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 چغندرقند یفیو ک یکمّ يهایژگیو تداخل علف هرز بر و تروژنیاثر ن
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  )1/4/1398 رش:یخ پذی؛ تار 17/11/1397 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

پالت در قالب طرح  تیبه صورت اسپل یشیبر رشد و عملکرد چغندرقند، آزماهرز  يهاو تداخل علف تروژنیاثر ن یبررس منظوربه

 تـروژن یشامل چهار سـطح ن  مارهایت شد. اصفهان) اجرا رم،یدر منطقه حنا (سم 1390با سه تکرار در سال  یکامل تصادف يهابلوك

چغندرقنـد   يمراحل رشد در اخل علف هرزو تد یفاکتور اصل عنوانبهدر هکتار)  لوگرمیک 210،150،70خالص از منبع اوره (صفر،

و علف  تروژنیکنش ننشان داد که اثر بر هم جیدر نظر گرفته شدند. نتا یفرعفاکتور  عنوانبهو تمام مراحل رشد)  یبرگ12- 10- 8- 6(

 تروژنیسطح ن شیبود. با افزا داریمعن پنج درصد سطح احتمال درو قند)  شهیچغندرقند (عملکرد ر یفیو ک یکمّ هايویژگیهرز بر 

و  26/24، 48/7 میـزان بـه  ترتیببه يداریمعن طوربهمضره  تروژنیو ن میدر هکتار، قند مالس، سد تروژنین لوگرمیک 210به  150از 

، 09/3 میزانبه ترتیببه يداریمعن طوربه زیدرصد قند قابل استحصال ن ت،یائیقل بیو درصد قند ناخالص، ضر شیدرصد افزا 09/21

 شـه یکل ماده خشک و عملکرد ر شه،یوزن خشک ر شه،یر تر وزن کل، تر وزن شیافزا نیشتری.  بافتندیدرصد کاهش  78/4، 18/8

 رحلهدر هکتار) و حضور علف هرز در م لوگرمیک 210( تروژنیسطح ن نیدر باالتر برابر) 33/1و  73/1، 55/1، 18/2، 10/2 ترتیببه(

ـ  و هرز آمد. کاهش مدت زمان رقابت علف دستبه روژنتیبا عدم مصرف ن سهیدر مقا یبرگشش ـ  ای علـف هـرز در مرحلـه     نیوج

 تروژنیدر هکتار منجر به کاهش تداخل علف هرز و اثرات سوء ن لوگرمیک 150تا سطح  تروژنین شیهمراه افزاچغندرقند به یبرگشش

  .شدچغندرقند  شهیر دعملکر شیافزا زیو ن یفیک هايویژگیبر 

  

  

 مضره تروژنین شه،یعملکرد ر م،یسد م،یپتاس :يدیلک يهاواژه
  

  

  

  

  

  
  

  

  شیراز دانشگاه کشاورزي دانشکده گیاهی، ژنتیک و تولید گروه ،يدکتر يدانشجوو  استاد، ارشد یکارشناس يدانشجوترتیب به .۴و  2، 1

  گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی اصفهان ،استاد. 3
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  مقدمه

