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  چکیده

چغندرقند، این مزارع هاي هرز  در کنترل علف طبیعی عواملو  ها مؤلفه مدیریت برخی ثیرأت ارزیابیبه منظور 

تاریخ عامل  .اجرا گردیددزفول آباد  در مرکز تحقیقات کشاورزي صفی 1383 و 1380 زراعی دو سالآزمایش در 

بار  یک(سطح شامل پنج عامل کاربرد کولتیواتور در   و) مهر20 شهریور و 25( در دو سطح در کرت اصلی کاشت

 برگی، یکبار 6-8 و 4-6دو بار کولتیواتور به ترتیب در مراحل ،  برگی4-6 شمشیري در مرحله تیواتورکول

در قالب طرح ها  در کرتچه )هرز علفبدون دستی و شاهد با و  همراه با وجین برگی 4-6در مرحله کولتیواتور 

از اعمال   پسهاي هرز تر علف زنتعداد و و.  تکرار مورد بررسی قرار گرفتچهارهاي یکبار خردشده در  کرت

نتایج سال اول نشان داد که  .گیري شد چنین عملکرد کمی و کیفی چغندرقند اندازه تیمارهاي کولتیواتور و هم

 ، در حالی که هاي هرز نداشت تر علف داري بر خصوصیات چغندرقند و تعداد و وزن ثیر معنیأتاریخ کاشت ت

ي دار  معنیثیرأتهاي هرز  تر علف  تعداد و وزن،چغندرقندکمی و کیفی  ملکردروي عتیمارهاي کاربرد کولتیواتور 

تیمارهاي  و عملکرد ریشه، شکر و درصدقند نداشتداري بر  ثیر معنیأتاریخ کاشت ت  نیزدر سال دوم. داشت

رکب نشان داد نتایج تجزیه م. ندنشان داد دار کولتیواتور تنها از نظر عملکردریشه و شکر با یکدیگر اختالف معنی

هاي هرز تفاوت  تر علف هاي آزمایش از نظر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند، تعداد و وزن که بین سال

ثیر أدار تحت ت  پتاسیم و نیتروژن مضره را به صورت معنیفقطداري وجود داشت، در حالی که تاریخ کاشت  معنی

هاي هرز را به صورت  تر علف قند و تعداد و وزنتنها خصوصیات کمی چغندر قرار داد و تیمارهاي کولتیواتور

  . داري تغییر داد معنی
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  مقدمه 

