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  چكيده

در دو سيستم تهيه بستر بذر در پاييز و تهيه  ).Hordeum vulgare L( به منظور ارزيابي نقش مالچ گياه پوششي باريك برگ جو

خرد شده  هايكرت صورتبه  كمي و كيفي چغندرقند، آزمايشي عملكرد و هرز هاي علفزيست توده  بربستر بذر در بهار، 

پنج . شد كرج اجرا در 1392- 93و 1391-92 زراعي هاي سال تكرار طي چهار با تصادفي كامل هاي بلوك طرح پايه بر نواري

بستر  تهيهبستر پاييز بدون جو، شاهد پاييز)، تهيه تركيب مختلف از زمان تهيه بستر بذر چغندرقند و مالچ گياه پوششي جو (

ستر بهار بدون جو ب تهيهبستر پاييز با جو كف جوي و روي پشته (دستپاش پاييز)،  تهيهپاييز با جو كف جوي (رديفي پاييز)، 

مقايسه  شد. جهتعنوان تيمارهاي آزمايش در نظر گرفتهبستر بهار با جو كف جوي (رديفي بهار) به تهيه(شاهد بهار) و 

متر در جهت طولي به سه قسمت  25هرز، هر كرت با عرض چهار متر (هشت رديف كاشت) و طول  تيمارهاي كنترل علف

هرز (وجين دستي)، قسمت وسط كرت شاهد با علف هرز (عدم تقسيم شد.  قسمت ابتداي كرت به عنوان شاهد بدون علف

هاي انتخابي چغندرقند) در كش ار كنترل شيميايي (استفاده از علفعنوان تيمكنترل طي فصل رشد) و قسمت انتهاي كرت به

طور كامل در پاييز، به وسيله هاي هرز سبز شده در تيمارهاي تهيه بستر بذر به نظر گرفته شد. حذف گياه پوششي و علف

رقابت پوشش طبيعي نشان داد  صفات مركب و ديسك) انجام شد. نتايج تجزيه جايگزين شخمكش عمومي پاراكوات ( علف

ثير قرار داد. أعملكرد ريشه، عملكرد شكر و عملكرد شكرسفيد را تحت ت )P<0.01(داري طور معنيبهمزرعه هرز هايعلف

تن در هكتار) و عملكرد شكر سفيد  75/4تن در هكتار)، عملكرد شكر ( 12/32درصدي عملكرد ريشه ( 50كاهش بيش از 

پتانسيل زياد ايجاد خسارت اهد با علف هرز نسبت به شاهد وجين دستي نشان دهنده تن در هكتار) در تيمار ش 63/3(

است. در سيستم تهيه بستر بذر در پاييز انجام شد، اضافه نمودن جو براي باعث كاهش هاي هرز در مزرعه چغندرقند  علف

نسبت به تيمار شاهد (با عملكرد  در روش دستپاش پاييز درصد19در روش رديفي پاييز و  درصد13عملكرد ريشه به ميزان 

دار بين تيمار تهيه بستر بذر در بهار بدون جو (شاهد بهار)  تن در هكتار) شد. با عنايت به عدم وجود تفاوت معني 55/57ريشه 

بستر بذر شود كه با تهيه  ، چنين استنباط ميكمي و كيفيبا تيمار تهيه بستر بذر در پاييز بدون جو (شاهد پاييز)، براي عملكرد 

   شود.به طور كامل در پائيز امكان زود كشت كردن چغندرقند و استفاده بهينه از پتانسيل منطقه ميسر مي
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  مقدمه

مين نياز أاي در توليد قند و ت زراعت چغندرقند اهميت ويژه

يكي از موانع مهم در راه توسعه  غذايي به خصوص در ايران دارد.