کشـت   ریـ دو ساله با سطح ز یاهی) گBeta vulgaris L.چغندرقند (

ــار در جهــان و حــدود  4564868 ــار در ا 101211هکت ــهکت  ران،ی

). 7شـناخته شـده اسـت (    یاز محصوالت مهم صـنعت  یکی عنوانبه

نـده عملکـرد چغندرقنـد    عوامـل کاه  نیتـر هـرز از مهـم   يهاعلف

و نـور در طـول فصـل رشـد      ییآب، مواد غذا يعلت رقابت برابه

ــه گ 350). حــدود 5( هســتند ــگون  ودر سراســر جهــان جــز یاهی

 یگونـه در منـاطق اصـل    60هرز مهم هستند کـه حـدود    يهاعلف

ــتول ــد د دی ــچغندرقن ــ دهی ــ. در اشــوندیم ــم نی ــاج انی   خــروس ت

).Amaranthus retroflexus L( ترهلمه)، س.Chenopodium album L،( 

ـ )، جـزو  Polygonum aviculare( بندهفتعلف و  هـا سـاله کی

  چـــــکی) و پAgropyron repense( یگنـــــدمعلـــــف

)Convolvulus arvensisکـه اغلـب    هسـتند ها ) جزو چند ساله

داشـته باشـند.    تیکشت چغندرقند فعال یدر مناطق اصل توانندیم

ـ از مسـائل مهـم در تول   یکیز هر يهاکنترل علف نیبنابرا ـ ا دی  نی

 اهانیبا گ سهیهرز در مقا يهاعلف). 17( دیآیشمار ممحصول به

 تــروژنین ویـژه بـه  ییایمیشـ  ياز کودهـا  تواننـد یبهتـر مـ   یزراعـ 

در صـورت کنتـرل بـه موقـع و      تروژنین شیکنند. افزا يبرداربهره

 اهیـ رشد و نمـو گ  شیمنجر به افزا تواندیم هرز يهامناسب علف

 موجـب از منابع موجود شده که خـود   نهیاستفاده به لیدلبه یزراع

 نـد، یرویکـه همـراه آن مـ    يهـرز  يهاسرکوب شدن رشد علف

در سـطوح   شیکه بـا افـزا   افتندیدر پژوهشگران). 20خواهد شد (

تعـداد و انـدازه بـرگ     ،یشـ یقـدرت رشـد رو   تـروژن، یمختلف ن

 ،یزراعـ  اهیـ گ شـتر یب يانـداز هیعلت ساشده و به شتریچغندرقند ب

هـرز   يهاعلف طیشرا نی. در اشوندیهرز بهتر کنترل م يهاعلف

در جـذب   شتریب ییو کارا تريقو ياشهیر ستمیداشتن س با وجود

کرده و کاهش فتوسنتز و عملکرد را  افتیدر ينور کمتر تروژن،ین

 شـتر یب مصـرف  هـرز،  عدم کنترل علف طیخواهد داشت. در شرا

 ستمیس لیدلهرز به يهاقدرت رقابت علف شیفزاباعث ا تروژنین

شـده   تـروژن یباالتر در جذب ن ییکارا جهینت رو د تريقو ياشهیر

 يهاعلف شتریب ياندازهیرشد و نمو و سا طیشرا نیکه در ااست 

).  کـاربرد  20( شـود یهرز باعث کـاهش عملکـرد چغندرقنـد مـ    

مضره، کاهش  تروژنین شیدر اواخر فصل رشد باعث افزا تروژنین

هـرز و کـاهش    يهـا رشـد علـف   شیاستحصال قند، افزا بیضر

  ).21( شودیم شهیعملکرد ر

اسـت.   اهیـ مورد نیـاز گ  ییاز عناصر اصلی غذا یکی تروژنین

در رابطـه بـا    پـژوهش  شـود یکه چغندرقند کشت م یدر مناطق

 حیبرخوردار اسـت و افـزودن صـح    يادیز تیآن از اولو هیتغذ

ـ اثر را بـر رشـد و عملکـرد گ    نیشتریب به خاك ییعناصرغذا  اهی

هـا  در تمـام خـاك   بـاً یتقر ییکاربرد عناصرغذا نکهیدارد ضمن ا

درسـت   هیمحصول است پس توص دیبخش در تول نیترنهیپرهز

ماننـد چغندرقنـد حـائز     اهـان یگ يبـرا  تـروژن ین يکودها زانیم

و  شـه ی). چغندرقند با توجه به عمق توسـعه ر 13است ( تیاهم

به جذب  اجیاحت يدیمقدار ماده خشک تول نیو همچنآن  شکل

از  شیجذب ب هموضوع ک نیاز خاك دارد. درك ا يادیعناصر ز

مراحـل   ی) در برخـ 18و  3( تـروژن ین ویـژه به ییحد عناصرغذا

 شود،یم شهیدوره رشد موجب عدم استحصال مطلوب قند از ر

 يرقنـد ینه تنهـا مقـدار مـواد غ    تروژنین ادیمهم است. مصرف ز

 زانیداده و موجب کاهش م شیرا افزا تروژنین نویآم-آلفا ویژهبه

) بلکه اثر 21( شودیم تیائیقل بیشدن و ضر ستالهیقند قابل کر

 یکیزیو استحکام ف نوزیراف نورت،یبر درصد قند، قند ا ینامطلوب

 شیآزمـا  کیـ حاصـل از   جی). بر اساس نتا11دارد ( شهیبافت ر

 لـوگرم یک 225و  180، 135، 90( تـروژن یکه بـا چهـار سـطح ن   

بـا مصـرف    شـه یعملکرد ر نیشتریخالص در هکتار)، ب تروژنین

  ).19خالص حاصل شد ( تروژنین لوگرمیک 180

 رییـ عالوه بر تغ تروژنیکاربرد سطوح مختلف ن رسدینظر مبه

 اهیـ رقابـت گ  ییبـر توانـا   توانـد یطول دوره تداخل علف هرز، م

بـا توجـه بـه پاسـخ      رواز ایـن  ،بگـذارد  تأثیربا علف هرز  یزراع

 تـروژن، یدر رقابت با علف هـرز در جـذب ن   یزراع اهیمتفاوت گ

در طول دوره حضـور   تروژنین کنشبرهم نییمنظور تعبه یشیآزما

  .شدچغندرقند اجرا  یفیو ک یکمّ يهایژگیعلف هرز بر و

  

  ها مواد و روش

و  نتـرل ک طیدر شـرا  تـروژن یمختلـف ن  ریاثر مقاد یبررس منظوربه
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در  1390 یدر سـال زراعـ   یهرز، پژوهشـ  يهابدون کنترل علف