هزار 7-8چغندرقند با سطح زیر کشت حدود 

. باشد هکتار، ازجمله محصوالت مهم منطقه دزفول می

 ماه 8حدود ( طوالنی ،ره رشد چغندرقند در این منطقهدو

این عامل . باشد می) طی فصول پاییز، زمستان و بهار

در مزرعه هاي هرز  شود که طیف وسیعی از علف سبب می

 تا کامل رویشچغندرقند از زمان . رشد نمایندچغندرقند 

هاي هرز  انداز آن، رقیب ضعیفی در مقابل علف شدن سایه

  در مراحل اولیههاي چغندرقند بوته. شود محسوب می

شدن زمین توسط   و پوشیده بوده ضعیف وکوچک

از این رو . انجامد ماه به طول می انداز آن در حدود دو سایه

 یک  با چغندرقندهاي هرز به منظور استقرار و رقابت علف

 .)Cattanch et al. 1991(در اختیار دارند را دوره طوالنی

 محصول، یک عامل وهاي هرز  لفع  سبزشدن زمانو

گیاه زراعی محسوب هاي هرز و   علفمهم در رقابت

هاي هرزي که قبل از گیاه زراعی سبز  علف. شود می

 سبب ،کنند  میسبز که بعداً هایی شوند، نسبت به آن می

طول . )Wood 1983( شوند کاهش بیشتر عملکرد می

قابل ثیر أت نیز چغندرقندهاي هرز با  مدت رقابت علف

 .)Mesbah et al. 1994(توجهی بر کاهش محصول دارد

شده توسط چغندرقند و عملکرد شکر  بین تشعشع دریافت

. Scott and Jaggard 1978)(رابطه نزدیکی وجود دارد

مقایسه با استقرار دیر چغندرقند، شاخص  استقرار زود در

سطح برگ و دریافت تشعشع را افزایش 

الگوي بررسی بنابراین . )Fortune et al. 1999(دهد می

تاریخ به منظور تعیین  هاي هرز ور جمعیت علفـظه

 مناسب از اهمیت زیادي برخوردار کاشت

 بین ردیف در شخمعملیات . )Anderson 1994(است

هاي هرز موجب  زراعت چغندرقند، عالوه بر کنترل علف

دهی پاي بوته، مخلوط  انجام عمل خاك تهویه خاك،

 گردد خاك و بهبود رشد چغندرقند میشدن کودسرك با 

)Cussans 1986( .دهد که  برخی مطالعات نشان می

از  تفادهاسبه هاي هرز  کولتیواتور در کنترل علفکارایی 

بستگی هاي هرز  و تراکم علفکش  سموم علف

کولتیواسیون همراه با کاربرد . )Charlotte 1997(دارد

ب رویشی موج رویشی و یا پس هاي پیش کش علف

هاي هرز و عملکرد  فـرل علـزایش کنتـاف

.Eadie et al)گردد می 1992; Gebhardt 1981; 

Hallefalt et al. 1998) .ساله  نتایج یک مطالعه سه

بار  نشان داده که کاربرد دوبار کولتیواتور همراه با یک

 یهاي هرز کارایی مشابه وجین دستی از نظر کنترل علف

 یکی از معایب لیاست وبا دوبار وجین دستی داشته 

هاي هرز روي ردیف  کاربرد کولتیواتور، عدم کنترل علف

یک مطالعه دو . )Kaya and Buzluk 2006( استبوده

ساله در منطقه دزفول نشان داد که کاربرد کولتیواتور 

اي و شمشیري در مقایسه با عدم کاربرد کولتیواتور  بیلچه

عملکرد ریشه  درصد افزایش در 27 و 11به ترتیب باعث 

اگرچه در برخی موارد ). 1385قنبري و همکاران (گردید

 در يثیرأ ت،کاربرد کولتیواتور در مقایسه با عدم کاربرد آن

 در .)Fortune 2002(افزایش عملکرد ریشه نداشته است
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هاي هرز از   منطقه دزفول زارعین براي کنترل علف

 پیش رویشی، پس رویشی، روش مکانیکی و هاي علفکش

از  از اندازه استفاده بیش. کنند وجین دستی استفاده می

مزارع، عالوه بر افزایش هزینه تولید  کش در سموم علف

 از طرف. کند میمشکالت زیست محیطی فراوانی ایجاد 

هدف از کاربرد کولتیواتور در مزارع چغندرقند دیگر 

شکنی  هاي هرز، تهویه خاك و سله بر کنترل علف عالوه

بودن دامنه تاریخ کاشت  دلیل وسیع  بهکه ر حالید. باشد می

 منطقه، مزارعی وجود دارند که عملیات داشت  ایندر

ها مصادف با شروع بارندگی بوده و در برخی موارد،  آن

بنابراین این . از کولتیواتور وجود ندارد امکان استفاده

 و  عامل تاریخ کاشتدو ثیرأ بررسی تآزمایش با هدف

هاي هرز و افزایش عملکرد  کنترل علفکولتیواتور در 

  .  اجرا گردیدها کش علفچغندرقند و کاهش مصرف 

  