 هاي باشد. علف هاي هرز مي و بهبود كشت چغندرقند، وجود علف

 هستند جمله مشكالتي ها از بيماري و آفات اغلب بر خالف هرز

 تراكم باشند و درگير مي هاآن ساله با هر زارعين چغندركار كه

 در چشمگيري كنترل كاهش هرز در صورت عدم هاي علف

  (Cock and Scott 1993).نمايد قند ايجاد مي و ريشه عملكرد

هاي هرز  چغندرقند گياهي است كه قدرت رقابت زيادي با علف

هاي كنترلي، علف هرز قادر صورت عدم وجود برنامهو در نداشته 

 Mousavi)باشند درصد اين محصول مي 100تا  80به كاهش 

تر  هاي هرز در ايجاد كانوپي خيلي سريع تعدادي از علف. (2010

دريافت نور  كنند بنابراين در رقابت براي از گياه زراعي عمل مي

به نوبه خود موجب كاهش بسيار موفق تر خواهند بود كه اين امر 

ميزان خسارت  .)Zimdahl 1993( شود مي عملكرد گياه زراعي

شود، بلكه  هاي هرز مربوط نمي هرز تنها به تراكم علف هاي علف

ها  هرز و زمان نسبي سبز شدن آن هاي  به تركيبي از تراكم علف

  .)Kropff and Spitters 1992(نيز مربوط است 

و  به طور كامل در پائيزچغندرقند  سازي بستر بذر آماده

تواند هاي كشت چغندرقند ميكاشت گياه پوششي در بين رديف

 ثر باشد. درؤهاي هرز مزارع چغندرقند مدر كاهش جمعيت علف

پائيز (بستر بذر  در كامل طور به بذر بستر سازي آماده سيستم

 توان مي ماه ارديبهشت اواخر در معمول كاشت جاي به كهنه)،

 اولين در چغندرقند روي ساقه به متحمل بذور كاشت به اقدام

  .)Rahbari et al. 2007( نمود ماه فروردين در ممكن فرصت

 تهيه شيوه اين در زمستانه هرز هاي علف رويش چه اگر

 ولي باشد محدوديت يك است ممكن چغندرقند كاشت و بذر بستر

 اصلي مشكل كه بهاره هرز هايعلف رشد و زني جوانه مقابل، در

 كمتر بهار در خاكورزي عدم دليل به باشند، مي چغندرقند زراعت

 حذف و پوششي گياه كاشت. )Rahbari et al. 2007( باشد مي

 پوششي ايجاد با تواند مي ها،گونه اين رشد از خاصي دوره در آن

 آورده عمل به جلوگيري هرز هاي علف رشد و زني جوانه از مناسب

 گياه اين، بر عالوه. دهد كاهش را ها كش علف مصرف مقدار و

 خواهد چغندرقند بهتر رشد و خاك شرايط بهبود موجب پوششي

 ميزان از و داده افزايش را محصول اين رقابتي توان امر اين. شد

 چغندرقند عملكرد و رشد بر باقيمانده هرز علف هايبوته ثيرأت

 . كاست خواهد

 شيميايي، ثيرأت با ارتباط در شده انجام هاي آزمايش نتايج

 و هرز هاي علف بر پوششي گياهان بقاياي بيولوژيكي و فيزيكي

 توان معموالً گياهي بقاياي كه است داده نشان زراعي هاي گونه

 هاي گونه روي معموالً اما دارند، را هرز هاي علف رشد توقف

 پاسخ كه آن دوم. است مثبت آنها اثر يا و نداشته ثيرأت زراعي

 با يا و رها خاك سطح در كه گياهي بقاياي به هرز هاي علف

 بيولوژي و گياهي بقاياي حجم به بستگي گردند مي مخلوط خاك

 آزمايش نتايج .)Samedani and Montazeri 2009( دارد گونه

 حاكي نيز )Hiltbrunner et al. 2007( همكاران و برانر هيلت

 با .بود پوششي گياه تيمارهاي در هرز هاي علف تراكم كاهش از

 هرز هاي علف كامل مهار كه هستند معتقد نامبردگان حال اين

 تا پوششي گياه توسط زمين پوشش كه شودمي حاصل زماني

 كه باشد داشته ادامه زراعي گياه توسط زمين كامل اندازي سايه
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 با چغندرقند رشد ساختار با گياهاني مورد در موضوع اين البته

