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  دهیچک

ـ   ییایمیشکود  و کمپوستی)، ورم2و فسفات بارور نیتروکسی(ن یستیز ياثرات کاربرد کودها یبررس منظوربه ـ یو ک یبر عملکـرد کم  یف

 قـات یتحق سـتگاه یدر ا مـار یت 13) با سـه تکـرار و   RCBD( یکامل تصادف يهاطرح بلوك هیبر پا یشی) آزماBeta vulgaris L.چغندرقند (

در هکتـار   لوگرمیک 50و  100، 350( ییایمیدرصد کود ش 100شامل  مارهای. تشداجرا  1394در سال  اندوآبیم یعیبع طبو منا يکشاورز

ـ  پلیکود اوره، سوپرفسفات تر ـ    1T( ،10عنـوان شـاهد (  ) بـه میو سولفات پتاس تـن در هکتـار    2T(، 20( کمپوسـت یتـن در هکتـار ورم

درصد کـود   50+  کمپوستیتن در هکتار ورم 4T(، 20( ییایمیکود ش رصدد 50+  پوستکمیتن در هکتار ورم 10 ،)3T( کمپوستیورم

تن در هکتـار   7T(، 20( 2+ فسفات بارور نیتروکسی+ ن کمپوستیتن در هکتار ورم 10 ،)6T( 2+ فسفات بارور نیتروکسین ،)5T( ییایمیش

ـ   50+  2بارور + فسفات نیتروکسین ،)8T( 2+ فسفات بارور نیتروکسی+ ن کمپوستیورم ـ  وددرصـد ک تـن در هکتـار    9T(، 10( ییایمیش

+  کمپوست یتن در هکتار ورم 10T(، 20() پلیدر هکتار کود اوره و سوپر فسفات تر لوگرمیک 85و  196( ییایمی+ کود ش کمپوستیورم

ـ ین ،)11T() پـل یدر هکتار کود اوره و سوپر فسفات تر لوگرمیک 70و  40( ییایمیکود ش  هکتـار تـن در   10+  2سـفات بـارور  + ف نیتروکس

ـ  20+  2+ فسفات بارور نیتروکسیو ن ،)12T( ییایمیدرصد کود ش 50+  کمپوستیورم درصـد کـود    50+  کمپوسـت  یتن در هکتار ورم

 دسـت بـه  2Tو  13T يمارهایدر ت ترتیببه لیشاخص کلروف زانی) م2/39( نی) و کمتر8/47( نیشترینشان داد ب جیبودند. نتا )13T( ییایمیش

تفـاوت   1Tو  12T يمارهـا یحاصل شـد و بـا ت   13T ماریدر هکتار در ت لوگرمیک 66366 زانیمبه شهیزان عملکرد ریم نیباالتر نیآمد. همچن

و درصـد   شهیعملکرد ر شیافزا دلیلبه 13T ماریدر ت ییایمیش يبه همراه کودها یستیو ز یآل يکودها یقینداشت. با کاربرد تلف يداریمعن

عملکرد قند ناخـالص و   که،يطور. بهافتی شیدرصد افزا کیدر سطح احتمال  يداریمعن طوربهعملکرد قند ناخالص  زانیناخالص، مقند 

و  یکسـاله  شیآزما نیحاصل از ا جیبر اساس نتا ،طورکلیبه. افتی شیدرصد افزا 5/23و  7/16 بیترتبه 1Tنسبت به  13T ماریخالص در ت

ـ یکاربرد تلف توانیاستحصال، م بیعملکرد قند ناخالص و خالص و ضر شه،یعملکرد ر يهابا توجه به شاخص ـ ین یق + فسـفات   نیتروکس

 بـراي  هاي بعدي آزمایشدر صورت تأیید این نتایج در سال) را 13T( ییایمیدرصد کود ش 50+  کمپوستیتن در هکتار ورم 20+ 2بارور

  .کرد هیتوص شیر کشت چغندر قند در منطقه آزماد ییایمیش يهاعملکرد و کاهش مصرف کود شیافزا
  

  

 مضره تروژنیقند، قند مالس، ن اریع شه،یعملکرد ر ته،یآلکال بیضر :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