  ها مواد و روش

 در مرکز  1383 و 1380دو سال  در تحقیقاین 

در هر دو سال،  .آباد اجرا گردید تحقیقات کشاورزي صفی

آبیاري، شخم با گاوآهن (سازي زمین  از آماده پس

، با توجه به نتیجه آزمون )مالهبرگرداندار، دو بار دیسک و 

 کیلوگرم 200آمونیم،   کیلوگرم فسفات100خاك مقدار 

از   قبلپتاسیم در هکتار  کیلوگرم سولفات300اوره و 

 در محل آزمایش به طور یکنواخت )1جدول (کاشت

شامل تاریخ کاشت در دو  تیمارهاي آزمایش .پخش گردید

 برد کولتیواتورکار پنج تیمار، ) مهر20شهریور و  25(سطح

ر به وو دو بار کولتیوات برگی 4-6 در مرحله بار  یکاي تیغه

  برگی چغندرقند، یکبار6-8 و 4-6ترتیب در مراحل 

 هرز  علفبدون شاهد با و ، همراه با وجین دستیکولتیواتور

با چهار بار خردشده  یکهاي  کرت در قالب آزمایش .بودند

  و تاریخ کاشت بههاي اصلی کرت. تکرار اجرا گردید

اختصاص تیمارهاي کاربرد کولتیواتور به  فرعیهاي  کرت

 به فواصل  خط کاشتشششامل فرعی هر کرت . یافتند

فاصله بین تکرارها  .متر بود15 به طول متر و  سانتی60

 برگی 4-6در مرحله .  متر در نظر گرفته شدهفت

متر بر  سانتی20صلوا فبا(ها  چغندرقند عملیات تنک بوته

 کیلوگرم 200 کود سرك به میزان مصرفو) وي ردیفر

چنین در این مرحله  هم.  انجام شددر هکتار کوداوره

از اعمال  پس . اعمال گردید نیزکاربرد کولتیواتورهاي تیمار

هاي هرز به تفکیک گونه  تیمارهاي کولتیواتور تعداد علف

هاي هرز در سطح  تر کل علف  وزن،از برداشت و نیز قبل

. ندشدمربع از هر کرت فرعی شمارش و توزین یک متر

در هر (هاي یک مترمربعی   قاب، هرز با علفهايدر تیمار

در نظر گرفته شد و در فواصل زمانی دو ) قابکرت دو 

 روز پس از کاشت  نسبت به شمارش 43هفته تا 

 هرز هاي علف. ها اقدام گردید هاي هرز در سطح آن علف

 حذف شدند و در  قابطحشمارش شده در هر مرحله از س

  نیز سبز شده بودند،هاي هرز که مجدداً مرحله بعدي علف

انتهاي مرحله رشد به هنگام . مورد شمارش قرار گرفتند

دو خط وسط هر کرت فرعی به  در هر دو سال چغندرقند

 کمی و کیفی عملکرد متر جهت تعیین هشتطول 
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ل هاي دو سال براي عوام داده . شدبرداشتچغندرقند، 

هاي  تاریخ کاشت و کاربرد کولتیواتور در قالب طرح کرت

 Excel و Mstatcافزار  از نرم  با استفادهیکبار خرد شده

میانگین تیمارها به روش چند  و شد تجزیه مرکب

  . اي دانکن مورد مقایسه قرار گرفت دامنه

  

  

  )1383 و 1380( خصوصیات خاك محل آزمایش در دو سال1جدول 

  نتایج

  خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند

 براي عوامل تاریخ کاشت و کاربردتجزیه مرکب 

انس ی خالصه تجزیه وار2جدول . کولتیواتور انجام شد

مرکب دو سال را براي خصوصیات کمی و کیفی 

.  دهد هاي هرز نشان می تر علف چغندرقند و تعداد و وزن

سایر بر  سدیم و پتاسیم ریشه، جز در مورد سال به اثر

جدول (بود ي دار خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند معنی

 دو برابر سال در سال دوم عملکردریشه و شکر تقریباً. )2

 تن 5/3 در مقابل 9/6 و 5/23 در مقابل 51اول به ترتیب 

که درصدقند در سال اول  در حالی). 3جدول(در هکتار بود

درصد 3/15 در مقابل 1/16به ترتیب و بیشتر از سال دوم 

هاي  ر ناخالصیدر سال دوم نیز مقدا)3جدول ادامه ( بود

. مضره بیشتراز سال اول بود نیتروژن وسدیم، پتاسم 

 سال اول بیشتراز راندمان استحصال شکرچنین درصد  هم

بین .  درصد بود7/88 و 8/90سال دوم و به ترتیب 

و  )درصد 5در سطح ( هاي کاشت تنها ازنظر پتاسیم تاریخ

 دار وجود اختالف معنی )درصد 1در سطح ( نیتروژن مضره

داري با یکدیگر  داشت و سایر صفات تفاوت معنی

تاریخ در پتاسیم ریشه و نیتروژن مضره . )2جدول (نداشتند

به ترتیب براي (بود کاشت دوم بیشتراز تاریخ کاشت اول 

و براي  واالن گرم اکی  میلی8/3 و 1/4پتاسیم ریشه 

).  3جدول. ()واالن گرم اکی میلی 3/1 و 8/1نیتروژن مضره 

براي صفات سدیم تنها قابل سال در تاریخ کاشت اثر مت

 تیمارهاي کاربرد چنین بین همد  بو  نیتروژن مضره وریشه

کولتیواتور تنها از نظر عملکردریشه و شکر اختالف 

  تیمار بدون علف).2جدول (دار وجود داشت  معنی

 4/54ترتیب   باالترین عملکرد ریشه و شکر  به(C2)هرز

 کمترین (C1)  هرزو تیمار با علف تن در هکتار  8/7و 

) تن در هکتار4/2 و 4/17به ترتیب (عملکرد ریشه و شکر 

عمق خاكسال

(cm)