  .بود خواهد همراه هايي محدوديت

 قادر كه است بقوالتي شامل پوششي گياه موارد اغلب در

 ساير منظور بدين اما باشند، مي نيتروژن بيولوژيكي تثبيت به

 مورد نيز) بو شب خانواده گياهان و هابرگ باريك نظير( ها گونه

 در ترتيب بدين. )Najafi et al. 2006( گيرند مي قرار استفاده

 رشد و زني جوانه از جلوگيري منظور به و اصلي زراعي گياه غياب

 ثيرأت. كرد استفاده پوششي گياهان از توان مي هرز، هاي علف

 صورت مختلف طرق به هرز هاي علف بر پوششي هاي گونه

 قابل رطوبت چنين هم و نور مقدار زنده پوششي گياه. گيرد مي

 اين بر عالوه. دهد مي كاهش را پائيزه زني جوانه براي دسترس

 تحت كنند مي رشد پوششي گياه جوار در كه هرزي هاي علف

 توسعه بخوبي زمستان در بقاء جهت و گرفته قرار رقابت ثيرأت

 و زني جوانه شدت پوششي گياه بقاياي. )Najafi 2014(يابند  نمي

 درجه در تغيير طريق از را بهار در هرز هاي علف مجدد رشد يا

 دگرآسيب تركيبات آزادسازي خاك، رطوبت افزايش خاك، حرارت

. )Fisk et al. 2001( دهند مي تغيير خاك ساختمان بر تاثير و

 پر را زراعي هاي نظام خالي هاي دوره پوششي گياهان واقع در

 توسط زمين گياهان، اين كاشت عدم صورت در و كنند مي

 مطالعات فيسك و همكاران طي .شود مي اشغال هرز هاي علف

)Fisk et al. 2001( پوششي گياه وجود كه شد مشخص 

 به را بهاره يكساله هرز هايعلف خشك وزن تواندمي زمستانه

 و واسيالكوگلو ارتباط اين در. دهد كاهش درصد 70 ميزان

 روي بر آزمايشي نيز )Vasilakoglou et al. 2006( همكاران

 هفته سه كه رسيدند نتيجه اين به و دادند انجام پنبه محصول

 در كه تيمارهايي در هرز هاي علف زني جوانه پنبه كاشت از پس

 بدون كرت از كمتر درصد 80 تا بود مستقر پوششي گياه مالچ آنها

 قرار مالچ ثيرأت تحت پنبه زني جوانه بررسي اين در. بود مالچ

 و يافته تشكيل هاي ساقه تعداد زني، جوانه بر عالوه .بود نگرفته

 حالي در اين. بود كمتر مالچ تيمارهاي در نيز هرز هاي علف تر وزن

 ترشح. بود بيشتر مالچ كاربرد تيمارهاي در پنبه عملكرد كه بود

 عوامل ديگر از پوششي گياهان بقاياي توسط دگرآسيب تركيبات

 .Vasilakoglou et al) است هرز هاي علف رشد بازدارنده

2006). 

 خاك، در هرز هايعلف بذر ذخيره كه اين به عنايت با

 نقش كه دارد ضرورت شودمي محسوب مزارع آلودگي اصلي منبع

پائيز، به  در كامل طور به چغندرقند بذر بستر سازي آماده روش

عنوان يك شيوه براي جلوگيري از شكسته شدن خواب بذر برخي 

به لحاظ عدم انجام عمليات خاكورزي در -بهاره هاي هرزاز علف

 بذور پويايي و جمعيت روي بهار در بذر بستر تهيه روش با -بهار

  . گيرد قرار مطالعه مورد چغندرقند مزرعه هرز هاي علف

  

  ها مواد و روش

هـاي خـرد شـده    پژوهش حاضر در قالـب آزمـايش كـرت   

هـاي كامـل تصـادفي بـا     پايه طرح بلوك بر نواري (اسپليت بلوك)

كـرج  چهار تكرار در مزرعه تحقيقاتي ايسـتگاه مهنـدس مطهـري    

 ايستگاه اجرا شد. اين 1392-93و 1391-92 زراعيهاي  طي سال

 جغرافيـايي  عـرض  داراي است، شده واقع كرج غربي جنوب در كه

 6 و درجـه 51 جغرافيـايي  طـول  و شـمالي  دقيقـه  59 و درجه 35

 متـر  1300 حـدود  دريـا  سـطح  از آن ارتفـاع  و بـوده  شرقي دقيقه
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 منـاطق  جـزو  خشك روز 150-180 داشتن با منطقه اين. باشد مي