در جنوب اصـفهان   ،يلومتریک 240منطقه حنا (گاوتپه) در فاصله 

 ییایو عرض جغراف یشرق قهیدق 76درجه و  51 ییای(طول جغراف

متر)،  2350 ایآن از سطح در عارتفا ،یشمال قهیدق 08درجه و  31

کامـل   يهـا ت در قالب طرح بلوكپال تیاسپل شیصورت آزمابه

ـ با سه تکرار انجام شد. اطالعات مربوط به تغ یتصادف دمـا   راتیی

  ).1شکل ارائه شده است ( زیدر دوره کشت ن

 150، 70، صفر( تروژنیشامل چهار سطح ن شیآزما يمارهایت

خــالص در هکتــار) از منبــع کــود اوره  تــروژنین لــوگرمیک 210و 

هـرز در   يهـا نترل و عدم کنتـرل علـف  و ک یفاکتور اصل عنوانبه

و تمـام دوره رشـد)    یبرگـ 12- 10- 8- 6(  يمراحل مختلف رشد

شـامل شـخم    نیمز يسازآماده اتیبود. عمل یفاکتور فرع عنوانبه

 150 میـزان بـه بود. کود فسفاته  يبندو سپس کرت سکید ق،یعم

آزمـون خـاك    جیدر هکتار قبل از کاشت بـر اسـاس نتـا    لوگرمیک

داده  نیمنطقه به زم يکود هی) و توصمتریسانت 30ز عمق مزرعه (ا

  ).  1جدول شد (

توسـط   1390خـرداد مـاه سـال    لیـ کاشـت در اوا  اتیعمل

 بـراي  یچغندرقند انجام شد. بـذر انتخـاب   کیپنومات کارفیرد

ــم   ــوژرم زودرس رق ــذر مون ــت، ب ــه در  Laetitiaکاش ــود ک ب

خـط   يروو فاصـله بـذور    متریسانت 50به فاصله  ییهافیرد

و عـرض   پنجطول  يکاشته شد. هر کرت دارا متریسانت هفت

بـدون علـف    يهادر کرت شیمتر بود. در طول انجام آزما دو

شـدند. مصـرف    نیوجـ  یطور دستههرز ب يهاهرز تمام علف

دو نوبت همزمان با کاشـت و   ی(از منبع اوره) ط تروژنیکود ن

اضـافه   بـه خـاك   ياریـ صورت سرك با آببه یبرگششمرحله 

) یرسـ  یاساس نوع بافت خـاك (لـوم   بر زین ياریشد. دور آب

مـاه از  و برداشت در هفتم آبـان  يریگروز بود. نمونه 7- 10نیب

در هـر   نییمتـر از بـاال و پـا    یـک دو خط وسط پس از حذف 

 نیتوز هانمونه ،یانجام شد. پس از سرزن هیحاش عنوانبهکرت 

ناخـالص، درصـد    شامل درصد قنـد  شهیر یفیک يهایژگیو و

مضـره و   تـروژن ین م،یو پتاس میقند قابل استحصال، عناصر سد

جـدا   يهـا شـه ی). از ر1و محاسبه شد ( يریگاندازه مالسقند 

دسـتگاه   لهیوسـ کامل، به يپس از شستشو ییهوا شده از اندام

بـه   ریشد، درصد قند در نمونه خم هیته شهیر ریخم ک،یاتومات

و  میسـد  يهـا یو غلظت ناخالص) 1(معادله  يمتریروش پالر

مضره به  تروژنی) و غلظت ن10( يفتومترمیبه روش فل میپتاس

 ریـ گرم خم 100در  واالنیاکیلیو بر حسب م یروش عدد آب

 D - 3016مـدل   زریچغندرقند با استفاده از دستگاه بتاال شهیر

) بـا اسـتفاده از   Ms). درصـد قنـد مـالس (   1شد ( يریگاندازه

 ری) و سـا 2(معادلـه   تیائیقل بی)، ضر3(معادله  دلینفیرابطه را

اسـتاندارد محاسـبه    يهـا رمولطبق ف یفیو ک یکمّ يپارامترها

  ).1( شد

  )اریدرصد قند ناخالص (ع =

   چغندرقند ریمقدار قند درصد گرم خم×  100                )    1(
  

)2(                                                   
(K + Na)

Alc =
(α - amino - n)

  

  

Ms:   ،ــالس ــد م ــد قن ــت، : Alcدرص ــریب قلیائی ــیم،: Kض   پتاس

Na :و سدیم - amino -  n) α(: یتروژن مضرهن 

)3(  

Ms (Na + K) (α -amino - n)  0/094 0/29% 0/0343   

 

 ریبا استفاده از روابط ز ،پژوهش نیشده در ا نییعملکرد تع اجزاء

  محاسبه شدند:

 )4(  

   درصد قند قابل استحصال درصد قند ناخالص = – قند مالس

 قند قابل استحصال راندمان =                                      )5(

  درصد قند ناخالص / درصد قند قابل استحصال× 100 
 

هـرز،   يهـا و علـف  یاهیـ وزن خشـک بافـت گ   نییتع منظوربه

 48مـدت  در آون بـه  گـراد سـانتی درجـه   75 يدمـا  در هانمونه

 هیـ پـس از تجز  تیـ شدند. در نها نیوزو سپس ت خشکساعت 

 افـزار نرمها توسط داده يامزرعه يبردارادداشتیو  کیتکنولوژ

 زیــن هــانیانگیــم ســهیو مقا لیــتحل و هیــتجز SAS 9,1 يآمــار

پـنج   ) در سـطح احتمـال  LSD( داریروش حداقل تفاوت معنبه

  انجام گرفت. درصد
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  نگین در دوره کشت. تغییرات دماي کمینه، بیشینه و میا1شکل 

  

  شیآزما يمشخصات خاك محل اجرا .1جدول 

عمق 

  بردارينمونه
  هدایت الکتریکی

pH 

  بر  پتاسیم  فسفر  رس  سیلت  شن  کل نیتروژن  کربن آلی  آهک

  گرم در کیلوگرم)میلی(  )درصد(  زیمنس بر متر)(دسی  متر)(سانتی

30 -0 82/0  9/7  21  6/0  06/0  25  45  30  9/18  580  48/0  

 
  چغندرقند یکمّ ياز پارامترها یو تداخل علف هرز بر برخ تروژنیاثر ن انسیوار هیتجزنتایج . 2ل جدو

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادي 
  عملکرد ریشه کل ماده خشک  وزن خشک ریشه تر ریشهوزن تر کل وزن

  4/239069  205/514  624/294 26/11448 83/4485 2  تکرار

 **23744910/9 **72946/338 **33852/702 **974532/903 **1725762/34  3  نیتروژن

  5/237420  617/1921  237/1302 205/18537 59/21361  6  خطاي الف

 **20464192/3 **84378/884 **58356/941 **1086057/223 **1730523/31  9  علف هرز

 **566535/6 **2623/216 **1520/067 **33901/403 *46849/53 27  علف هرز ×نیتروژن 

  36959  817/1154  848/954 33/15041 31/23517 72  اي بخط

 24/5 58/7 18/12 54/9 02/9 ضریب تغییرات (%)

ns پنج و یک درصد در سطح احتمال داریمعن بیترت، به**و  * دار،یمعن ریغ  

  