پتاسیم قابل جذببافت خاك

(ppm)

فسفر قابل جذب

(ppm)

نیتروژن کل 

(ppm)

هدایت الکتریکیاسیدیته

 (dS/m)

5/1499/107008/792/0سیلتی رسی لومی138030-0

4/778/36304/767/0سیلتی رسی لومی138330-0
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براي اثر متقابل کاربرد ). 3جدول ( را تولید کردند

اثر متقابل سال در ( کولتیواتور در سال نیز حالت فوق

اثر متقابل تاریخ کاشت و .  وجود داشت)تاریخ کاشت

در سطح  وژن مضرهکولتیواتور تنها براي صفت نیتر

 و براي سایر خصوصیات کمی و بود دار معنی )درصد5

چنین اثر  هم. دار نبود کیفی چغندرقند این اثر متقابل معنی

  کاربرد کولتیواتور براي هیچو تاریخ کاشت ومتقابل سال 

جدول (دار نبود یک از صفات کمی و کیفی چغندرقند معنی

صفات کمی و به ترتیب مقایسه میانیگن  3جدول . )2

کیفی چغندرقند را به روش دانکن براي تیمارهاي مورد 

  .بررسی نشان می دهد

  

  هاي هرز علف

 علف هرز هاي گونههاي آزمایش ازنظر تعداد  سال

رز با یکدیگر اختالف ـهاي ه فـر علـت ز وزنـو نی

در دو سال آزمایش سه ). 2جدول (دار نشان دادند معنی

، کنجد شیطانیMalva sylvestris علف هرز پنیرك

Cleome viscosaو طحله  Corchorus olitorius 

 در نتیجه بقیه ازنظر تعداد اهمیت بیشتري داشتند

تعداد . اند هاي هرز در جدول تجزیه مرکب ذکر نشده علف

به ( هاي هرز در سال دوم بیشتراز سال اول کل علف

 که  در حالی. بود) بوته در مترمربع6/33 و 9/109ترتیب 

  اول بیشتراز سال دوم سالهاي هرز در  علفکل تر وزن

. )3جدول( بود)  کیلوگرم در مترمربع1 و 2/2به ترتیب (

هاي   علف کلتر هاي کاشت ازنظر تعداد و وزن بین تاریخ

چنین اثر متقابل  هم. داري وجود نداشت هرز اختالف معنی

علف هرز کنجد  بر روي سال در تاریخ کاشت تنها

ازنظر . )2جدول( دار بود  درصد معنیپنج سطح شیطانی در

هاي هرز بین تیمارهاي کاربرد  تر علف تعداد و وزن

درصد وجود  داري در سطح  یک کولتیواتور اختالف معنی

 بوته در 189 با (C1) هرزتیمار با علف. )3جدول ( داشت

 با (C4)بار کولتیواتور به اضافه وجین مترمربع و تیمار یک

ترمربع به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد  بوته در م35

هاي  چنین باالترین وزن تر علف هم .علف هرز را داشتند

 کیلوگرم در 8/2 و (C1) هرزهرز مربوط به تیمار با علف

 کاربرد واثر متقابل سال ). 3جدول ( مترمربع بود

دار گردید  هرز معنی  علفسه  کلکولتیواتور براي تعداد

اثر متقابل . دار نبود هاي هرز معنی تر علف  وزنبر لیو

 تاریخ و کاربرد کولتیواتور و اثر متقابل سال وتاریخ کاشت 

هاي هرز پنیرك،   کاربرد کولتیواتور براي علفوکاشت 

هاي هرز  تر علف دار و براي وزن طانی معنییکنجد ش

در تاریخ کاشت اول و دوم . )2جدول (دار نبود معنی

 به ترتیب  هرزه تیمار با علفمربوط ب بیشترین علف هرز

  ). 3جدول ( بوته در مترمربع بود1/206 و 6/171

  بحث

 نشان این پژوهش  سالدست آمده از دو ه بنتایج

و  کاهش تعداد برثیر چندانی أداد که عامل تاریخ کاشت ت
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چنین عملکردریشه و شکر   و همهاي هرز  علفتر  وزن