 و سـرد  زمستان داشتن با و خشك و گرم اي مديترانه هوايي و آب

 خشـك  رطـوبتي  رژيـم  جـزء  خشـك  و گـرم  تابسـتان  و مرطوب

ثير مالچ جو به عنوان مالچ گونه باريك أميزان ت گردد. مي محسوب

برگ در روش تهيه بستر بذر چغندرقند به طـور كامـل در پـاييز و    

هـاي هـرز بهـاره در مزرعـه چغندرقنـد و      بهار بـر جمعيـت علـف   

چنين بر عملكرد كمي و كيفـي چغندرقنـد مـورد بررسـي قـرار       هم

عنوان سطوح عامل افقـي  گرفت. پنج تيمار تركيبي به شرح ذيل به

)B( :در نظر گرفته شد  

تهيه بستر بذر به طور كامل در پاييز و كاشت بذر چغندرقند در  -1

(بسـتر پـاييز   اولين فرصت ممكن در بهار بدون گياه پوششـي جـو   

 )b1-بدون جو، شاهد پاييز

تهيه بستر بذر به طور كامل در پاييز همراه بـا كاشـت جـو بـه      -2

صورت رديفي بين دو رديـف كاشـت چغندرقنـد و سـپس كاشـت      

 )  b2-(رديفي پاييز ولين فرصت ممكن در بهارچغندرقند در ا

تهيه بستر بذر به طور كامل در پاييز همراه بـا كاشـت جـو بـه      -3

صورت دستپاش و اختالط با خاك توسط ديسك و ايجاد جـوي و  

پشته و سپس كاشت چغندرقند در اولـين فرصـت ممكـن در بهـار     

 )  b3-(دستپاش پاييز

و كاشـت چغندرقنـد در    آماده سازي زمين و تهيـه بسـتر بـذر    -4

اولين فرصت ممكن در بهار بدون گياه پوششي جو (روش متـداول  

   )b4-عنوان شاهد بهاردر منطقه به

سازي زمين و تهيه بستر بذر در اولين فرصـت ممكـن در    آماده -5

بهار همزمان با كاشت جو به صورت رديفي در كف جوي و كاشت 

 ) b5-(رديفي بهارچغندرقند روي پشته 

هـاي هـرز   توزيع جمعيت علف كه معموالً عنايت به اين با

باشـد، طبـق روش متـداول در    صورت يكنواخت نمـي در مزرعه به

هاي هرز جهت مقايسه تيمارهاي شاهد بـا و بـدون   تحقيقات علف

 بـا  كاشـت  رديـف  8 شامل( متر چهار عرض به كرت هرز، هرعلف

-دسـتي  وجـين  متـر  10( متر 25 طول و) متري سانتي 50 فاصله

w1، هـرز  علـف  بـا  شاهد-هرز هاي علف كنترل عدم متر پنج-w2 

عنـوان سـطوح   بـه ) w3-هـرز  هاي شيميايي علف كنترل متر 10و

در كنار يكديگر قـرار گرفتنـد. در تيمـاركنترل    ) W(عامل عمودي 

هـاي هـرز پهـن بـرگ يكسـاله بـا       هاي هرز، علفشيميايي علف

در مرحلـه دو تـا چهـار     كش بتانال پروگرس او اف استفاده از علف

برگي چغندرقند و به مقدار توصيه شده (سه ليتر در هكتـار از مـاده   

  هاي هرز چندساله نيز دستي وجين شد.تجارتي) كنترل شد. علف

 200كاشت جو آبي بـه عنـوان گيـاه پوششـي بـه ميـزان حـدود         

كيلوگرم در هكتار براي هر دو روش دستپاش و رديفي انجـام شـد   

 قبلـي  تجربـه  و آزمايشـات  پيش اساس بر هكتار در جو بذر (مقدار

 مـالچ  به بعدا كه جو گياهي شش پو از مناسبي مقدار ايجاد هدف با

گرديد). در روش كاشت دستپاش، هنگام تهيـه   انتخاب شود تبديل

بستر بذر چغندرقند پس از تسطيح زمين بذور جو در سـطح خـاك   

براي آبيـاري نشـتي   پاشيده شده، توسط ديسك با خاك مخلوط و 

با پشته ساز جوي و پشته ايجاد شد. در روش كاشت رديفي، بـذور  

 10متر و با فاصله حـدود   سانتي 30جو با رديفكار غالت به عرض 

متر از طرفين رديف چغندرقند در كف و كنـار جـوي كشـت     سانتي

شد. در اواخر زمستان هنگامي كه ارتفاع گياه پوششي جو به حدود 

رسـيد (زمـان شـروع     )Wilson et al. 2001(متر سانتي 20-15

كـش عمـومي پـاراكوات    مرحله ساقه رفـتن) بـا اسـتفاده از علـف    
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هاي هرز يك ساله و خشكاندن سريع جو) بـه مقـدار   (كنترل علف

سه ليتر در هكتار از مـاده تجـارتي (پـاراكوات) جهـت خشـكاندن      

ولـي در   گياهان سبز و تبديل بقاياي آنها بـه مـالچ اقـدام گرديـد.    