  و بحث جینتا

  یکمّ هايویژگی

و تـداخل   تـروژن ین کـنش برهمنشان داد که  انسیوار هیتجز جینتا

 شـه، یر تر وزن کل، تر چغندرقند (وزن یهرز بر صفات کمّعلف 

) در سـطح  شـه یکل ماده خشـک و عملکـرد ر   شه،یوزن خشک ر

  ). 2جدول بود ( داریمعن پنج درصد احتمال

 210 کـنش برهم در) بوته تک در گرم1905(  کل تر وزن نهیشیب

در هکتار و عدم تداخل علـف هـرز در تمـام     تروژنین لوگرمیک
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بوتـه)  گرم در تک 85آن ( نهیدست آمد و کمشد بهطول فصل ر

و تداخل علف هـرز در تمـام    تروژنیبدون کاربرد ن تیدر وضع

 کـنش بـرهم  جی). نتـا 3 جـدول دسـت آمـد (  طول فصل رشد به

 3/1533( شهیر تر وزن نهیشیو علف هرز نشان داد که ب تروژنین

عـدم تـداخل    کـنش بـرهم  ماریبوته) چغندرقند در تگرم در تک

 لـوگرم یک 210علف هرز در تمام طـول فصـل رشـد و کـاربرد     

بوتــه) آن در گــرم در تــک 7/71( نــهیدر هکتــار و کم تــروژنین

 صـفر تداخل علف هرز در تمام فصل رشد با سـطح   کنشبرهم

 شیافـزا  نی). همچنـ 3 دسـت آمـد (جـدول   به تروژنین لوگرمیک

لـف  بـدون ع  مـار یدر هکتار در ت لوگرمیک 210میزان به تروژنین

طـور  بوتـه) را بـه  گرم در تک 87/321( شهیهرز، وزن خشک ر

کــل مـاده خشــک   نهیشـ ی). ب3 داد (جــدول شیافـزا  يداریمعنـ 

ـ  مـار یت کـنش برهمبوته) در گرم در تک8/404چغندرقند (  دونب

 210( تـروژن یسـطح ن  نیعلف هرز در تمام فصل رشد و باالتر

عملکـرد   نهیشـ ی). ب3 دست آمـد (جـدول  در هکتار) به لوگرمیک

 تـروژن یسـطح ن  نیگرم در مترمربـع) در بـاالتر   3/6402( شهیر

 12بدون علف هرز در مرحله  ماریدر هکتار) و ت لوگرمیک 210(

سـطح   کنشبرهمگرم در مترمربع) در  3/623آن ( نهیو کم یبرگ

دسـت  و تداخل علف هرز در تمام فصل رشد بـه  تروژنیصفر ن

 210ز سـطح صـفر بـه    ا تـروژن ین شی). بـا افـزا  3آمد (جـدول  

علـف هـرز،    با حضور کنشبرهمدر هکتار در  تروژنین لوگرمیک

 وزن خشـک  شـه، یترر وزن کـل،  تر وزن شیافزا زانیم نیشتریب

در  يداریعنـ طـور م بـه  شـه یماده خشک و عملکرد ر کل شه،یر

 33/1و  73/1، 55/1، 18/2، 10/2میـزان  و بـه  یبرگششمرحله 

از سـطح   تـروژن ین شیبـا افـزا   گرید یدست آمد. از طرفبرابر به

بـا   کـنش بـرهم در هکتـار، در   تـروژن ین لـوگرم یک 210صفر بـه  

 وزن شـه، یتـر ر  علف هرز در تمام طول دوره رشد وزن حضور

 يداریطور معنبه شهیکل ماده خشک و عملکرد ر شه،یر خشک

و بـا   افـت ی شیبرابـر افـزا   18/3و  26/3، 44/3، 85/2میـزان  به

در  تـروژن ین لـوگرم یک 210از سـطح صـفر بـه     تروژنین شیافزا

 زین یبرگ 10با تداخل علف هرز در مرحله  کنشبرهمهکتار در 

 افـت ی شیبرابر افـزا  31/3میزان به يداریمعن طوربه کل تروزن 

فصـل   لیـ علـف هـرز در اوا   یدست نیوج). کنترل و 3(جدول 

د، رشـ  بیشـینه بـه   یابیدست براي یفرصت کاف یزراع اهیرشد، به گ

 و داد را هـا بـرگ  عیفتوسنتز کننـده و رشـد سـر    يهااندام لیتشک

بـا   میحج يهاشهیر دیتول تیو در نها یکانوپ عیسر لیتشک باعث

رشد  هی). حضور علف هرز در مراحل اول6( شودیم يشتریوزن ب

نـور و   تیمنجر به محـدود  یکانوپ ترعیسر لیبه واسطه تشک اهیگ

توسـط علـف    ییب و منـابع غـذا  مصرف آ ،يمواد فتوسنتز دیتول

  ).  24( شودیم یزراع اهیگ شهیکاهش رشد ر تیهرز و در نها

  