 تیمارهاي با در  و شکرکه عملکردریشه طوري هنداشت، ب

دار   با یکدیگر اختالف معنی هرزعلف و بدون علف

 عملکردریشه و شکر در تیمار با علف. )2جدول ( نداشتند

 به (P2*C1)   دوم و(P1*C1)  در تاریخ کاشت اولهرز

 تن در هکتار در 4/2 در مقابل 3/2 و 9/17 و 17ترتیب 

ر  و تیمار یکبا(C2)یک گروه و از طرفی تیمار بدون علف

که بیشترین عملکرد (C4)  کولتیواتور به اضافه وجین

ریشه و شکر را در هر دو تاریخ کاشت تولید کردند در یک 

دست آمده توسط  هگروه قرار گرفتند و با نتایج ب

هاي کاشت  اختالف بین تاریخ بر عدم  مبنی)1380(شریفی

در هر دو تاریخ . داردازنظر عملکردریشه و شکر مطابقت 

هاي هرز در تمام طول دوره   کنترل علفکاشت عدم

درصد 70 و 68 عملکرد ریشه و شکر را به ترتیب ،رویش

بنابراین در هر دو حالت با علف هرز و بدون . کاهش داد

  و وزن تاریخ کاشت ازنظر کاهش تعداد،علف هرز

ثیري نداشته أ هرز و یا افزایش میزان محصول تهاي علف

هرز در دامنه زمانی مورد هاي  ثیر علفأبنابراین ت. است

 مطالعه در این آزمایش در کاهش محصول یکسان بوده

توان مشکل  با تغییر تاریخ کاشت نمیکه  طوري هب

در سال اول اگرچه تعداد کل . هاي هرز را کمتر کرد علف

تر سال  هاي هرز کمتراز سال دوم بوده اما ازنظر وزن علف

 تعداد تفاوت دوم بوده است که دلیل آن از سالبیشتراول

در سال اول تعداد . بودعلف هرز پنیرك بین دو سال 

 6/2 در مقابل 7/22به ترتیب (پنیرك بیشتر از سال دوم 

تر علف هرز  در واقع وزن. بوده است) بوته در مترمربع

هرز  گیري شده در هر دو سال مربوط به این علف اندازه

هاي هرز در زمانی انجام   علفتوزینچنین  همباشد  می

هاي هرز کنجد شیطانی و طحله وجود  شده که علف

 و به ند و با سرد شدن هوا در اواخر آذر از بین رفتنداشتند

بودن تعداد کل  تر در سال اول علیرغم کم این دلیل وزن

 البته باید در نظر .بودهاي هرز، بیشتراز سال دوم  علف

کش در   سمپاشی حشره تعداد دفعات وجین وداشت که

تاریخ کاشت اول در هر دو سال نسبت به تاریخ کاشت 

دوم بیشتر بوده و در واقع برتري تاریخ کاشت دوم را 

نظر نیاز کمتر به کارگر جهت وجین و سمپاشی  از

کاربرد . دهد  تاریخ کاشت اول نشان میدرکش  حشره

 نسبت به تیمار با (C3)بار کولتیواتور به تنهایی یک

 سبب در تاریخ کاشت اول و دوم به ترتیب (C1)فعل

درصد افزایش عملکردریشه گردید و براي 163 و 152

 و 197کاربرد دو بار کولتیواتور این مقادیر به ترتیب 

دست آمده توسط قنبري و  هدرصد بود که نتایج ب189

 کاربرد کولتیواتور بر مطلوبثیر أبر ت  مبنی)1385(همکاران

نماید اما با نتایج  یید میأندرقند را تافزایش عملکرد چغ

 تفاوتبر عدم  بنیم (2002)دست آمده توسط فورچون هب

 بین کاربرد و عدم کاربرد کولتیواتور بر عملکرد دار معنی

بار کولتیواتور  یکچنین کاربرد هم. مطابقت نداردریشه 

نسبت به تیمار با علف در تاریخ کاشت اول و دوم عملکرد 
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 دو بار بادرصد افزایش داد و 170 و 160تیب شکر را به تر