هاي تهيـه بسـتر بـذر و كاشـت همزمـان گيـاه پوششـي بـا         تيمار

هـاي چغندرقنـد   چغندرقند در بهار كه گياه پوششي همراه بـا بوتـه  

 15-20هاي جـو بـا ارتفـاع حـدود     شد، جهت خشكاندن بوتهسبز 

هاي انتخابي متري و تبديل آنها به مالچ از باريك برگ كشسانتي

) به EC %5/12 اتيل اتوكسي فوپ يچغندرقند (گاالنت (هالوكس

 چهـار تـا شـش    ليتر در هكتار از ماده تجارتي) در مرحله دوميزان 

برگي چغندرقند استفاده گرديد. كود مورد نياز در منطقه بـر اسـاس   

توصيه موسسه خاك و آب براي كشـت چغندرقنـد مصـرف شـد.     

كاشت چغندرقند با اسـتفاده از رقـم (مونـوژرم دروتـي) مقـاوم بـه       

بوته در هكتار پـس   100000روي (بولت) و تراكم بوته حدود اقهس

از انجام تنك تنظيم شد.  به منظور تعيين تاثير تيمارهاي آزمـايش  

  اطالعات ذيل جمع آوري شد:

هـاي هـرز: بـدين منظـور فراوانـي       تعيين تراكم جمعيت علـف  -1

كـش   هاي هرز (به تفكيك گونه) قبـل از كـاربرد پهـن بـرگ     علف

ــابي ــاربرد     انتخ ــس از ك ــه پ ــرس او اف) و دو هفت ــال پروگ (بتان

مترمربع به تفكيك گونه شمارش  1×1كش در كوادرات ثابت  علف

 برگي چغندرقند). 4گرديد (در مرحله 

هاي هرز: بدين منظـور قبـل از عمـل     تعيين زيست توده علف -2

كش بتانال پروگرس او اف و بـا اسـتفاده از يـك    سمپاشي با علف

هـاي هـرز موجـود در هـر كـرت       متر از علـف  5/0×5/0كوادرات 

گيـري گرديـده و پـس از قـرار دادن در آون و در      آزمايشي نمونـه 

گراد، وزن خشـك آنهـا بـه تفكيـك گونـه       درجه سانتي 75دماي 

 گيري گرديد. هرز اندازه علف

تعيين زيست توده گيـاه پوششـي: در تيمارهـاي حـاوي گيـاه       -3

هـت حـذف گيـاه پوششـي و     كـش ج پوششي، قبل از اعمال علف

گيـري شـد. حـذف گيـاه      تبديل آن به مالچ، زيست توده آنها اندازه

 در زمسـتان  و پـاييز  فصل هاي هرز سبز شده طي پوششي و علف

كـش پـاراكوات    چغندرقنـد و بـه وسـيله علـف     كاشـت  از قبل بهار

صورت گرفت. بدين منظور قبل از عمـل سمپاشـي بـا اسـتفاده از     

مترمربع از بوته هاي گياه پوششي موجـود   5/0×5/0يك كوادرات 

در هر كرت آزمايشي كف بر شـده و تـوزين گرديـد. پـس از قـرار      

گـراد، وزن   درجـه سـانتي   75دادن يك نمونه در آون و در دمـاي  

 گيري شد.  خشك آنها نيز اندازه

ـ   -4 ثير تيمارهـاي  أتعيين عملكرد ريشه چغندرقند: جهت تعيـين ت

غندرقند، در هر قسمت كـرت بـه طـور    آزمايش بر عملكرد ريشه چ

هـاي چغندرقنـد موجـود از مسـاحت حـدود چهـار        جداگانه ريشـه 

هـا  اي برداشت و پس از سـرزني ريشـه  مترمربع با حذف اثر حاشيه

توزين شدند. عالوه بر اين جهت تعيين ميزان ماده خشك توليدي 

هـاي توليـدي   هاي هوايي چغندرقند، ابتدا وزن تر برگتوسط اندام

گيـري و سـپس يـك     گيري انـدازه  چغندرقند در همين سطح نمونه

هـا را در آون قـرار داده و وزن خشـك آنهـا      كيلوگرم از اين بـرگ 

 تعيين و به كل سطح نمونه گيري تعميم داده شد.