 یزراعـ  اهـان یثر رشد و عملکـرد گ به حداک دنیرس يامروزه برا

و  ییبه مصرف عناصر غذا ازیفشرده ن يکشاورز يهاستمیدر س

 ییایمیشـ  يافـزودن کودهـا   قیاز طر آنهادر دسترس قرار دادن 

 یانقالب یمحصوالت زراع دیکودها در تول نی). کاربرد ا2( است

ــه ــرآورده و در حــال حاضــر از مهــم وجــودب ــاده نیت  يهــانه

). 20و  13( شـود یفشرده محسوب مـ  يهاستمیدر س يکشاورز

 هــاکــشســموم و آفــت ،ییایمیشــ يکودهــا هیــرویمصــرف بــ

ـ از قب یمشـکالت  ـ   تیــفیکـاهش ک  لی  تیــفیخـاك و ک  یمـاده آل

ـ تول يهـا نهیهز شیمحصوالت، افزا  ،یعـ یمنـابع طب  یآلـودگ  د،ی

 هــا،يمــاریآفــات و ب شیافــزا ،ینــیرزمیو ز یســطح يهــاآب

 جـاد یرا ا یعیمنابع طب بیتخر تینهاخاك و در  دیشد شیفرسا

 ییایمیشـ  يتلفـات کودهـا   زانیـ ذکـر اسـت م   انی). شا20د (کر

حدود  ریو تبخ ونیکاسیفیتریدن ،ییآبشو قیاز طر تروژنین ویژهبه

اسـتفاده   ییاست که کـارا  یدر حال نی. ااستدرصد  70 یال 50

ـ   یبسته بـه گ  ییعنصر غذا نیاز ا ـ  35 نیاهـان مختلـف ب  50 یال

 ياستفاده از کودها ن،یب نی). در ا31گزارش شده است (درصد 

 شیو افـزا  ییایمیشـ  يمنظور کاهش مصرف کودهابه کیولوژیب

در جهت حرکت به سـمت   یراهبرد مهم یزراع اهانیعملکرد گ

  ).  5است ( داریپا يکشاورز

 یسـت یز يعنـوان کودهـا   بـا  يخاکز دیاستفاده از جانداران مف

زنـده و فعـال    يراه حـل بـرا   نیتروبو مطل نیتریعیعنوان طببه

 یسـت یز ي). کودهـا 5( استخاك مطرح  یاتیح ستمیداشتن سنگه

ـ از  یمتراکمـ  تیدارنده و جمعشامل مواد نگه چنـد نـوع    ایـ  کی

اسـت کـه    آنهـا  یکیمتـابول  فراورده ایو  يخاکز دیموجود زنده مف

 کیـ در  اهیـ گ ازیـ مـورد ن  ییعناصـر غـذا   نیمنظـور تـأم  صرفاً به

 ییعناصـر غـذا   نی). تـأم 34( رونـد یکـار مـ  بـه  یزراع تمسیاکوس

کمـک بـه تنـوع     اهان،یگ یعیطب هیصورت کامالً متناسب با تغذبه

و حفظ بهداشـت   تیفیبهبود ک ،یاتیح يهاتیفعال دیتشد ،یستیز

 یملـ  يهـا هیاز سـرما  تیست و در مجموع حفظ و حمایز طیمح

ـ مزا نیتـر ) از مهـم دیتجد رقابلیغ يمنابع انرژ و (خاك، آب  يای

). کودهـاي زیسـتی   34و  5( شـوند یمحسوب مـ  یستیز يکودها

ی هسـتند  یکننده عناصر غذامفید حل يهايها و باکترحاوي قارچ

 اعـث هـا ب که معموالً با اسـیدي کـردن خـاك و یـا ترشـح آنـزیم      

عناصر از ترکیبات پیچیده معدنی و آلی شـده و در   نیا يآزادساز

 ریـ نظ یسـت یز ي. اسـتفاده از کودهـا  رنـد یگیقرار مـ  اهیدسترس گ

اســتفاده از  زانیــم اه،یــکننــده رشــد گکیــتحر يهــايزوبــاکتریرا

 شیرا افـزا  دیتول يداریرا کاهش و به تبع آن پا ییایمیش يهانهاده

) گـزارش کردنـد کـه    29همکـاران (  و نی). سـاه 21خواهد داد (

فسفات کننده و حل تروژنیکننده نتیتثب يهايباکتر یقیکاربرد تلف

و عمکلـرد   شـه یعمکلـرد ر  يدرصد 8/9و  97/12 شیباعث افزا

) 12. جهان و همکاران (دشقند خالص نسبت به عدم کاربرد کود 

 يکودهاهمراه به ییایمیش يکودها یقیگرفتند که کاربرد تلف جهینت

کننـده فسـفات)   حـل  يهـا يو بـاکتر  زوباکترهایرا ي(حاو یستیز

قند چغندر قند نسبت بـه   تیفیک و شهیعملکرد ر شیمنجر به افزا

  .دششاهد (عدم استفاده کود)  ماریت

ـ   نیمنابع تـأم  نیترعمده هـا عبارتنـد از   در خـاك  یمـواد آل

 کمپوسـت یکمپوست زباله و ورم ،یاهیگ يایبقا ،یفضوالت دام

ـ  ياند. کودهامورد توجه قرار گرفته ترشیکه ب کـود   ژهیـ وبـه  یآل

 ریمقـاد  يدارا ییایمیشـ  يبـا کودهـا   سهیدر مقا کمپوستیورم

ـ  ابععنوان منو به هستند یمواد آل يادیز  ییاز عناصـر غـذا   یغن

 نیـ کـه ا  رونـد یشمار مـ به میفسفر و پتاس تروژن،یخصوص نبه

). 4( دهندیقرار م اهانیگ اریدر اخت یجیصورت تدرعناصر را به

 اتیبـر خصوصـ   کمپوسـت ینشان داده است که ورمـ  هایبررس

درصد مواد  ،یکیالکتر تیخاك همچون هدا ییایمیو ش یکیزیف

گذاشـته   یمثبت ریخاك تأث تهیدیو اس یونیکات لیتباد تیظرف ،یآل

تجادا و همکـاران   که يطور). به35( شودیم آنهاو باعث بهبود 

 یوانیـ حاصـل از منـابع ح   کمپوستیگرفتند که ورم جهی) نت32(

 ریمقـاد  يمعمـوالً حـاو   ،ییایمیشـ  يکودهـا  ریبا سـا  سهیدر مقا

ـ  زیعناصر ن نیا بیشتربوده و  یعناصر معدن يشتریب جـذب   لقاب

) گزارش کردنـد کـه   3هستند. احمد و همکاران ( اهانیتوسط گ

ــ ــزا یاســتفاده از ورم  5/209و  2/198 شیکمپوســت باعــث اف

 مـار یو عملکرد قند خالص نسـبت بـه ت   شهیعملکرد ر يدرصد

  .دششاهد (عدم استفاده از کود) 
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 یافزون بشر بـه محصـوالت  روز اجیعلت احتبه ستمیرن بق لیاز اوا

کشت چغندرقند در نقاط مختلـف   ریو سطح ز دیتول زانیم ،يقند

ــدن ــزا ایـ ــتی شیافـ ــ  13( افـ ــام علمـ ــا نـ ــد بـ  ی). چغندرقنـ

.Beta vulgaris L رهیــمتعلــق بــه ت دیــپلوئیدوســاله و د یاهیــگ 

 بیترتآن در کشور به دو عملکر رکشتی. سطح زاست انیاسفناج

). 2تن در هکتـار گـزارش شـده اسـت (     02/42هکتار و  82516

 5/1 رانیـ در ا يذکر است مصرف ساالنه محصـوالت قنـد   انیشا

 دیدرصد آن در کشور تول 60مقدار تنها  نیتن بوده که از ا ونیلیم

ـ ). عالوه بـر تول 7( شودیوارد م گرید يآن از کشورها یو مابق  دی

از مـالس آن   تـوان ید مـ چغندرقنـ  یمحصول اصـل  انعنوشکر به

ـ ا يهـا بـرگ  نید. همچنـ کرالکل استخراج  يادیز ریمقاد  اهیـ گ نی

 بـراي شـده   لویصورت سکه به استکاروتن  يادیز ریمقاد يحاو

و  یفـ ی). از صـفات ک 18( دشـو یعلوفه استفاده مـ  تیفیک شیافزا

عملکـرد قنـد،    مقـدار ثر بـر  ؤمهم در زراعت چغندرقند و م اریبس

که نشـان   استقند  اریع ای) Sugar Content( درصد قند ناخالص

 سـتال یچند درصـد قنـد قابـل کر    شهیگرم ر 1000از هر  دهدیم

از  يدرصد قند خالص درصد نیاستخراج خواهد شد. عالوه بر ا

و  هـا یاسـت کـه پـس از حـذف ناخالصـ      شـه یقند موجـود در ر 

). 22( دیـ آیدسـت مـ  هب شوند،یم قندکه مانع استحصال  يعناصر

 تیـ فیموجود در چغندرقند که ک يهایناخالص نیترمهم نیهمچن

و  میپتاسـ  م،یسـد  دهـد یقـرار مـ   ریآن را تحت تـأث  یکیتکنولوژ

شـده در   رهیـ که مانع از استحصـال قنـد ذخ   ندهستمضره  تروژنین

شـدن سـاکارز و    زهیسـتال یخواهند شد. عناصر ذکر شـده کر  شهیر

 شیباعث افـزا  یو از طرف دهندمیت استحصال آن را کاهش یقابل

 نیمـالس آخـر   ،یکی. از نقطه نظر تکنولـوژ شوندیمالس م زانیم

. بـا  شـود یکه در کارخانه استخراج قند حاصل م است يافراورده

ـ  دهدیم لیکه قسمت عمده مالس را ساکارز تشک نیوجود ا  یول

ـ تبخ قیآن را از طر توانینم مجـدد   ونیزاسـ یستالیکرو  ظیتغلـ  ر،ی

  ).  14د (کراستخراج 

هـا از وقـوع انقـالب سـبز و کـاهش      با گذشت سال امروزه

 یزراعـ  يهـا سـتم یمجدد نسـبت رشـد عملکـرد، اسـتفاده از س    

 دایپ ياژهیو تیاهم داریپا يبه اهداف کشاورز یابیمنظور دستبه

کرده است. لذا این پـژوهش بـا هـدف بررسـی اثـر جداگانـه و       

ـ  يکودها یقیتلف ـ  ییایمیو شـ  یسـت یز کمپوسـت، یورمـ  یآل  رب

 د.شصفات کمی و کیفی چغندرقند اجرا 

  

  هامواد و روش

ــا ــ  نی ــال زراع ــژوهش در س ــتگاهیدر ا 1394 یپ ــاتیتحق س  ق

متر از سطح  1360با ارتفاع  اندوآبیم یعیو منابع طب يکشاورز

طـول   قـه یدق 17درجه و  46 ییایآزاد و مختصات جغراف يایدر

اسـاس  اجرا شد. بر  یعرض شمال قهیدق 5درجه و  38و  یشرق

و  رتدرجـه حـرا   ،یمتوسط درازمدت بارنـدگ  ،یآمار هواشناس

درجه  5/10متر،  یلیم 275 بیترتمنطقه به نیدر ا یرطوبت نسب

سـه   شیآزمـا  ي. قبـل از اجـرا  اسـت درصد  4/61و  گرادیسانت

مختلـف محـل    يهـا از قسـمت  یصورت تصـادف هنمونه خاك ب

 اتیصوصانتخاب و خ متریسانت 0-60در عمق  شیآزما ياجرا

  .)1(جدول شد  يریگآن اندازه ییایمیو ش یکیزیف

) در RCBD( یکامل تصـادف  يهابلوك طرح هیبر پا شیآزما

 100شـامل   شیآزمـا  يمارهایاجرا شد. ت ماریت 13سه تکرار و 

تـن در هکتـار    T، 10)1( عنـوان شـاهد  بـه  ییایمیدرصد کود شـ 

 ،T)3( کمپوسـت یتـن در هکتـار ورمـ    T ،20)2( کمپوستیورم

 ییایمیدرصـد کـود شـ    50+  کمپوسـت یتن در هکتار ورمـ  10

)4(T، 20 ــ ــار ورم ــن در هکت ــود  50+  کمپوســتیت درصــد ک

تـن در   T، 10)6( 2+ فسفات بـارور   نیتروکسین ،T)5( ییایمیش

 T، 20)7( 2+ فسفات بارور  نیتروکسی+ ن کمپوستیهکتار ورم

 2ور + فسـفات بـار   نیتروکسـ ی+ ن کمپوستیتن در هکتار ورم

)8(T، ییایمیدرصد کـود شـ   50+  2+ فسفات بارور نیتروکسین 

)9(T ،10   کمپوسـت یتن در هکتـار ورمـ ) +درصـد کـود    100

ــ ــ ییایمیش ــده هیتوص ــادل  -ش ــود در  NPKمع ــن  10موج ت

 100+ (کمپوستیتن در هکتار ورم T، 20)10() کمپوستیورم

 20موجـود در   NPKمعـادل   -شده هیتوص ییایمیدرصد کود ش

در هکتـار کـود اوره و    لـوگرم یک 70و  40) (کمپوستیورم تن

 10+  2+ فسفات بـارور  نیتروکسی، نT)11() پلیتر تسوپر فسفا

  ،T)12( ییایمیدرصد کود شـ  50+  کمپوستیتن در هکتار ورم
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  شیآزما يخاك محل اجرا ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص یبرخ .1جدول 