از . درصد بود200 و 191کولتیواتور این مقادیر به ترتیب 

طرفی کاربرد کولتیواتور نقش مستقیمی در افزایش 

عملکردریشه و شکر نداشته است و سهم آن در افزایش 

هاي هرز بوده است  این دو صفت در نتیجه کنترل علف

وجین و تیمار + یمار کولتیواتور چرا که بین عملکردریشه ت

دستی  هاي آن ازطریق وجین که علف( هرز بدون علف

ها  هاي آن اختالفی وجود نداشته و میانگین) اند حذف شده

توان با توجه به  بنابراین می. اند در یک گروه قرار گرفته

اي  شرایط این آزمایش نتیجه گرفت که کولتیواتور تیغه

هاي هرز باعث افزایش عملکرد  تنها ازطریق کنترل علف

شکنی و تهویه  شود و ازطریق ایجاد سله ریشه و شکر می

توان به عنوان  شود و از آن می باعث افزایش محصول نمی

هاي هرز استفاده  ها در کنترل علف کش کننده علف تکمیل

 که امکان برخورد  هنگامدیرچنین در کشت  هم. کرد

 توان ود دارد، میها با بارندگی وج عملیات داشت آن

ها استفاده  کش و در عوض از علف را حذف کولتیواتور

هاي هرز در تمام فصل رشد  وجود علف.  نمودبهتري 

 درصدقند را در تاریخ کاشت ،علف نسبت به  تیمار بدون

درصد کاهش داد و 5/0 و 8/0اول و دوم به ترتیب 

 تیمار ن تیمارهاي کاربرد یکبار و دو بارکولتیواتور بایمیانگ

این مطلب نشان . علف در یک گروه قرار گرفتند بدون

هاي هرز عملکردریشه را بیشتر از  دهد که علف می

 ازطریق دهند و عمدتاً ثیر قرار میأدرصدقند تحت ت

کاهش عملکردریشه موجب پایین آمدن عملکردشکر 

هاي تیمارهاي  ازنظر پتاسیم ریشه میانگین. شوند می

در یک  هرز علفبا و بدون  تیمار کاربرد کولتیواتور با

هاي   بنابراین کنترل و عدم کنترل علف،گروه قرار گرفتند

. ثیر چندانی در کاهش پتاسیم ریشه نداشته استأهرز ت

هاي هرز   کنترل کامل علف،چنین در مورد سدیم ریشه هم

ن یدر هر دو تاریخ کاشت باعث کاهش آن گردیده و میانگ

در یک گروه قرار  هرز اهد با علفسایر تیمارها با تیمار ش

در مورد نیتروژن مضره وضعیت همانند پتاسیم . اند گرفته

هاي هرز در  ریشه است و عدم کنترل و کنترل کامل علف

در کاهش آن نداشته داري   معنیثیرأهر تاریخ کاشت ت

است و میانگین تیمارها در هر تاریخ کاشت در یک گروه 

کنترل و عدم  ،یب استحصالدر مورد ضر .اند قرار گرفته

هاي هرز در هر تاریخ کاشت تغییري در  کنترل کامل علف

ن تمام تیمارها در یک گروه یوجود نیاورده و میانگ هآن ب

  . باشند می

  

  



  در هاي هرز تر علف  تعداد و وزن،درقند خصوصیات کمی و کیفی چغنبر روياجراي طرح ) 1380 و 1383( دو سالتاًثیرتاریخ کاشت و کولتیواتور در تجزیه مرکب  2جدول 

   منطقه دزفول

منابع تغییرات

درجه 

آزادي
درصد قند

درصد قند ازت مضرهسدیم ریشه  پتاسیم ریشه

سفید

راندمان 

 استحصال

 عملکرد شکرعملکرد ریشه

خالص

کنجد  تعداد طحلهتعداد   پنیركتعداد 

شیطانی

 علف تعداد

هاي هرز

وزن تر علف 

هرزهاي 

14/14سال *3/0 ns2/4  ns5/10 **25*8/85 *5/15136 **5/231 **9/10 **7/11 **5/25 **6/8 **162/0 *

69/3تکرار* سال  ns7/0  ns1/1  ns3/06/6  ns4/28  ns4/129  ns1/2  ns16/0  ns05/0  ns22/0  ns27/0  ns004/0  ns