هـا   پس از شستشوي ريشـه تعيين خصوصيات كيفي چغندرقند:  -5

نمـا بـه طـور    از مجموع آنها با استفاده از دستگاه تك اره سيستم و

ــد.   تصــادفي از قســمت ــه گردي ــر تهي ــه خمي ــف نمون ــاي مختل ه

هـاي پتاسـيم، سـديم و     هاي درصـد قنـد، مقـدار ناخالصـي     صفت
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در نمونه خمير چغندرقنـد   هاي استاندارد نيتروژن مضره طبق روش

گيري شد. عملكرد شكر و عملكرد شكرسفيد نيز طبق روابـط   انداره

 .Abdollahian- Noghabi et al)مربوطـه محاسـبه گرديـد    

ها و ترسيم نمودارهـا بـه ترتيـب بـا اسـتفاده از       آناليز داده. (2005

هـا از آزمـون    و براي مقايسه ميانگين Excelو  SASافزارهاي  نرم

 اي دانكن استفاده شد. چند دامنه

  

  نتايج و بحث

  اثر سال

اثر سال  كه داد نشان ها مركب داده تجزيه از حاصل نتايج

عملكردريشه، درصد قند،  روي )P<0.01(داري  معني ثيرأت

 مقايسه). 1 جدول( داشت عملكرد شكر و عملكرد شكرسفيد

 تن 7/61( ريشه عملكرد بيشترين كه داد نشان هاداده ها ميانگين

تن در  91/9عملكرد شكر ( درصد)، 07/16درصد قند ( هكتار)، در

 به هكتار) در سال اولتن در  8/7( شكرسفيد عملكرد هكتار) و

  ). 2 جدول(آمد  دست

  

  هرزهايثير روش كنترل علفأت

كيفي  نتايج تجزيه واريانس مركب عملكرد كمي و

هرز نشان داد كه مديريت هايثير رقابت علفأچغندرقند تحت ت

عملكرد ريشه،  )P<0.01(داري طور معنيهرز بههايعلف

ثير أثير قرار داد ولي تأعملكرد شكر و عملكرد شكرسفيد را تحت ت

). نتايج تحقيقات 1داري روي درصد قند نداشت (جدول معني

هاي هرز يد اين است كه رقابت علفؤز مـن نيـاير محققيـقبلي س

 باشدنميثيرگذار ـأد تـدرقنـروي خصوصيات كيفي چغن

)Rahbari et al. 2007 Abdollahian-Noghabi 1999;(. 

هاي  داد رقابت پوشش طبيعي علف نتايج مقايسه ميانگين نشان

هرز مزرعه تحقيقاتي ايستگاه مهندس مطهري كرج طي فصل 

 Amaranthusخروس ايستادهتاجرشد چغندرقند؛ كه عمدتاً 

retroflexus L.) (، خروس خوابيدهتاج Amaranthus 

blitoides S.)(  و سلمه تره(Chenopodium album L.) 

بودند باعث شد عملكرد ريشه نسبت به تيمار كنترل دستي معادل 

داشته باشد. عملكرد شكر و عملكرد  )P<0.01(درصد كاهش  50

هرز  شكرسفيد نيز به تبعيت از عملكرد ريشه در تيمار شاهد با علف

 51و  50طي فصل رشد نسبت به تيمار كنترل دستي به ترتيب با 

) كه 3نشان داد (جدول  )P<0.01(داري درصد كاهش معني

هاي هرز نشان دهنده پتانسيل ايجاد خسارت اقتصادي باالي علف

طور كلي، افت عملكرد ريشه تا باشد. به در مزرعه چغندرقند مي

هاي هرز پهن  درصد به دليل رقابت تمام فصل علف 90حدود 

برگ در چغندرقند توسط محققين مختلف گزارش شده است 

)Abdollahian- Noghabi 2013( .  

مقايسه نتايج صفات مربوط به عملكرد كمي و كيفي 

چغندرقند بين دو روش كنترل دستي و كنترل شيميايي تفاوت 

). اين موضوع نشان دهنده اين است 3داري نداشت (جدول معني

كه تحت شرايط اين پژوهش، شيوه اعمال شده براي كنترل 

هاي هرز و علفهاي هرز مزرعه از لحاظ كنترل شيميايي علف

اي مشابه با روش پر هزينه كنترل نهايتاً توليد محصول نتيجه

  هاي هرز در بر داشته است. دستي علف
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   هاي هرز علف مديريتهيه بستر بذر و سال، تريشه چغندرقند در تيمارهاي گيري شده  اندازهصفات مركب نتايج تجزيه  1جدول 