 بافت

 خاك
 رس شن سیلت

هاسیدیت  

 

قابل  فسفر

 جذب

پتاسیم قابل 

 جذب
  روي آهن  منگنز

  

  آلی ماده  نیتروژن کل

 )%(   (mg kg-1) (%)  

8/7 21 19 60 سیلتی  96/13  432 65/7  76/7  12/1  05/0  98/0  

  

ــیو ن ــارور  نیتروکسـ ــفات بـ ــار   20+  2+ فسـ ــن در هکتـ تـ

بودند. الزم به  ،T)13( ییایمیدرصد کود ش 50+  کمپوستیورم

 ییایمیمقدار کـود شـ   کمپوست،یورم هیتجزذکر است براساس 

ـ ترتبه 10T ماریمصرف شده در ت پلیتر سفاتاوره و سوپر ف  بی

 70و  40 بیترتبه 11T ماریدر هکتار و در ت لوگرمیک 85و  196

کاشـت بـا    فیـ رد پـنج در هکتار بودند. در هر کـرت   لوگرمیک

 متر در نظـر گرفتـه   چهارو به طول  متریسانت 60 یفیفواصل رد

 مـه یدر ن ایزومانیمتحمل به ر تایجیبر يشد. چغندرقند رقم تجار

ـ      11با تراکم  ماهبهشتیاول ارد  نیبوتـه در متـر مربـع (فاصـله ب

کشـت شـد. در    يمتـر یسانت پنج) در عمق متریسانت 15 يابوته

 لوگرمیک 350 زانیکود اوره به م ،ییایمیدرصد کود ش 100 ماریت

و  یبرگـ  8زمان کاشت، مرحله ( يدر هکتار در سه مرحله رشد

بـه   ترتیـب به میو سولفات پتاس پلیتر) و سوپرفسفات یبرگ 16

اسـتفاده  در هکتار قبل از کاشـت   لوگرمیک 50و  100 يهازانیم

 85، صـفر و  10T ،196 مـار یت يمصـرف شـده بـرا    ری. مقـاد شد

 70، صـفر و  40 ریمقـاد  11T مـار یت يدر هکتـار و بـرا   لوگرمیک

 میاوره، سولفات پتاسـ  يکودها يبرا ترتیببهر در هکتا لوگرمیک

ـ    پـل یتر فاتو سوپر فس  کیـ ولوژیکـود ب  نیبـوده اسـت. همچن

ـ تثب يهـا يباکتر نیثرترؤاز م يامجموعه ي(حاو نیتروکسین  تی

بـوده و   Azotobacterو  Azospirilliumاز جنس  تروژنیکننده ن

 ردر هر گرم ماده حامل از هـ  108) آن UCFتعداد سلول زنده (

 ي(حـاو  2) و کـود فسـفات بـارور   است يباکتر يهاجنس کی

جـنس   يهاقارچ لیحل کننده فسفات ازقب يهايها و باکترقارچ

Aspirgillus  وPenicillium جــنس  يهــايو بــاکترBacillus  و

Pseodomonas putida strain P13 ــ ــق توص ــرکت  هی) طب ش

فاده صورت بذرمال قبل از کاشت مـورد اسـت  فناور سبز بهستیز

 نیروز و وج 10 یال 7هر  اهیگ ازیمطابق با ن ياریقرار گرفت. آب

ـ انجام گرفت. شاخص کلروف یهرز به صورت دست يهاعلف  لی

پــس از اعمــال  SPAD 502بــرگ چغندرقنــد توســط دســتگاه 

بوتـه   پـنج  يپهنک برگ رو یطرف رگبرگ اصل کیدر  مارهایت

بـرگ در   لیکلروفعنوان شاخص ها بهداده نیانگیو م يریگاندازه

وسط بـا مسـاحت    خطوطبرداشت از  تینظر گرفته شد. در نها

در اواسـط مهرمـاه    ياهیمربع پس از حذف اثرات حاشـ متر 8/4

برداشـت شـده در واحـد     يهـا شهیر نیصورت گرفت و با توز

در هکتار محاسبه شـد.   لوگرمیبر حسب ک شهیسطح، عملکرد ر

 افتیکارخانه قند انتقال  یسنجاریع شگاهیها به آزماسپس نمونه

مکنده استخراج و به روش  کیاتومات يهاو با استفاده از دستگاه

ساخت شرکت کروز آلمان  P1000با دستگاه آنالوگ  يمتریپالر

قند، درصد قند ناخالص، درصد قنـد   اریهمچون ع یفیصفات ک

 تـه یآلکال بیمضره و ضر تروژنین م،یپتاس م،یخالص، عناصر سد

 میتاسپ م،یمقدار سد انگری) بImpurities( هایاخالص. ندش نییتع

 یسـنج مضـره بـه روش رنـگ    تروژنی. ندهستنمضره  تروژنیو ن

ـ گانـدازه  یمعروف به روش آب مقـدار   نی). همچنـ 28شـد (  يری

شـدند. قنـد    يریـ گاندازه يفتومترمیبه روش فل میو پتاس میسد

 است چغندر قند شهیقابل استحصال از ر ریمقدار شکر غ مالس

 قیـ مضـره از طر  تـروژن یو ن میپتاسـ  م،یسد ریدکه بر اساس مقا

  :استقابل محاسبه  ریرابطه ز

MS= 0/343 (K+Na) + 0/094 N – 0/31 )1(                          

ـ ترتهب Nو  MS ،K ،Naرابطه  نیدر ا قنـدس مـالس    رانیـ م بی

 می)، سـد شـه یگـرم ر  100واالن در یاکـ یلـ ی(م می(درصد)، پتاس

واالن در یاکیلی(م تروژنی) و نشهیگرم ر 100واالن در یاکیلی(م

  .ندهست) شهیگرم ر 100

) White Sugar Contentشکر قابل استحصـال (  ای دیشکر سف

کـه در   چغنـدر قنـد اسـت    شـه یدرصد قند خالص موجـود در ر 

 



  ...یستیو ز ییایمیش يکودها کمپوست،یورم یقیاثر کاربرد جداگانه و تلف

  

5  

ـ رابطـه ز  قیـ کارخانه قنـد اسـتخراج شـده و از طر    محاسـبه   ری

  ):2( شودیم

WSC= SC –MS )2(                                                              

ـ  MSو  WSC ،SCرابطه  نیدر ا ـ ترتهب  د،یشـکر سـف   رانیـ م بی

  .استقند و قند مالس  اریع ایدرصد قند ناخالص 

) از Sugar Yieldشــکر ناخــالص ( ایــعملکــرد قنــد ناخــالص 

. دیـ آیدسـت مـ  هب شهیضرب مقدار قند ناخالص در عملکرد رحاصل

) White Sugar Yieldشکر خـالص (  ایعملکرد قند خالص  نیهمچن

در درصـد قنـد قابـل استحصـال      شهیضرب عملکرد راز حاصل

ــود. ضــــر یمحاســــبه مــــ  ــال شــــکر  بیشــ   استحصــ

)Extraction Coefficient of Sugar (ـ راندمان استحصال ب ای  انگری

 شـه یقابـل استحصـال از سـاکارز موجـود در ر     دیدرصد شکر سف

  ):2( شودیمحاسبه م ریرابطه ز قیندر قند بوده و از طرچغ

)3               (                      ECS= (WSC ÷ SC) × 100  

ــاال  ــه ب ــ SCو  ESC ،WSCدر رابط ــترتهب ــم بی ــر زانی  بیض

. بـا توجـه بـه    اسـت قنـد   اریـ استحصال، درصد قند خالص و ع

 بی، ضـر مضـره  تـروژن یو ن میپتاس م،یسد يهایغلظت ناخالص

  محاسبه شد. 4رابطه  يهر نمونه بر مبنا يبرا تهیآلکال ای تییایقل

)4                                                (
N

Na K 
ALC


  

  