13/11تاریخ کاشت ns4/1  *5/0  ns5/4 **3/6  ns9/8  ns2/30  ns7/1  ns46/0  ns35/0  ns01/0  ns17/1  ns003/0  ns

18/0تاریخ کاشت*سال ns3/0  ns4/5 *9/6 **1/0  ns5/52  ns8/577 ns9/13  ns26/0  ns38/0  ns5/3 *76/0 ns001/0  ns

63/22/07/03/02/31/111598/218/015/052/043/0018/0اشتباه الف

42/1اتورکولتیو ns04/0  ns4/0  ns1/0  ns8/1  ns5/7  ns7/2706 **2/56 **8/2 **31/3 **4/9 **07/16 **238/0 **

41/1کولتیواتور* سال ns8/0  ns2/0  ns3/0  ns5/1  ns7/3  ns9/206  ns2/4  ns2/1 **12/2 **9/3 **8/3 **03/0  ns

ns02/0 47/0تاریخ کاشت* کولتیواتور  ns1/0  ns4/0 *1/1  ns3/4 ns1/55  ns6/1  ns3/0 **13/0  ns2/1 **53/1 **008/0 ns

ns05/0 41/0کولتیواتور*تاریخ کاشت*سال  ns2/0  ns2/0  ns2/0  ns0/1  ns1/95  ns9/1  ns26/0 *16/0  ns01/1 **05/1 **01/0  ns

489/007/03/01/02/11/59/2088/408/01/016/02/0013/0اشتباه ب

, ns   * به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد **  و  
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 ،   مقایسه میانیگن دو ساله تیمارهاي تاریخ کاشت، کولتیواتور  و اثر متقابل آنها براي خصوصیات کمی چغندرقند3جدول 

*تعداد و وزن تر علف هاي هرز به روش دانکن

P1 = کشت اولتاریخ    P2 = کشت دوم تاریخ         C1=هرز علفبا  تیمار    C2=هرز تیمار بدون علف ،     C3 =بار کولتیواتور  یک

 C4 = وجین+ بار کولتیواتور  یک            C5 = ،دوبار کولتیواتور             Y1 =سال اول     Y2 = سال دوم  

.نددار آماري ندار اختالف معنیهاي داراي حروف مشترك   میانگین  *

تعداد علف هاي هرز در متر مربع
ریشهعملکرد تیمار

)تن در هکتار(

 عملکرد شکر

خالص

)تن در هکتار(
پنیرك

Malva 
sylvestris

کنجد شیطانی

Cleome 
viscosa

طحله

Corchorus 
olitorius

مجموع

وزن تر علف هاي 

کیلو گرم در (هرز

)متر مربع

                                                          اثرتاریخ کاشت در دو سال

P16/361/59/100/428/100/646/1

P28/374/53/140/500/150/795/1

اثر کولتیواتوردر دو سال

C14/17  c4/2  c5/28  a2/123  a1/37  a9/188  a8/2  a

C24/54  a8/7  a0/0  c0/0  c0/0  d0/0  c0/0 b

C33/27  bc9/3  b5/7  b9/56  b7/14  b0/79  b5/2  a

C43/53  a5/7  a8/9  b9/21  b3/3  cd1/35  b0/0  b

C57/33  b6/4  b3/17  b4/29  b3/9  bc9/55 b6/2  a

سالاثر متقابل تاریخ کاشت و کولتیواتور در دو 

P1*C10/17  c3/2  c7/27  a9/108  a0/35  a6/171  a0/3  a

P1*C25/52  a5/7  a0/0  e0/0 d0/0 c0/0  e0/0  b

P1*C39/25 bc7/3  bc3/1  de0/54  b8/14  b0/70  c0/3  a

P1*C43/54  a5/7  a6/5  cd7/6  cd1/0  c5/12  d0/0  b

P1*C55/33  b4/4  b0/20  b5/42  b0/4  bc5/66 b2/2  a

P2*C19/17  c4/2  c0/29  a5/137  a4/39  a1/206  a7/2  a

P2*C23/56  a1/8  a0/0  e0/0 d0/0  c0/0  e0/0  b

P2*C38/28  b1/4  b7/13  bc7/59  b6/14  b1/88  b0/2  a

P2*C44/52  a6/7  a0/14  bc1/37  b5/6  b6/57  bc0/0 b

P2*C59/33  b8/4  b5/14 bc3/16  c5/14  b3/45  c0/3  a

                                                                                     اثر سال

Y15/235/37/226/94/16/332/2
Y20/519/66/20/834/249/1090/1
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  ،دی چغندرقنیفمقایسه میانیگن دو ساله تیمارهاي تاریخ کاشت، کولتیواتور  و اثر متقابل آنها براي خصوصیات ک 3جدول ادامه 