  

 مربعاتميانگين 
 منابع تغييرات درجه آزادي

  عملكرد ريشه  درصد قند  عملكرد شكر  عملكرد شكرسفيد

83/377 ** 64/514 ** 72/290  )Y( سال 1 **9593 **

08/10  27/12  94/8  تكرار در سال 6 503 

80/5 ns 96/9  ns 49/3  ns 75/488  )B( روش تهيه بستر بذر 4 *

72/4 ns 91/6  ns 36/1  ns 52/265  ns 4  اثر متقابل)BY( 

02/3  75/3  79/1  11/122   )BY( خطا 24 

49/175 ** 21/288 ** 70/4 ns 48/12891 ** 2 W مديريت علف هرز   

83/7 * 53/10 * 77/2  ns 90/592  )WY(اثر متقابل  2 *

74/1  47/2  07/1  73/123   )WY( خطا 12 

58/1  ns 36/2  ns 17/0  ns 46/107  ns 8  اثر متقابل)BW( 

71/0  ns 06/1  ns 03/1  ns 23/48  ns 8  اثر متقابل)YBW( 

88/0  30/1  75/0  87/60  خطا 48 

53/15  54/14  99/5  78/14   ضريب تغييرات (%)   

  باشد. ميدار در سطح احتمال پنج درصد  عدم وجود اختالف معني nsو دار درسطح احتمال پنج و يك درصد  * و **، به ترتيب نشان دهنده وجود اختالف معني          

  

   دو سال آزمايشمقايسه ميانگين صفات كمي و كيفي ريشه چغندرقند در  2جدول 

  
  عملكرد شكر سفيد

  (تن در هكتار)

  عملكرد شكر

  (تن در هكتار)

  درصد قند

  

 عملكرد ريشه

  (تن در هكتار)

  سال

81/7 a 91/9 a 07/16 a 72/61 a سال اول 

26/4 b 77/5 b 95/12 b 84/43 b سال دوم 

  درصد نيستند. پنجدار در سطح  داراي اختالف معني دانكناز لحاظ آماري بر اساس آزمون در هر ستون هاي با حرف مشابه  ميانگين             

  

  هاي تهيه بستر بذرثير روشأت

كيفي  نتايج تجزيه واريانس مركب عملكرد كمي و

بستر بذر نشان داد هاي مختلف تهيه  ثير روشأچغندرقند تحت ت

هاي شيوه )P<0.05(ثير أكه فقط عملكرد ريشه چغندرقند تحت ت

). ضمناً اثر متقابل 1مختلف تهيه بستر بذر قرار گرفت (جدول 

هاي تهيه بستر بذر براي هيچ يك هاي هرز با روش مديريت علف

  ).1دار نشد (جدول از صفات كمي و كيفي چغندرقند معني

تن در  55/57روش تهيه بستر در پاييز بدون كشت جو با 

هكتار بيشترين عملكرد ريشه را داشت كه با دو روش تهيه بستر 

داري نداشت ولي نسبت به روش تهيه بستر در بهار تفاوت معني

در پاييز با كشت جو در كف جوي و روي پشته (با عملكرد ريشه 

). در 4اشت (جدول داري دتن در هكتار) افزايش معني 68/46

سيستم تهيه بستر بذر كهنه در پاييز كه كاشت چغندرقند در بهار 

و بدون خاكورزي انجام شد، اضافه نمودن جو براي تبديل شدن 

كه  به مالچ باعث كاهش عملكرد ريشه چغندرقند شد. به طوري

) و تيمار b2-در تيمار بستر پاييز با جو كف جوي (رديفي پاييز

)، b3-جو كف جوي و روي پشته (دستپاش پاييز بستر پاييز با

عملكرد ريشه نسبت به شاهد (بستر بذر كهنه در پاييز بدون جو) 
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). كاشت 4درصد كاهش يافت (جدول  19درصد و  13به ترتيب 