ها و عدم وجود اثر از نرمال بودن داده نانیپس از اطم تیدر نها

افـزار  تجزیه واریـانس بـا اسـتفاده از نـرم     مار،یمتقابل بلوك و ت

MSTATC در دانکن ايدامنه چند آزمون با هاو مقایسه میانگین 

  .گرفت صورت درصد پنج احتمال سطح

  

  نتایج و بحث

   برگ لیشاخص کلروف

دهنـده وجـود اخـتالف    نشـان  انسیـ وار هیـ حاصل از تجز جینتا

بـرگ   لیمختلف از لحاظ شاخص کلروف يمارهایت نیب داریمعن

شاخص  نیشتری. ب)2(جدول  تاسدر سطح احتمال پنج درصد 

+ فسـفاته   نیتروکسـ ین یقـ ی) با کـاربرد تلف 8/47برگ ( لیکلروف

 ییایمیدرصـد کـود شـ    50+  کمپوسـت یتن ورمـ  20+  2بارور

)13T (2  يمارهایآمد که فقط با ت دستبهT )10    تـن در هکتـار

) تفاوت کمپوستیتن در هکتار ورم 20( 3T) و کمپوستیورم

ـ ا زانیم نیکمتر نیچنداشت. هم يداریمعن ) 2/39شـاخص (  نی

) بـدون تفـاوت   2T( کمپوسـت یتن در هکتار ورم 10با کاربرد 

آمد. بـه   دستبه 9Tو  3T ،5T ،6T ،7T ،8T يمارهایبا ت داریمعن

ـ  یستیز يکودها یقیکاربرد تلف رسدینظر م  يبـا کودهـا   یو آل

ـ اکثـر عناصـر مـورد ن    نیتـأم  قیاز طر ییایمیش اعـم از   اهیـ گ ازی

و  لیــکلروف وســنتزیب شیمصــرف ســبب افــزاپرمصــرف و کــم

قابل ذکـر   نیاست. همچن دهشآن  بیو تخر هیاز تجز يریجلوگ

آهن و منگنز جزو عناصر  عناصر هالیکلروف وسنتزیاست که در ب

ـ . اشـوند یمحسوب مـ  يضرور  بیشـتر اسـت کـه    یدر حـال  نی

 . لذاندهست يدو عنصر ضرور نیمرسوم فاقد ا ییایمیش يکودها

ــاکــراضــافه   یبــا کــود آلــ   قیــدر تلف یســتیز يدن کوده

مـداوم عناصـر سـبب     نیبـا تـأم   ییایمیو کود ش کمپوستیورم

ـ باکتر حیمثبت تلق ریث. تأشد لیشاخص کلروف شیافزا  يرو ییای

هـا  بافت يبرا تروژنین شتریب یبه دسترس لیمقدار کلروف شیافزا

ـ تثب جهیدر حال رشد در نت يهاو اندام سـبت داده  ن تـروژن ین تی

در  میمسـتق  طـور بـه  تـروژن ین نکـه ی). با توجـه بـه ا  6شده است (

ارتبــاط مثبــت و  تــوانیمــ کنــد،یشــرکت مــ لیــســاختار کلروف

ـ بـرگ و کلروف  تروژنیمقدار ن نیب يداریمعن را انتظـار داشـت    لی

و  لی) گزارش کردند که کلروف30). اسکارف و همکاران (15(

 لیدل نیبا هم دارند و به هم یکیارتباط نزد اهانیدر گ تروژنین

 اهـان یدر گ تـروژن ین تیوضـع  نیـی تع يبـرا  لیکلروف زانیاز م

 يکودهـا موجـود در   يهـا يبـاکتر  نی. همچنـ شودیاستفاده م

 شیو منجر بـه افـزا   هشدمواد محرك رشد  دیسبب تول یستیز

). در 6( ندشویم لیکلروف شیو افزا ییجذب مواد غذا ییکارا

) 19و همکــاران ( یمــیحاضــر، کرپــژوهش  جیتطــابق بــا نتــا

و  2و فسـفاته بـارور   تروکـارا ین یسـت یگزارش کردند که کود ز

 لیـ مقـدار کلروف  شیآربوسکوالر سبب افزا زیکوریم يهاقارچ

) 26منـدال و همکـاران (   نی. همچنـ ندشدسبز  ایلوب اهیبرگ گ

 یسـت یز يهمراه کودهابه کمپوستیگزارش کردند که کاربرد ورم

   وسـنتز یب شیسـبب افـزا   تـروژن یو ن میزیـ ب منبـا جـذ   توانـد یم
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  چغندرقند یفیو ک یبر صفات کم يمختلف کود يمارهایاثر ت انسیوار هیتجزنتایج  .2جدول 

 درجه آزادي منابع تغییرات

 میانگین مربعات

شاخص 

لیفوکلر  

عملکرد 

شهیر  

درصد قند 

 ناخالص

قند عملکرد 

 ناخالص

درصد قند 

 خالص

 قندعملکرد 

 خالص

رارتک  2 ns64/5  ns6/20  ns68/0  ns80/0  ns33/0  ns66/0  

  91/4**  29/1*  78/7**  08/2**  140**  5/23* 12 تیمار

  53/0  58/0  64/0  57/0  3/16  98/9 24 اشتباه آزمایشی

د)ضریب تغییرات (درص   13/7  48/7  38/4  49/8  38/5  50/9  

ns ،*  درصد کیپنج و  در سطح احتمال داریمعن و داریمعن ریغ بیترتبه **و  

 
 راتیثأ) تـ 23و همکاران ( ینارگ موس ید. ملکوش لیکلروف

  نیریذرت ش لیکلروف يمحتو يرا رو یستیز يمثبت کودها

)Zea mays L. Saccharata.گزارش کردند (  

  