    یفیک هايویژگی

بـر درصـد    تـروژن ینشان داد که اثر ن انسیوار هیجدول تجز جینتا

مضره، درصد قنـد قابـل    تروژنین م،یقند ناخالص، قند مالس، سد

ـ ائیقل بیاستحصال و راندمان آن و ضـر  سـطح   چغندرقنـد در  تی

  . )4جدول بود ( داریمعن پنج درصد احتمال

 نیـ کـه ا  افـت یدرصد قند ناخالص کاهش  تروژنین شیافزا با

 09/3 میـزان بـه در هکتار  تروژنین لوگرمیک 210به  150کاهش از 

تـا   تـروژن یمصرف ن شی). افزاالف - 2 شکلبود ( داریدرصد معن

 ،یشـ یرشـد رو  کیـ در هکتـار، موجـب تحر   لوگرمیک 210سطح 

و بـزرگ   وسـنتز نسـبت تـنفس بـه فت    شیافزا ها،برگ ياندازهیسا

منجر بـه کـاهش درصـد قنـد      تینهادر که  شودیم هاشهیشدن ر

 شیکردنـد کـه بـا افـزا     انیب پژوهشگرانخواهد شد.  زیناخالص ن

در هکتــار بــا وجــود  لــوگرمیک 210بــه  70از  تــروژنیمصــرف ن

 افـت ید کاهش درصد قند ناخالص چغندرقن شه،یتر شدن ربزرگ

منجـر بـه    تـروژن ین شیکه افزا است گزارش شده نی). همچن19(

 يریآن جلـوگ  جـه یکه نت شودیم دینواسیآم باتیترک زانیم شیافزا

ـ    ستالهیاز کر بـا   نیشدن قند، کاهش درصد قنـد خـالص و همچن

اسـت   شـه یدر ر شتریآب ب ينگهدار دها،ینواسیآم تیتوجه به ماه

)23.(  

 تـروژن یسـطح ن  نیدرصد) در بـاالتر  73/2قند مالس ( نهیشیب

از  داریمعنـ  شیافزا نیدست آمد که ادر هکتار) به لوگرمیک 210(

میـزان  در هکتـار بـه   تروژنین لوگرمیک 210تا  تروژنیسطح صفر ن

 - 2شد (شکلقند قابل استحصال  زانیدرصد باعث کاهش م 81/5

 240و  180، 120 طوحکـاربرد سـ   افتنـد یدر زین پژوهشگرانب). 

  شــه،یعملکــرد ر شیموجــب افــزا در هکتــار، تــروژنین لــوگرمیک
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 چغندرقند ياز پارامترها یو تداخل علف هرز بر برخ تروژنیاثر ن نیانگیم سهی. مقا3جدول 

  نیتروژن
  علف هرز

مراحل رشدي 

  چغندرقند

  وزن تر کل
  وزن تر ریشه

وزن خشک 

  ریشه

کل ماده 

  خشک
  عملکرد ریشه

  (گرم در مترمربع)  بوته)(گرم در تک  )ر هکتارکیلوگرم د(

 صفر

 با علف هرز

6  546/7mq 417/8lp 122/80eh 146/67ln 3012/3np 

8  396/1ps 308/3nq 82/37gi 106/81mp 2676/3p 

10  293/3rt 217/2pr 51/87ij 66/83pr 2071/7q 

12  191/1st 143/3qr 33/97ij 43/97qr 1053r 

 85/0t 71/7r 15/23j 20/23r 623/3s  کل دوره

  بدون 

 علف هرز

6  593/9mp 528/9km 130/93eg 176/40hl 3239no 

8  546/7mq 491/7ln 130/47eg 146/70ln 3662lm 

10  732/2km 563/3jl 163/72de 170/27hl 3970km 

12  749/6jm 583/9il 150/52de 172/60hl 4203/7hk 

 1209/4bf 840/0dg 254/42b 305/84bd 4276/7hk  کل دوره

70 

 با علف هرز

6  763/9im 705gk 154/54de 189/20gl 3012/7no 

8  586/7mp 438/3lo 134/91ef 160/55jm 2901np 

10  458/3or 313/3nq 83/29gi 133/71lo 1800q 

12  302/2qt 246/7or 65/29ij 85/27oq 1199/7r 

 171/1st 146/7qr 34/27ij 45/57qr 1010/7r  کل دوره

  بدون 

 علف هرز 

6  964/4fk  830dg 196/17cd 221/49fi 3266/7n 

8  756/1jm 608/3hl 158/44de 188/59gl 3643/7m 

10  985/2fj 856/7cg 217/53bc 255/38df 4406/3hi 

12  1104/4dh 790eh 194/47cd 226/65fh 4797/3dg 

 1253/3be 1023/9cd 223/70bc 283/93be 4850de  کل دوره

150 

 با علف هرز

6  881/7hl 701/1gk 149/07de 209/64fk 4383/7hj 

8  718/3kn 613/3hl 149/80de 215/84fj 4091/0ik 

10  761/7jm 551/7jl 123/33eh 166/60il 3125/7no 

12  375/0ps 241/7or 77/17hi 99/53nq 2157/7q 

 206/7st 92/2r 43/02ij 59/39pr 1180/3r  کل دوره

  بدون 

 علف هرز 

6  932/8gk 741/1fj 194/97cd 238/47eg 4427/7gi 

8  1013/3ei 776/7ei 190/43cd 257/08df 4465/7fh 

10  1099/7dh 861/1cg 199/77cd 251/03df 4531/7eh 

12  1117/8dh 893/3cg 225/22bc 261/27cf 4933/3d 

1301/7bd 2/952  کل دوره ce 220/52bc 286/23be 5980/7d 

  درصد ندارند. پنجدر سطح احتمال  LSDاز نظر آزمون  يداریبا حروف مشترك در هر ستون تفاوت معن ییهانیانگیم
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  .3ادامه جدول 

  نیتروژن
  علف هرز

مراحل رشدي 

  چغندرقند

وزن تر 

  کل

وزن تر 

  ریشه

وزن خشک 

  ریشه

کل ماده 

  خشک
  عملکرد ریشه

  (گرم در مترمربع)  بوته)(گرم در تک  )کیلوگرم در هکتار(

210 

 با علف هرز

6  1149/4cg 911/7cf 190/53cd 77/254 df 3/4029 jl 

8  953/3gk 771/7ei 190/35cd 234/23eg 5618/0c 

10  971/7lo 491/7ln 118/97eh 157/83km 4920/7d 

12  470/0nr 331/7mq 84/63fi 104/47mp 2874/3op 

 245rt 205/0qr 52/45ij 66/15pr 1982/3q  کل دوره

  بدون

 علف هرز

6  1240/0be 921/7cf 216/29bc 298/20bd 6087/3ab 

8  1395/0bc 1021/7cd 229/0bc 319/97b 4830/0df 

10  1413/3b 1051/7c 239/73bc 314/20bc 5788/7bc 

12  1665/4a 1310/0b 307/30a 381/63a 6402/3a 

 1905/0a 1533/3a 321/87a 404/87a 5980/7bc  کل دوره

  درصد ندارند. پنجدر سطح احتمال  LSDاز نظر آزمون  يداریبا حروف مشترك در هر ستون تفاوت معن ییهانیانگیم