*هاي هرز به روش دانکن تر علف  و تعداد و وزن

P1 = کشت اولتاریخ    P2 = کشت دوم تاریخ         C1=  هرز علفبا تیمار   C2= هرزتیمار بدون علف  ،          C3 =بار کولتیواتور  یک

 C4 = وجین+ بار کولتیواتور  یک             C5 = ،دوبار کولتیواتور              Y1 =سال اول     Y2 = سال دوم  

.نددار آماري ندار اختالف معنیك هاي داراي حروف مشتر  میانگین *

  

  گیري نتیجه

توان در کل نتیجه گرفت که  از این پژوهش می

هاي  تر علف ثیري در کاهش تعداد و وزنأتاریخ کاشت ت

توان مشکل  بنابراین با زود و یا دیر کاشتن نمی. ردهرز ندا

از طرفی کاربرد کولتیواتور از . هاي هرز را کاهش داد علف

هاي هرز قادر به افزایش  تعداد علفطریق کاهش 

عملکرد بوده و نقش مستقیمی از طریق بهبود تهویه 

است و با جایگزین کردن سایر  شکنی نداشته  خاك و سله

ثر از ؤهاي کنترل به خصوص استفاده م روش

توان نسبت به  هاي پیش و پس رویشی می کش علف

درصد قندتیمار
پتاسیم ریشه

میلی اکی واالن (

)گرم

سدیم ریشه

میلی اکی واالن (

)گرم

ازت مضره

میلی اکی واالن (

)گرم

درصد قند سفید
راندمان استحصال 

شکر

(درصد)

                                اثرتاریخ کاشت در دو سال

P13/158/30/13/18/130/90

P21/161/42/18/14/144/89

اثر کولتیواتور در دو سال

C13/15 a0/4  a3/1  a4/1  a7/13  a7/88  a

C216 a9/3  a9/0  a7/1  a5/14  a3/90  a

C38/15  a9/3  a1/1  a6/1  a2/14  a9/89  a

C49/15  a0/4  a9/0  a5/1  a4/14  a2/90  a

C55/15  a0/4  a2/1  a5/1  a9/13  a4/89  a

       اثرمتقابل تاریخ کاشت و کولتیواتور در دو سال            

P1*C11/15  bc8/3  b2/1  ab1/1  d5/13  ab2/89  ab

P1*C29/15 ab8/3  b7/0  b2/1  d5/14  a2/91  a

P1*C35/15 abc8/3  b0/1 ab3/1  cd0/14  ab3/90 ab

P1*C45/15  abc9/3  b8/0  ab2/1  d0/14  ab6/90  ab

P1*C58/14  c8/3  b3/1  ab5/1  bcd2/13  b8/88  ab

P2*C16/15  abc2/4 a4/1  a8/1  ab8/13  ab2/88  b

P2*C21/16  a1/4  ab1/1  ab1/2  a4/14  ab4/89  ab

P2*C32/16  a4 ab2/1  ab8/1  ab5/14  ab6/89  ab

P2*C43/16  a1/4  ab1/1  ab7/1  abc7/14  a9/89  ab

P2*C52/16  a1/4  ab1/1  ab5/1  bcd6/14  a9/89  ab

                                                                                   اثر سال

Y11/169/39/02/17/148/90

Y23/150/43/19/16/137/88
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چنین مشخص شد که  هم. حذف کولتیواتور اقدام کرد

ثیر بر عملکردریشه باعث أ ازطریق تهاي هرز عمدتاً فعل

ثیر چندانی در کاهش أکاهش محصول شکر شده و ت

. درصد قند ندارند

  

  

  سپاسگزاري

وسیله از تمام عزیزانی که ما را در انجام این  بدین

تحقیق یاري رساندند به خصوص آقاي مهندس 

 زاده و آقایان حسن شهربانونژاد، آقاي مهندس اسالمی

مندنی، حسین فتحی، کاظم نصیري و نورعلی الماسی 

  .آید سپاسگزاري به عمل می
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