جو به صورت رديفي در كف جوي در بستر بذر كهنه در پاييز 

ز بدون ) نسبت به تيمار شاهد (بستر پاييb2-(تيمار رديفي پاييز

درصد كاهش عملكرد شكر شد. در تيمار كاشت  11جو) موجب 

عنوان مالچ به صورت دستپاش در كف جوي و روي پشته جو به

) نسبت به تيمار b3-در بستر بذر كهنه در پاييز (دستپاش پاييز

شاهد (بستر بذر كهنه در پاييز بدون جو)، عملكرد شكر به طور 

در تحقيق  ).4يافت (جدول %) 20كاهش ( )P<0.05(معني داري 

 )et al. 2010 Fadaei-Shahri(فدايي شهري و همكاران 

گياهان كاربرد كاهش عملكرد كمي و كيفي چغندرقند در اثر 

پوششي باريك برگ (گندم، جو، تريتيكاله و چاودار) در سيستم 

طور كامل در پاييز كه در كف جوي كشت شدند تهيه بستر بذر به

  علف هرز گزارش شد. نسبت به شاهد بدون

از لحاظ تاثير عمليات آماده سازي زمين و خاكورزي در 

بهار براي تهيه بستر بذر در مقايسه با روش تهيه بستر بذر كهنه 

در پاييز كه مصداق كم خاكورزي و حفظ رطوبت خاك است نتايج 

-نشان داد بين تيمار تهيه بستر بذر در بهار بدون جو (شاهد بهار

b4شاهد كم خاكورزي (بستر بذر كهنه در پاييز بدون  ) با تيمار

)، براي عملكرد ريشه، درصد قند، عملكرد شكر، و عملكرد b1-جو

 ). نتايج4داري وجود نداشت (جدول  شكرسفيد اختالف معني

نشان  )et al. 2007 Khodadadi(تحقيق خدادادي و همكاران 

داد كه عملكرد كمي وكيفي چغندرقند در كشت همزمان 

داري چغندرقند در بهار براي دو روش تهيه بستر بذر تفاوت معني

كه، عملكرد ريشه، عملكرد شكر و عملكرد طوريداشت به

شكرسفيد در سيستم تهيه بستر بذر به طور كامل در پاييز نسبت 

درصد  24، 26، 21به روش تهيه بستربذر در بهار به ترتيب 

 افزايش يافت كه با نتايج پژوهش حاضر مطابقت دارد. 

به طور كلي در روش بستر بذر كهنه يا به عبارت ديگر  

تهيه بستر بذر به طور كامل در پائيز امكان زود كشت كردن 

چغندرقند، كاهش تبخير رطوبت ذخيره شده در خاك و استفاده 

دد و لذا در مناطق با بافت گربهينه از پتانسيل منطقه ميسر مي

  باشد. مناسب خاك براي زراعت چغندرقند قابل توصيه مي

  
   مديريت علف هرزمقايسه ميانگين صفات كمي و كيفي ريشه چغندرقند در تيمارهاي مختلف  3جدول 

  

  مديريت علف هرز
  عملكرد ريشه

  (تن در هكتار)

  درصد قند 

  

  عملكرد شكر 

  هكتار)(تن در 

  عملكرد شكر سفيد

  (تن در هكتار) 

w1(  63/64( كنترل دستي a 71/14 a 58/9 a 46/7 a 

w2(  59/61كنترل شيميايي ( a 70/14 a 20/9 a 02/7 a 

w3(  12/32شاهد با علف ( b 11/14 a 75/4 b 63/3 b 

  دار در سطح پنج درصد نيستند. اختالف معنيهاي با حرف مشابه در هر ستون از لحاظ آماري بر اساس آزمون دانكن داراي  ميانگين       
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  مقايسه ميانگين صفات كمي و كيفي ريشه چغندرقند در تيمارهاي مختلف تهيه بستر بذر 4دول ج

  

  روش تهيه بستر بذر چغندرقند
 عملكرد ريشه

  (تن در هكتار)

 عملكرد شكر  درصد قند 

  (تن در هكتار) 

 عملكرد شكر سفيد

  (تن در هكتار) 

b1(  55/57-شاهد پاييز پاييز بدون جو (بستر  a 46/14 a 58/8 a 62/6 a 

b2(  19/50-بستر پاييز با جو كف جوي (رديفي پاييز ab 93/14 a 63/7 ab 94/5 a 

b3(  68/46-بستر پاييز با جو كف جوي و روي پشته (دستپاش پاييز b 45/14 a 86/6 b 28/5 a 

b4(  62/56-بستر بهاربدون جو (شاهد بهار a 93/13 a 14/8 ab 12/6 a 

b5(  87/52-بستر بهار با جو كف جوي (رديفي بهار ab 77/14 a 98/7 ab 23/6 a 

  دار در سطح پنج درصد نيستند. هاي با حرف مشابه در هر ستون از لحاظ آماري بر اساس آزمون دانكن داراي اختالف معني ميانگين         
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