدم وجین علف

  
  گیري کلینتیجه

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش کود نیتروژن به 
کیلوگرم در هکتار عملکرد ریشه، قند خالص و ناخـالص را   200مقدار 

باالترین عملکرد قند خالص و ناخالص به ترتیب افزایش داد. همچنین 

هـاي  کـش مربوط به تیمارهاي وجین دستی و کاربرد ترکیـب علـف  
 200مدیفام و نیـز کـاربرد   مدیفام و کلریدازون + فنمتامیترون + فن

هـرز  هـاي همراه کنترل کامل علفهکیلوگرم در هکتار کود نیتروژن ب
هرز، وجین دستی نسـبت بـه   هايدر بین تیمارهاي کنترل علفبود. 

کشـی در بـین سـطوح    ها و در بین تیمارهاي علـف کشکاربرد علف
مدیفام متامیترون + فنکشی مختلف نیتروژن، استفاده از ترکیب علف

منجر به افزایش بیشتري در  مدیفامنسبت به ترکیب کلریدازون + فن
نـد  عملکرد ریشه شد. در بین تیمارهاي کنترل شـیمیایی، عملکـرد ق  

خالص و ناخالص، وزن خشک اندام هـوایی و عملکـرد مـادة خشـک     
مدیفام بیشتر از متامیترون + فنکش چغندرقند در تیمار ترکیبی علف

که تراکم و حالی بود در مدیفامهاي کلریدازون + فنکشترکیب علف
متــامیترون + کشــی هــرز در ترکیــب علــفهــايوزن خشـک علــف 

بـود. در تیمارهـاي اثـرات     مـدیفام فـن  مدیفام کمتر کلریدازون + فن
متقابل، باالترین عملکرد ریشه و درصد قنـد خـالص و ناخـالص بـه     

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن بهمـراه کنتـرل    200ترتیب با کاربرد 
-همراه عدم کنترل علفههرز و عدم کاربرد نیتروژن بهايکامل علف
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