  

 چغندرقند یفیک ياز پارامترها یو تداخل علف هرز بر برخ تروژنیاثر ن انسیوار هیتجزنتایج . 4 جدول

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادي

درصد قند 

  ناخالص 

قند 

  مالس
 سدیم

نیتروژن 

  مضره

ضریب 

  قلیائیت
  پتاسیم

درصد قند 

  قابل استحصال

راندمان قند قابل 

  استحصال

588/1  341/0 002/0  060/0  226/0 2  تکرار  155/0 478/0  649/1  

 **0/059ns 4/614** 14/993 *2/421 **0/526 **1/162 *0/196 *2/978  3  نیتروژن

  349/8  431/2  330/0  401/1  218/0 439/0  119/0  795/1  6  خطاي الف

 *0/813ns 0/100ns 0/177ns 0/097ns 1/334ns 0/445ns 1/410ns 6/271  9  علف هرز

 0/645ns 0/049ns 0/190ns 0/109ns 0/966ns 0/372ns 0/74ns 2/513ns 27  علف هرز ×نیتروژن 

998/2 059/1 185/0 883/0  088/0 165/0 0/050 854/0 72  خطاي ب  

 022/2  54/6 32/9  88/8  95/12 57/12 57/8  03/5  ضریب تغییرات (%)

ns پنج و یک درصد دار در سطح احتمالترتیب معنیبه **و  *دار، غیر معنی  
  

نظر ). به12درصد قند مالس و در مقابل کاهش درصد شکر شد (

 يهـا یناخالص شیاز افزا یدرصد قند مالس ناش شیافزا رسدیم

 ریـ و مواد جامد غ مضره) تروژنیو ن میپتاس م،یسد يهاونی( هشیر

و  هـا فنـول یپلـ  نـوز، یراف ن،یبتـائ  نـورت، یا يها(مانند قنـد  يقند

) است که سبب کـاهش بلـوره شـدن سـاکارز شـده و در      هانیرز

منجـر بـه اتـالف     تینهادر و  شوندیحذف نم ونیکربناس انیجر

  ).14( ندشویقند به صورت مالس م

در  تـروژن ین لوگرمیک 210به  150از سطح  تروژنین شیاافز با

در  69/1درصـد (  26/24 میـزان به يداریمعن طوربه میهکتار، سد

مضـره   تـروژن یو مقـدار ن  افتی شی) افزاواالنیاکیلیم 1/2مقابل 

واالن) یاکــیلــیم 55/1 در مقابــل 28/1( يداریمعنــ طــوربــه زیــن

ــه ــزانب ــزا 09/21 می د). - 2 ج و - 2 (شــکل افــتی شیدرصــد اف
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  بر الف) درصد قند ناخالص، ب) درصد قند مالس، ج) میزان سدیم. اثر نیتروژن 2شکل 

 درصد هستند. پنجسطح احتمال در  LSDبر اساس آزمون  داریحروف مشترك در هر ستون در هر شکل، فاقد اختالف معن
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  .ي) درصد قند قابل استحصال و د) میزان نیتروژن مضره، ه) ضریب قلیائیت. اثر نیتروژن 2شکل ادامه 

   درصد هستند. پنجسطح احتمال در  LSDبر اساس آزمون  داریحروف مشترك در هر ستون در هر شکل، فاقد اختالف معن