  شهیعملکرد ر

ـ    انسیـ وار هیحاصل از تجز جینتا  يمارهـا یت نینشـان داد کـه ب

ـ اخـتال  شـه یاز لحاظ عملکرد ر يمختلف کود در  يداریف معن

 نیشـتر ی). ب2درصد وجـود داشـت (جـدول     کیسطح احتمال 

 13T مـار یدر هکتار) بـه ت  لوگرمیک 66366( شهیعملکرد ر زانیم

ــارور نیتروکســی(ن ــن ورمــ 20+  2+ فســفاته ب   + کمپوســتیت

بـا   يداری) تعلق داشت که اختالف معنییایمیدرصد کود ش 50

تـــن  10+  2رور+ فســفات بــا   نیتروکســ ی(ن 12T يمارهــا یت

تـن در   20( 11T )،ییایمیدرصـد کـود شـ    50+  کمپوستیورم

مقدار  يمحصول منها يکود ازیبه عالوه ن کمپوستیهکتار ورم

1T ) وکمپوسـت یتن در هکتار ورم 20موجود در  NPKمعادل 

ـ  ییایمیدرصد کود ش 100(  زانیـ م نیکمتـر  نی) نداشـت. همچن

 لوگرمیک 45166و  43333 نیانگیبا م بیترتبه زین شهیعملکرد ر

 کمپوسـت یتـن در هکتـار ورمـ    20و  10بـا کـاربرد    در هکتار

نشان داد کـه کـاربرد    جینتا نی. عالوه بر ا)3(جدول حاصل شد 

ـ  یسـت یز يکودها یقیتلف عملکـرد   ییایمیشـ  يبـا کودهـا   یو آل

 ،دکر دیاز کودها تول کیرا نسبت به کاربرد جداگانه هر  يشتریب

تـن در هکتـار    10نسـبت بـه کـاربرد     13T مـار یکـه ت  يطـور به

ـ تول يشـتر یب شهیدرصد عملکرد ر 2T (53/4( کمپوستیورم  دی

بـه همـراه    یستیز يکودها یقیکاربرد تلف رسدی. به نظر مکرد

 شیخـاك موجـب افـزا    pH اهشک قیاز طر ییایمیش يکودها

 نیشـده و بـا تـأم    ییعناصر غذا ریفسفر و سا تروژن،یجذب ن

 ياثرگـذار  نیشتریب اهیگ يل مختلف رشدعناصر در مراح نیا

 یفرجـ  نی). همچن25داشته است ( شهیرا بر رشد و عملکرد ر

 شـه یعملکـرد ر  نیشـتر ی) مشاهده کردند که ب10و همکاران (

 يبــا کودهــا یســتیز يکودهــا یقــیچغندرقنــد بــا کــاربرد تلف

آن را بـه بهبـود جـذب عناصـر      لیـ حاصل شد که دل ییایمیش

 اتیبهبــود خصوصــ اه،یــرشــد گ در مراحــل مختلــف ییغــذا

 شـه یآن و رشـد بهتـر ر   يرینفوذپـذ  شیخاك و افـزا  یکیزیف

بـه   تـوان یرا م شهیعملکرد ر شیچغندر قند نسبت دادند. افزا

ــتول ــونیف دی ــاتوهورم ــ ه ــ ن،ی(اکس ــرلیو ج نیتوکنیس  )،نیب

ــ ــزا دروفورهایس ــفعال شیو اف ــز تی ــامیآن ــاز،   يه ــوثر (اورئ م

ــفنيتاز و دفســفا نیآلکــال داز،یبتاگلوکوســ ) توســط دازیاکســ لی

محرك رشد نسبت داد کـه منجـر بـه گسـترش بهتـر       يهايباکتر

 شیافـزا  تیـ و در نها ییجذب مواد غـذا  شیکشنده، افزا يتارها

) گزارش کردند که 20( رانو همکا ی). ل20عملکرد خواهد شد (

باعـث   ییایمیشـ  يبـه همـراه کودهـا    یآل يکودها یقیکاربرد تلف

عملکـرد   شیافـزا  ذکر شـده و  يهامیآنز تیفعال ردایمعن شیافزا

. شــد ییایمیدرصــد کــود شــ 100ذرت نســبت بــه کــاربرد  اهیــگ

ـ تول نی) گزارش کردند که اکس11فرانکنبرگ و ارشد ( نیهمچن  دی

 یتوسـعه سـلول   کیـ محرك رشد بـا تحر  يهايترشده توسط باک

   .شـود یم ییزاشاخه شیو افزا ییزاشهیر اه،یرشد گ شیباعث افزا
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  يمختلف کود تیمارهاي ریچغندرقند تحت تأث یفیو ک یکم يهاشاخص نیانگیم سهیمقانتایج  .3جدول 

 تیمارهاي

 کودي
لفیوکلرشاخص   

 عملکرد ریشه

ر)(کیلوگرم در هکتا  

درصد قند 

 ناخالص

 عملکرد قند ناخالص

 (کیلوگرم در هکتار)
 درصد قند خالص

خالص عملکرد قند  

 (کیلوگرم در هکتار)

T1 46/8a 61166abc 17/7ab 10816b 13/8b 8422bc 

T2 39/2b 43333g 15/9c 6872g 13/2b 5715f 

T3 39/3b 45166fg 16c 7235g 13/3b 5933ef 

T4 45/3a 53666cde 17/1bc 9158cdef 14b 7490cd 

T5 44/9ab 54833bcde 17/1bc 9410bcde 13/9b   7656bcd 

T6 41/8ab 47332efg 16/4bc 7783fg 13/6b 6455def 

T7 43/1ab 51166def 17/1bc 8758ef 14/2b 7271cd 

T8 44/1ab 50500defg 17/2bc 8678ef 14/1b 7144cde 

T9 45ab 51169def 17/7ab 9041def 14/4ab 7363cd 

T10 45/4a 57667bcd 17/9ab 10320bcd 14/5ab 8344bc 

T11 46/1a 59166abc 17/8ab 10538bc 14/3b 8432bc 

T12 47/5a 61333ab 17/7ab 10846b 14/5ab 8914b 

T13 47/8a 66366a 18/9a 12574a 15/9a 10430a 

  بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است. داریعدم اختالف معن انگریحروف مشابه در هر ستون ب

تـن در   1T( ،10عنـوان شـاهد (  ) بهمیو سولفات پتاس پلیسفات تردر هکتار کود اوره، سوپرف لوگرمیک 50و  100، 350( ییایمیدرصد کود ش 100

تـن در   4T( ،20( ییایمیکـود شـ   رصدد 50+  کمپوستیتن در هکتار ورم 10، )3T( کمپوستیتن در هکتار ورم 20، )2T( کمپوستیهکتار ورم

+  نیتروکسـ ی+ ن کمپوسـت یتـن در هکتـار ورمـ    6T( ،01( 2+ فسـفات بـارور   نیتروکسی، ن)5T( ییایمیدرصد کود ش 50+  کمپوستیهکتار ورم

 وددرصـد کـ   50+  2+ فسـفات بـارور   نیتروکسـ ی، ن)8T( 2+ فسـفات بـارور   نیتروکسی+ ن کمپوستیتن در هکتار ورم 20، )7T( 2فسفات بارور

تـن در   10T( ،20) (پلیفسفات تردر هکتار کود اوره و سوپر  لوگرمیک 85و  196( ییایمی+ کود ش کمپوستیتن در هکتار ورم 10، )9T( ییایمیش

 10+  2+ فسـفات بـارور   نیتروکسی، ن)11T) (پلیدر هکتار کود اوره و سوپر فسفات تر لوگرمیک 70و  40( ییایمی+ کود ش کمپوست یهکتار ورم

درصد کود  50+  پوستکم یتن در هکتار ورم 20+  2+ فسفات بارور نیتروکسیو ن )12T( ییایمیدرصد کود ش 50+  کمپوستیورم هکتارتن در 

  )13T( ییایمیش
  

گرفتنـد کـه اسـتفاده از     جـه ی) نت24و همکاران ( تالیم ن،یعالوه بر ا

ـ تول قیـ حل کننـده فسـفات از طر   يهايو باکتر یستیز يکودها  دی

 ن،یبـرل یج و نیتوکنیسـ  ن،یخصوص اکسـ هب اهیرشد گ يهاهورمون

 شیزاقــرار داده و باعــث افــ ریرا تحــت تــأث اهــانیرشــد و نمــو گ

. عـالوه  شوندیمختلف م اهانیو عملکرد در گ يرشد يهاشاخص

و در  کمپوسـت یدر ورمـ  ییعناصر غـذا  یجیآزاد شدن تدر نیبر ا

منجـر   اهیگ يدر طول دوره رشد ییدسترس قرار گرفتن عناصر غذا

ـ از قب کیولوژیزیف يهابه بهبود شاخص شـاخص سـطح بـرگ،     لی

 شـد  هابرگ يریدر عالئم پ ریفتوسنتز خالص و تأخ ل،یکلروف زانیم

 نی). همچنـ 6و  2( شـود یعملکـرد مـ   شیمنجر به افـزا  جهینت در و

ـ یم تیفعال يرو یدکنندگیاثرات تشد یآل ياستفاده از کودها  یکروب

 تـروژن، یبه عناصـر ن  شتریب یدسترس شیخاك داشته و متعاقباً با افزا

  ).16( ابدییم شیافزا اهیعملکرد گ م،یفسفر و پتاس

  

  و عملکرد قند ناخالص درصد

ـ    انسیـ وار هیـ حاصـل از تجز  جینتا  يمارهـا یت نینشـان داد کـه ب

از لحاظ درصد و عملکرد قنـد ناخـالص اخـتالف     يمختلف کود

). 2درصد وجود داشت (جـدول   کیدر سطح احتمال  يداریمعن
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ــتریب ــم نیش ــالص (  زانی ــد ناخ ــد قن ــاری) در ت9/18درص  13T م