  ۱۳۹۹ بهار/ اول / شماره  دهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

94  

سـبب   تـروژن، یمصرف ن شیکه افزا افتندیدر زین پژوهشگران

خواهـد شـد و    شـه یر میمضره و سد تروژنیدرصد ن شیافزا

بـا   شـه یر نـه یآم تروژنیو ن میمقدار سد نیب یمثبت یهمبستگ

 و 16در واحـد سـطح وجـود دارد (    تروژنیمصرف ن شیافزا

مصـرف   یینهـا  حـد  دهندهممکن است نشان جهینت نی). ا22

باشـد   میاز جمله سـد  هایبر ناخالص يگذارتأثیردر  تروژنین

 یبر کاهش استحصال قنـد خـالص اثـر نـامطلوب     تواندیکه م

مشاهده کردند کـه مقـدار قنـد     پژوهشگران). 8داشته باشد (

درصـد   91 میـزان بـه قابل استحصال چغندرقند با درصد قند 

ـ ند بـا م درصد ق یمثبت داشت ول یهمبستگ و  تـروژن ین زانی

  ).4داشته است ( یمنف یهمبستگ میپتاس ،میسد

 يهـا یثر در ناخالصـ ؤمـ  ياز فاکتورهـا  یکی تیایقل بیضر

 شیافـزا  تـروژن یمصـرف ن  زانیـ م شیاست که با افـزا  شهیر

را منجر شده و در  میو پتاس میسد تروژن،ین یعنی هایناخالص

 شی). در اثـر افـزا  2( ابـد ییکاهش مـ  تیائیلق بیضر تینها

در هکتـار   تـروژن ین لـوگرم یک 210به  150 از سطح تروژنین

ـ ائیقل بیضر ) 6/4در مقابـل   01/5( يداریمعنـ  طـور بـه  تی

  ه).  - 2(شکل افتیدرصد کاهش  18/8 میزانبه

 70از سطح  تروژنین شیقند قابل استحصال با افزا درصد

 14/5 میـزان بـه  يداریمعن طوربهدر هکتار،  لوگرمیک 210به 

(شـکل   افتیدرصد) کاهش  13/15در مقابل  95/15درصد (

درصد ماده  80گزارش کردند که حدود  پژوهشگران). ي - 2

تمام سـاکارز در   یول دهدیم لیرا ساکارز تشک شهیخشک ر

) و 9( شـود نمـی قند قابـل استحصـال اسـتفاده     دیتول ندیارف

(ماننــد  شــهیر يهــایاخالصــن شیاز آن باعــث افــزا یبخشــ

شدن  ستالهی) شده که مانع کرمیو سد میمضره، پتاس تروژنین

از  شی. مصرف بماندیم یصورت مالس باقساکارز شده و به

 نامناسـب  يو کـاربرد آن در مراحـل رشـد    تروژنیحد کود ن

ـ ن اهیشود. گیمضره م تروژنین شیباعث افزا  جـاد یا يبـرا  زی

را جذب کرده که در  میو پتاس میامالح سد ،یونیتعادل  کی

  ).15( ابدییدرصد قند قابل استحصال آن کاهش م تینها

درصـد) در   05/84راندمان قنـد قابـل استحصـال (    نهیکم

آن  نهیشـ یهرز در تمام فصل رشد و ب يهاتداخل علف ماریت

ــد) در ت 52/86( ــاریدرص ــه    م ــا مرحل ــرز ت ــف ه ــدون عل ب

سـطوح   ریبا سا يردایآمد که تفاوت معن دستبه یبرگشش

 150از سـطح   تروژنین شیالف). با افزا - 3( شکلنشان نداد 

در هکتــار، رانــدمان قنــد قابــل  تــروژنین لــوگرمیک 210بــه 

در  06/86درصد ( 73/1 میزانبه يداریمعن طوربهاستحصال 

ب). در کـل   - 3(شـکل  افـت یدرصد) کـاهش   57/84مقابل 

 تیـ فیک نیـی تعمـورد نظـر در زمـان     یفـ یفاکتور ک نیترمهم

و درصـد قنـد    اسـت چغندرقند، راندمان قند قابل استحصال 

صـورت  است بـه  یابیکه قابل دست چغندرقند شهیمورد نظر ر

کـاربرد   یکل طوربه. شودیم انیراندمان قند قابل استحصال ب

 درصـد قنـد و   عیباعث کـاهش سـر   تروژنیکود ن ادیمقدار ز

 يادیـ ود ز. افت خلوص عصاره تا حدشدیخلوص عصاره م

 یاست که خود ناش ییهانیآم باتیغلظت ترک شیدر اثر افزا

  ). 4( استترات ین ادیاز جذب ز

  

  گیرينتیجه

وجود ه قادر به جبران خسارت ب تروژنین شیافزا یکل طوربه

حضور علف هرز بود و با کنترل زودتر علـف   جهیآمده در نت

ـ بر کل مـاده خشـک تول   تروژنیهرز اثر افزودن ن  شـتر یب يدی

 ،یکاف میزانبهدر زمان مناسب و  تروژنین مصرف اگرچه. شد

ـ   شهیعملکرد ر شیباعث افزا تواندیم  یچغندرقند شـود، ول

 یباعث اثر منف ادیز ریعنصر در مقاد نیا يتحرك باال تیقابل

. با کـاهش مـدت زمـان رقابـت     شودیچغندرقند م تیفیبر ک

 شیافزاو  یبرگششعلف هرز در مرحله  نیوج و هرز علف

در هکتـار ضـمن    تـروژن ین لـوگرم یک 150تا سـطح   تروژنین

عملکـرد   شیکاهش طول دوره تداخل علف هرز، سبب افـزا 

 یفـ یک هـاي ویژگـی بـر   تـروژن یو کاهش اثرات سوء ن شهیر

   . شدچغندرقند 

  



  چغندرقند یفیو ک یکمّ يهایژگیو تداخل علف هرز بر و تروژنیاثر ن
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و  ان قند قابل استحصالچغندرقند بر راندم دوره رشد کلو  یبرگ12-10-8-6 يتداخل علف هرز در مراحل رشد . الف) اثر3شکل 

بر اساس  داریحروف مشترك در هر ستون در هر شکل، فاقد اختالف معن يدارا يهانیانگیم .بر راندمان قند قابل استحصال تروژنیب) اثر ن

  درصد هستند. پنجدر سطح احتمال  LSDآزمون 

 



  ۱۳۹۹ بهار/ اول / شماره  دهم / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

  

96  

 مورد استفاده منابع

1. Abdollahian Noughabi, M., R. Shiekholislami and B. Babaei. 2005. Continued, technical terms of sugar beet yield 
and quality. Sugar Beet Magazine 21: 101-104. 

2. Asad, M. T., M. Kheradnam, A. A. Kamkar Haghighi, N. A. Karimian and K. Farsinejad. 2000. Sugar beet response to 
N and irrigation levels and time of N application. Iranian Journal of Agricultural Sciences 31(3): 427-443. (In Farsi) 

3. Blackshaw, R. E. and R. N. Brand. 2008. Nitrogen fertilizer rate effects on weed competitiveness are species 
dependent. Weed Science 56: 743-747. 

4. Chitband, A. A., S. B. Kalali, A. Ghaemi and S. JahediPoor. 2016. Evaluation of weed control methods on sugar 
beet (Beta vulgaris L.) yield at different levels of nitrogen. Journal of Plant Protection 30: 664-676. (In Farsi). 