 50+  کمپوسـت یتـن ورمـ   20+  2+ فسـفاته بـارور   نیتروکسی(ن

ـ     دسـت بـه ) ییایمیدرصد کود ش بـا   يداریآمـد کـه اخـتالف معن

 نی. همچنـ )3(جـدول  نداشت  1Tو  12T ،11T ،10T ،9T يمارهایت

درصـد) و   2T )15/9 يمارهایدر ت زیشاخص ن نیا زانیم نیکمتر

3T )16 4 يمارهـا یبا ت داریدرصد) بدون اختالف معنT ،5T ،6T ،

7T  8وT 12574( نیشتریب ن،یا ر). عالوه ب3آمد (جدول  تدسبه 

در هکتار) عملکرد  لوگرمیک 6872( نیدر هکتار) و کمتر لوگرمیک

+  نیتروکسـ ین يکودهـا  یقیبا کاربرد تلف بیترتبه زیقند ناخالص ن

درصــد کــود  50+  کمپوســتیتــن ورمــ 20+  2فسـفاته بــارور 

صـل شـد.   ) حا13T( کمپوسـت یتن در هکتار ورم 10و  ییایمیش

از درصد قند ناخـالص و عملکـرد    يندیارعملکرد قند ناخالص ب

ـ ا شیکـه باعـث افـزا    ی. لذا هر عاملاستچغندرقند  شهیر دو  نی

). 2خواهنـد داد (  شیعملکـرد قنـد را افـزا    زانیـ د مشـو شاخص 

به همـراه   یستیو ز یآل يکودها یقیبا کاربرد تلف شودیمشاهده م

و درصـد قنـد    شـه یعملکـرد ر  شیافـزا  لیدلهب ییایمیش يکودها

ـ م ناخالص،  شیافـزا  مـار یت نیـ عملکـرد قنـد ناخـالص در ا    زانی

ـ پ يداریمعن عملکـرد قنـد    کـه،  يطـور ). بـه 3کـرد (جـدول    دای

 ییایمیدرصد کـود شـ   100 مارینسبت به ت 13T ماریناخالص در ت

)1T (16/7 بـا کـاربرد    ییعناصر غـذا  نی. تأمافتی شیدرصد افزا

جذب عناصـر در   شیابا افز یو آل یستیز ،ییایمیش يکودها یقیتلف

 اهـان یعملکـرد گ  شیدر افـزا  ينقش مـؤثر  يمراحل مختلف رشد

) گـزارش  16جـوانمرد و همکـاران (   کـه يطـور خواهند داشت. به

و  تـروژن ین شیسبب افـزا  کمپوستیورم یکردند که کاربرد کود آل

در  و شـد ) Triticum aestivum L.گندم ( اهیفسفر قابل جذب در گ

و کـاهش   کمپوسـت یکود ورمـ  زانیم شیافزا اب یقیتلف يمارهایت

 يداریمعنـ  شیو فسفر کل افزا تروژنین ،ییایمیش يکودها ریمقاد

ـ تغذ يهـا در خاك تروژنین شیکرد. افزا دایپ  صـورت بـه شـده   هی

ــان ــاد  یکیارگ ــود مق ــه وج ــز ریب ــربن و ن ادی ــروژنیک ــل در  ت ک

شـدن   یمعـدن  يبـرا  یکه منبع بزرگ استمربوط  کمپوستیورم

  ).4است ( تروژنین

  

  و عملکرد قند خالص درصد

بـر درصـد قنـد خـالص در سـطح       يمختلف کود يمارهایاثر ت

ـ    9/15( نیشـتر ی). ب2بـود (جـدول   داریاحتمال پنج درصـد معن

در  بیــترتدرصــد) قنــد خــالص بــه 2/13( نیدرصــد) و کمتــر

ــایت ــی(ن 13T يماره ــارور  نیتروکس ــفاته ب ــن  20+  2+ فس ت

تـن در   10( 2T ) وییایمیدرصـد کـود شـ    50+  کمپوستیورم

ـ آمـد. عـالوه بـر ا    دسـت به) کمپوستیهکتار ورم تفـاوت   ن،ی

در  يمختلـف کـود   يمارهـا یت ریعملکرد قند خالص تحت تـأث 

 نیشـتر ی). ب2بـود (جـدول    داریدرصـد معنـ   کیسطح احتمال 

 10430عملکرد  زانیبا م 13T ماریعملکرد قند خالص در ت زانیم

 يدرصد 100در هکتار حاصل شد که نسبت به کاربرد  لوگرمیک

ـ م ییایمیکود ش نشـان داد.   شیدرصـد افـزا   5/22عملکـرد   زانی

شـاخص   نیدر هکتار) ا لوگرمیک 5715( زانیم نیکمتر نیهمچن

) حاصـل شـد   کمپوستیتن در هکتار ورم 2T )10 ماریدر ت زین

ــ ــاوت معن ــا ت يداریکــه تف ــ 3T )20 يمارهــایب ــن در هکت ار ت

) نداشـت  6T( 2+ فسـفات بـارور   نیتروکسیکمپوست) و نیورم

پرمصـرف   اهـان یچغندرقند جزء گ نکهی). با توجه به ا3(جدول 

، در دسـترس بـودن   است تروژنین ژهیوبه ییاز لحاظ عناصر غذا

و  شهیعملکرد ر شیدر افزا یینقش بسزا کرویعناصر ماکرو و م

ـ   2خواهـد داشـت (   اهیگ نیقند ا  تـروژن یکـه ن نیه ا). بـا توجـه ب

 نـد یفرا یطـ  دهبو یمعدن صورتبه ییایمیش يموجود در کودها

خاك منتقل و از  ینییپا يهاهیبه ال ییدر آبشو ایو  يسازتراتین

 یقــیکــاربرد تلف جــهیخــارج خواهــد شــد. در نت اهیــدســترس گ

ـ  يبا کودهـا  ییایمیش يکودها ـ ترک جـاد یبـا ا  یسـت یو ز یآل  بی

 ییعناصـر غـذا   یجیتدر يآزادساز بنام کود کندرو و با يدیجد

عناصـر در مراحـل    نیـ جـذب ا  شیموجود در آن موجب افـزا 

فتوسـنتز، بهبـود    شیشده کـه منجـر بـه افـزا     اهیمختلف رشد گ

 6خواهد شد ( شهیقند در ر رهیذخ شیو افزا اهیگ يرشد طیشرا

ـ   شیافـزا  نی). همچن21و  را  NPKخـاك و عناصـر    یکـربن آل

ـ اگزال دیاز جملـه اسـ   یآل يدهایبه ترشح اس توانیم  دیاسـ  ک،ی

نسـبت داد کـه    کمپوسـت یبا ورمـ  دهش ماریفسفاتاز و پروتئاز ت

و فسـفر در خـاك    میپتاس ژهیوعناصر به شتریب تیمنجر به حالل

گرفتنـد کـه بـا     جـه ی) نت17( انهیو زارع اب ي). جوز21( شوندیم

درصـد قنـد    تروژنین ویژهبهو  ییایمیش يمصرف کودها شیافزا

. علـت کـاهش درصـد قنـد خـالص بـا       یابـد یص کاهش مخال
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 يانـداز هیسا ،یشیرشد رو کیبه تحر ییایمیش يمصرف کودها

تـر  نسبت تنفس نگهدارنده به فتوسنتز و بـزرگ  شیها، افزابرگ

مضـره) نسـبت داده    تروژنین میمستق ریغ شی(افزا هاشهیشدن ر

ـ ) دل33( سیو مسـالر  التاسیس کهيطور. بهشودیم  شیافـزا  لی

چغندرقنـد بـا    شـه یمضـره) ر  تـروژن یو ن می(سـد  يهایناخالص

در  ياســمز میرا بــه تنظــ تروژنــهین ییایمیشــ يمصـرف کودهــا 

داشــتند، مــرتبط دانســتند.  يشــتریآب ب زانیــکــه م ییهــاشــهیر

 ادیـ گرفتنـد کـه مصـرف ز    جـه ی) نت18کافکا و گرنتز ( نیهمچن

 ياد قندو انتقال مو یشیرشد رو شیسبب افزا تروژنهین يکودها

ـ از م جـه یها شـده و در نت به برگ شهیشده از ر رهیذخ قنـد   زانی

 ن،یـ خالص و عملکرد قند خالص کاسته خواهد شد. عالوه بر ا

اگرچـه   ،ییایمیشـ  يگرفت با مصرف کودها جهی) نت14هافمن (

غلطـت و عملکـرد    یول افتی شیچغندر قند افزا شهیعملکرد ر

مشـاهده   زی) ن9( ينظر و فردمیهیکرد. د دایقند خالص کاهش پ

درصد قند خالص و  نیب يداریو معن یمنف یکردند که همبستگ

چغندرقنـد وجـود داشـت و بـا      شهیدر ر تروژنیدرصد تجمع ن

 ییایمیشـ  يبا کاربرد کودهـا  هایتجمع ناخالص شیتوجه به افزا

ـ افـت یمرسوم، درصد و عملکرد قند خـالص کـاهش     نی. همچن

ــا ــابه جینت ــط اب یمش ــهیتوس ــاران (و  ان ــ2همک و  التاسی)، تس

  ) گزارش شد.27( میامی) و نوشاد و خ33( سیمسالر

  

  مضره) تروژنیو ن میپتاس م،ی(سد هایناخالص

تحـت   ،مینشان داد که غلظـت سـد   انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

. بـا  )4(جـدول   قرار نگرفت يمختلف کود يمارهایت داریمعن ریثأت

) و شـه یگـرم ر  100در  واالناکـی میلـی  85/1( نیشـتر یحـال ب  نیا

 میسـد  زانیـ ) مشـه یگـرم ر  100در  واالناکـی میلی 21/1( نیکمتر

تـن   20( 3T ) وییایمیش وددرصد ک 1T )100 يمارهایدر ت ترتیببه

 م،ی. برخالف سد)5(جدول  ) مشاهده شدکمپوستیدر هکتار ورم

ـ  تـأثیر تحت  میغلطت پتاس در  يمختلـف کـود   يمارهـا یت داریمعن

 زانیـ م نیشـتر ی. ب)4(جـدول   مال پنج درصد قرار گرفـت سطح احت

آمد  دستبه) 1T( ییایمیدرصد کود ش 100با کاربرد  میغلظت پتاس

 13Tو  4T ،5T ،9T ،10T ،11T يمارهــایبــا ت يداریکــه تفــاوت معنــ

ــت. همچنــ  ــر نینداش ــم نیکمت ــا زانی ــاخص ن نی ــش  36/5( زی

تـن در هکتـار    10با کـاربرد   زی) نشهیگرم ر 100در  واالناکیمیلی

حاصـل از   جینتـا  نی. همچنـ )5جدول ( حاصل شد کمپوستیورم

 تـأثیر تحـت   تـروژن یها نشان داد کـه غلطـت ن  داده انسیوار هیتجز

در سطح احتمال پنج درصد قـرار   يمختلف کود يمارهایت داریمعن

در  واالناکـی میلی 74/2( تروژنین زانیم نیشتری. ب)4(جدول  گرفت

 دسـت بـه ) 1T( ییایمیدرصد کود ش 100ا کاربرد ) بشهیگرم ر 100

 نینداشـت. کمتـر   11Tو  9T يمارهـا یبا ت يداریآمد که تفاوت معن

در  واالناکیمیلی 2T )47/1 يمارهایدر ت ترتیببه زین تروژنین زانیم

) شـه یگـرم ر  100در  واالناکـی میلـی  54/1( 3T ) وشهیگرم ر 100

درصـد کـود    100کـاربرد   رسـد ی. به نظر م)5(جدول  مشاهده شد

و به تبـع آن   میو سد میپتاس تروژن،ین عیمنجر به جذب سر ییایمیش

چغندرقنـد نسـبت بـه کـاربرد      شهیدر ر هایغلظت ناخالص شیافزا

 نیـ شده اسـت. ا  ییایمیش يبا کودها یستیزو  یآل يکودها یقیتلف

ـ      انگریامر ب منبـع و مخـزن و انتقـال     نیآن اسـت کـه انتقـال مـواد ب

) بـا مصـرف   نتتازی(سـاکارز سـ   يقندسـاز  يهـا میآنز يبرا ژنتروین

ـ مـؤثرتر عمـل کـرده کـه در نها     یستیو ز یآل يکودها منجـر بـه    تی

 شـده  شـه یر يهایدرصد قند خالص و کاهش تجمع ناخالص شیافزا

 ي) گزارش کردند با مصرف کودهـا 8و همکاران ( کی). کل27است (

 یقنـد استحصـال   تیفیک شه،یر میغلظت پتاس شیافزا لیدلبه ییایمیش

) مشـاهده کردنـد کـه بـا     33( سیو مسـالر  التاسیکرد. س دایکاهش پ

ـ م تـروژن یدر هکتار کود ن لوگرمیک 240کاربرد   تـروژن، یعناصـر ن  زانی

نسـبت   7/3و  4/37، 9/36 ترتیـب بهچغندرقند  شهیر میو پتاس میسد

ـ افـت ی شیبه عدم مصـرف افـزا   ) 1( ایـ و عط یعبـدالمطلق  نی. همچن

 میپتاسـ  تروژن،یغلظت ن ییایمیش يکردند که با کاربرد کودها گزارش

درصـد نسـبت    6/29و  9/5، 54 ترتیببهچغندرقند  شهیدر ر میو سد

  .افتی شیبه عدم مصرف افزا

  

  قند مالس

چغندرقند در  شهیمالس ر زانیبر م يمختلف کود يمارهایاثر ت

 نیشـتر ی. ب)4(جـدول  بـود   داریدرصـد معنـ   کیسطح احتمال 

درصـد کـود    100 مـار یدرصـد) در ت  31/3قنـد مـالس (   زانیم

   يمارهـا یبـا ت  يداریآمد که تفاوت معنـ  دستبه) 1T( ییایمیش
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  چغندرقند یفیصفات ک ریبر سا يمختلف کود يمارهایاثر ت انسیوار هیتجزنتایج  .4جدول 

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

  آلکالیته بیضر  استحصال بیضر  مالسقند   نیتروژن مضره  پتاسیم  سدیم

  ns29/0  ns75/0  ns11/0  ns21/0  ns44/4  ns42/3  2  تکرار

  ns12/0  *47/1  *41/0  **33/0  ns41/6  ns66/0  12  تیمار

  21/1  47/3  09/0  17/0  62/0  06/0  18  اشتباه آزمایشی

  3/25  29/2  2/12  5/21  1/12  2/18    ضریب تغییرات (درصد)

sn ،* درصد یک و پنجدار در سطح احتمال معنی و داریر معنیترتیب غبه ** و  

  

10T )83/2 و (11 درصــدT )96/2 ــدرصــد) نداشــت. همچ  نین

ـ قنـد مـالس ن   زانیـ م نیکمتر تـن در هکتـار    10بـه کـاربرد    زی

، 3T ،4T ،5T يمارهـا ی) تعلق داشت که بـا ت 2T( کمپوستیورم

6T ،7T ،8T، 12T  13وT  5(جـدول  سطح قـرار گرفـت    کیدر( .

قنـد مـالس    زانیـ ) گزارش کردنـد کـه م  1( ایو عط یعبدالمطقل

 يهـا یلصـ و ناخا ییایمیشـ  يبا مصرف کودها یمثبت یهمبستگ

 تروژنیدر هکتار ن لوگرمیک 285که مصرف  يطوربهدارد.  شهیر

ـ  80/2 شیباعث افـزا  . از شـد قنـد مـالس    يدرصـد  07/3 یال

درصد کود  100با کاربرد  هایناخالص زانیم نیشتریکه ب ییآنجا

ـ قند مالس در ا زانیآمده است، لذا م دستبه ییایمیش  مـار یت نی

عامل  نیتر) مهم27( میامیو خ وشادبود. ن مارهایت ریاز سا شتریب

  .کنندیم انیب ییایمیش يقند مالس را کاربرد کودها شیافزا

  

  )تیائی(قل تهیآلکال بیاستحصال قند و ضر بیضر

ـ  داریعدم تفاوت معن انگریب انسیوار هیحاصل از تجز جینتا  نیب

 بیاستحصـال قنـد و ضـر    بیمختلف از لحـاظ ضـر   يمارهایت

درصد) و  1/83( نیشتریحال، ب نی). با ا4است (جدول  تهیآلکال

 نیتروکسین يمارهایاستحصال به ت بیضر زانی) م9/77( نیکمتر

درصـد کـود    50+  کمپوسـت یتن ورمـ  20+  2+ فسفاته بارور

) مربوط بود. بـه  1T( ییایمیدرصد کود ش 001) و 13T( ییایمیش

 تـأثیر تحـت   شـه یر يهـا یتجمـع ناخالصـ   شیافزا رسدینظر م

ـ استحصـال در ا  بیسـبب کـاهش ضـر    ییایمیکاربرد کود ش  نی

) 48/3( نی) و کمتـر 97/4( نیشتریب نیشده است. همچن مارهایت

تن در هکتار  10 يمارهایت رد بیترتبه زین تهیآلکال بیضر زانیم

) و 7T( 2+ فســفات بــارور  نیتروکســی+ ن کمپوســتیورمــ

) 9T( ییایمیدرصـد کـود شـ    50+  2+ فسفات بارور نیتروکسین

ـ ). م5آمـد (جـدول    دسـت به بـر خـالف    تـه یآلکال بیضـر  زانی

 یستیز يکودها یقیبا کاربرد تلف میو پتاس میمضره، سد تروژنین

 کـه يطـور . بـه افـت ی شیافـزا  ییایمیش يبه همراه کودها یو آل

، 3T يمارهـا یکودهـا در ت  یقیبا کاربرد تلف تهیآلکال بیضر زانیم

7T ،8T ،12T  13وT  ییایمیدرصد کود شـ  100نسبت به مصرف 

)1Tشیدرصد افزا 6/20و  6/30، 3/34، 4/38، 8/34 بیترت) به 

گرفتنـد کـه درجـه     جـه ی) نت9( يو نظـر  فـرد میهـ ید رای. زافتی

ـ بـا م  ییو باال یمنف یهمبستگ يدییآلکالو مضـره   تـروژن ین زانی

 يکه آزادسازنیا لیکودها به دل یقیکاربرد تلف يمارهایدارد. در ت

 شـه یدر ر تـروژن یلذا انباشت ن رد،یگیصورت م یعناصر به آرام

 يهـا یامر منجـر بـه کـاهش ناخالصـ     نیو هم ردیگیصورت نم

) 17( انـه یو زارع اب يجـوز  نی. همچنـ شودیم شهیموجود در ر

 بیضـر  تروژنهیکاهش مقدار مصرف کود نگزارش کردند که با 

  .افتی شیافزا تهیآلکال

  