5. Cioni, F. and G. Maines. 2011. Weed control in sugar beet. Sugar Technology 12: 243-255. 
6. Di Tomaso, J. M. 1995. Approach for improving crop competiveness through the manipulation of fertilization 

stragies. Weed Science 43:491-497. 
7. FAO Statistics division. 2016. http://www.faostat . fao.org. 
8. Foth, H. D. 1978. Fundamentals of Soil Science. Wiley, USA. 
9. Guhari, J., H. Fazli, G. H. Touhidloo, F. Talghani and R. Shikholeslami. 2002. Optimum sample size of sugar beet 

roots for determination sugar content. Journal of Sugar Beet Research 18(1): 67-79. (In Farsi). 
10. Hald, P. M. 1947. The flame photometer for the measurement of sodium and potassium in biological materials. 

Journal of Biological Chemistry 167: 499-510. 
11. Heidari, G., Y. Sohrabi, K. Mohammadi, A. Heidari and M. Majidi. 2011. Interference of common lambsquarters 

(Chenopodium album L.) With sugar beet. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental 11(3): 
451-455. 

12. Jahedi, A., A. Noorozi, M. Hassani and F. Hamdi. 2012. Effect of irrigation methods and nitrogen application on 
sugar beet yield and quality. Journal of Sugar Beet Research 28(1): 23-28. 

13. Khademi, Z., P. Mohajermilani, M. R. Balali, M. S. Dorodi, K. Shahbazi and M. J. Malakouti. 2001. A 
Comprehensive Computer Model for Fertilizer Recommendation Towards Sustainable Agriculture. Soil and Water 
Research Institute, Iran, Tehran. (In Farsi). 

14. Khajehpour, M. R. 2007. Industrial crop production. Isfahan technology University, Jehad Daneshgahi Press, 
Isfahan. (In Farsi). 

15. Khayamim, S., D. Mazaheri, M. Banayan, J. Guhari and M. R. Jahansuz. 2002. Determination of sugar beet 
extinction coefficient and radiation use efficiency at different plant density and nitrogen use levels. Journal of Sugar 
Beet Research 18(1): 51-66. (In Farsi). 

16. Khogali, M., Y. M. I. Dagash and M. G. El-Hag. 2011. Nitrogen fertilizer effects on quality of fodder beet (Beta 
vulgaris var. Crassa). Agriculture and Biology Journal of North America 2(2): 270-278. 

17. Klingman, G. C., F. M. Ashton and L. J. Noordhoff. 1975. Weed Science: Principles and Practices. Wiley, New York. 
18. Peterson, G. A., F. N. Anderson, G. E. Varvel and R. A. Olson. 1979. Uptake of n-labelled nitrogen by sugarbeets 

from depth greater than 180CM. Agronomy Journal 71:371-372.  
19. Sahabi, H., M. Nassiri Mhallati and A. Koocheki. 2010. The effect of split nitrogen application on patterns of dry 

matter partitioning in sugar beet. Iranian Journal of Field Crops Research 8(4): 569-576. (In Farsi). 
20. Scott, R. K., S. J. Wilcockson and F. R. Moisey. 2003. The effects of time of weed removal on growth and yield of 

sugar beet. Journal of Agriculture Science 93: 693-709. 
21. Sweeney, A., K. Renner, C. Laboski and A. Davis. 2008. Effect of fertilizer nitrogen on weed emergence and 

growth. Weed Science 56:714–721. 
22. Tsiltas, J. T. and N. Maslaris. 2013. Nitrogen effects on yield, quality and K/Na selectivity of sugar beets grown on 

clays under semi-arid, irrigated conditions. International Journal of Plant Production 7(3): 355-371. 
23. Weeden, B. R. 2000. Potential of Sugar Beet on the Atherton Tableland. A Report for The Rural Industries Research 

and Development Crop Ration (RIRDC), Australia. 167: 2-14. 
24. Zimdal, R. L. and S. N. Fertig. 2005. Influence of weed competition on sugar beet. Weed Science 35:336- 339. 



Journal of Crop Production and Processing 
Vol. 10, No. 1, Spring 2020, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. 
 

97 

 
 

Effect of Nitrogen and Weed Interference on the Quality and Quantity of 
Sugar Beet (Beta vulgaris L.) 

 
 
 

R. Taheri1, S. A. Kazemeini2*, H. Ghadiri2, J. Razmjoo3 and M. Alinia4 

 

(Received: February 6-2019; Accepted: June 22-2019) 

 

 
 

Abstract 

In order to determine the effect of weeds interference and nitrogen on the sugar beet growth and yield, a field study was 

performed in the 2010 growing season as a split plot design based on RCBD with three replications in Hana region 

(Semirom, Esfahan). Treatments were four levels of nitrogen from urea source as the main factor (0, 70, 150 and 210 kg 

ha-1) and weed interference at five levels (6-leaf, 8-leaf, 10-leaf, 12-leaf, and throughout the growth stages) growth 

stages in sugar beet as the sub factor. The results indicated that nitrogen and weed interaction had significant effects on 

the quantitative and qualitative traits of sugar beet (root yield and sugar). With increasing the nitrogen levels from 150 

to 210 kg ha-1, the percentages of sugar molasses, sodium, and α-amino nitrogen were increased by 7.48, 24.26 and 

21.09%, respectively, while the impurity percentage of sugar, alkalinity coefficient, and extractable sugar content were 

reduced by 3.09, 8.18, and 4.78% , respectively. The highest  total fresh weight, root fresh weight, root dry weight, total 

biomass and  root yield (2.1, 2.18, 1.55, 1.73 and 1.33-times, respectively) were achieved under high levels of nitrogen 

(210 kg ha-1) and weed interference at the 6-leaf growth of sugar beet in comparison to the use of  no nitrogen. Reduced 

duration of weed competition and /or weed free till 6- leaf growth stage of sugar beet along with application of 150 kg 

ha-1 N led to reduction in weed interference, detrimental effect of nitrogen on quality characteristics, and increase in the 

root yield of sugar beet. 
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