  گیرينتیجه

 یقـ یپژوهش در ارتباط بـا کـاربرد تلف   نیآمده از ا دستبه جینتا

مرسـوم بـر عملکـرد     ییایمیش يبا کودها یو آل یستیز يکودها

از صفات  ياریاز آن است که بس یچغندر قند حاک یفیو ک یکم

  مختلـف   يمارهـا یت تـأثیر تحـت   يداریطور معنهمورد مطالعه ب
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  چغندرقند یفیبر صفات ک يمختلف کود يمارهایاثر ت نیانگیم سهیمقانتایج  .5جدول 

  تیمارهاي کودي
  استحصال بیضر  قند مالس  نیتروژن مضره  پتاسیم  سدیم

  ضریب آلکالیته

گرم ریشه) 100در  واالناکیمیلی(  (درصد) 

T1 85/1  7/96a 2/74 a 3/31 a 9/77  59/3  

T2 23/1  5/36d 1/47 d 2/09 e 9/82  69/4  

T3 18/1  5/93bcd 1/54cd 2/27de 1/82  84/4  

T4 28/1  6/47abcd 1/93bcd 2/53bcde 7/81  02/4  

T5 23/1  6/70abcd 2/04bcd 2/60bcde 3/81  99/3  

T6 21/1  5/69cd 1/59cd 2/21de 9/82  36/4  

T7 31/1  5/89bcd 1/58cd 2/31cde 8/28  97/4  

T8 29/1  6/33bcd 1/66cd 2/46bcde 2/82  82/4  

T9 44/1  6/63abcd 2/35ab 2/68bcd 5/81  48/3  

T10 55/1  7/05abc 2/03bcd 2/83abc 8/80  38/4  

T11 59/1  7/34ab 2/21abc 2/96ab 80 36/4  

T12 50/1  6/39bcd 1/77bcd 2/56bcde 1/82  69/4  

T13 46/1  6/58abcd 1/86bcd 2/62bcde 1/83  33/4  

  .بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است داریعدم اختالف معن انگریحروف مشابه در هر ستون ب

تـن در هکتـار    1T( ،10عنـوان شـاهد (  ) بـه میو سـولفات پتاسـ   پـل یدر هکتـار کـود اوره، سوپرفسـفات تر    لـوگرم یک 50و  100، 350( ییایمیدرصد کود ش 100

+  کمپوسـت یتن در هکتـار ورمـ   4T( ،20( ییایمیکود ش رصدد 50+  کمپوستیتن در هکتار ورم 10، )3T( کمپوستیتن در هکتار ورم 20، )2T( کمپوستیورم

تـن در هکتـار    7T( ،20( 2+ فسـفات بـارور   نیتروکسـ ی+ ن کمپوسـت یتـن در هکتـار ورمـ    10، )6T( 2+ فسفات بـارور  نیتروکسی، ن)5T( ییایمیدرصد کود ش 50

+ کـود   کمپوسـت یتـن در هکتـار ورمـ    9T( ،10( ییایمیشـ  وددرصد کـ  50+  2+ فسفات بارور نیتروکسی، ن)8T( 2+ فسفات بارور نیتروکسی+ ن کمپوستیورم

در هکتـار   لـوگرم یک 70و  40( ییایمی+ کود شـ  کمپوست یتن در هکتار ورم 20، )10T) (پلیدر هکتار کود اوره و سوپر فسفات تر لوگرمیک 85و  196( ییایمیش

+ فسـفات   نیتروکسیو ن )12T( ییایمیدرصد کود ش 50+  کمپوستیورم هکتارتن در  10+  2+ فسفات بارور نیتروکسی، ن)11T) (پلیکود اوره و سوپر فسفات تر

  )13T( ییایمیدرصد کود ش 50+  کمپوست یتن در هکتار ورم 20+  2بارور

  

عملکـرد   ل،یـ لروفشاخص ک زانیم نیشتریقرار گرفت. ب يکود

عملکرد قند ناخالص، عملکرد قنـد خـالص بـا کـاربرد      شه،یر

ــیتلف ــا یق ــین يکوده ــارور نیتروکس ــفاته ب ــن  20+  2+ فس ت

دست آمـد.  ) به13T( ییایمیدرصد کود ش 50+  کمپوستیورم

 يمارهایدر ت زیذکر شده ن يهاشاخص زانیم نیکمتر نیهمچن

2T )10 وکمپوستیتن در هکتار ورم ( 3T )20 در هکتار  نت

نشـان داد کـه    جینتا نی) حاصل شد. عالوه بر اکمپوستیورم

ـ م ییایمیشـ  يمصـرف کودهـا   شیبا افـزا   يهـا ناخـالص  زانی

 شیافـزا  شـه یمضـره) موجـود در ر   تروژنیو ن میپتاس م،ی(سد

کود  1T )100 ماریمضره در ت تروژنین زانیکه م يطور. بهافتی

ترتیـب  بـه  8Tو  2T ،3T ،6T ،7T يمارهای) نسبت به تییایمیش

  .افـــتی شیدرصـــد افـــزا  1/65، 4/73، 3/72، 9/77، 4/86

کـاربرد   ش،یآزمـا  نیـ حاصـل از ا  جیبر اساس نتـا  یطور کلهب

ــیتلف ــا یق ــین يکوده ــارور نیتروکس ــفاته ب ــن  20+  2+ فس ت

در  توانـد یمـ  NPK ییایمیدرصد کود ش 50+  کمپوستیورم

 رقندغنددر زراعت چ ییایمیش يهاکاهش مصرف کود يراستا

  د. شو شنهادیپ
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The Effect of Separate and Integrated Application of Vermicompost, 
Biologic and Chemical Fertilizers on Quantitative and Qualitative 

Characteristics of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) 
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Abstract 

In order to evaluate the effect of biofertilizers (nitroxin and phosphate barvar2), vermicompost and chemical fertilizers 
on the quantity and quality traits of sugar beet (Beta vulgaris L.), an experiment was conducted in randomized complete 
block design (RCBD) with 13 treatments and three replications at Agricultural and Natural Resources Research Station 
of Miandoab, Iran in 2015. The treatments were 100% chemical fertilizer (350, 100 and 50 kg ha-1 urea, superphosphate 
triple and potassium solphate) as control (T1), 10 t ha-1 vermicompost (T2), 20 t ha-1 vermicompost (T3), 10 t ha-1 
vermicompost + 50% chemical fertilizer (T4), 20 t ha-1 vermicompost + 50% chemical fertilizer (T5), nitroxin + 
phosphate barvar 2 (T6), 10 t ha-1 vermicompost + nitroxin + phosphate barvar2 (T7), 20 t ha-1 vermicompost + nitroxin 
+ phosphate barvar2 (T8), nitroxin + phosphate barvar2+ 50% chemical fertilizer (T9), 10 t ha-1 vermicompost +
chemical fertilizer (196 and 85 kg ha-1 urea and superphosphate triple) (T10), 20 t ha-1 vermicompost + chemical
fertilizer (40 and 70 kg ha-1 urea and superphosphate triple) (T11), nitroxin + phosphate barvar 2 + 10 t ha-1

vermicompost + 50% chemical fertilizer (T12) and nitroxin + phosphate barvar2 + 20 t ha-1 vermicompost + 50%
chemical fertilizer (T13). The highest (47.8) and lowest (39.2) chlorophyll indices were obtained in T13 and T2

treatments, respectively. Also, the highest root yield (66366 kg ha-1) was achieved in T13 treatment that was not
significantly different from T12 and T11. Due to a combination of organic and biological amendments with chemical
fertilizers, sugar yield was increased significantly in T13 treatment due to increases in root yield and sugar content. The
sugar yield and white sugar yield in T13 treatment increased 16.7% and 23.5%, respectively compared with T1.
Generally, based on root yield, white sugar yield and extraction coefficient of sugar, integrated application of nitroxin +
phosphate barvar2 + 20 t ha-1 vermicompost + 50% chemical fertilizer can be recommended for sugar beet production
in the Miandoab area.

Keywords: Alkalinity coefficient, Alpha-amino-nitrogen, Molasses sugar, Root yield, Sugar content (SC) 
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