
تاثير قطع آبياري قبل از برداشت و مصرف ديرهنگام ازت بر عملكرد كمي، كيفي 

 و پوسيدگي ريشه چغندر قند در منطقه دزفول

Effect of  irrigation termination before harvest  and  late nitrogen 

application on sugar beet, yield and quality and root rot in Dezful 
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  چكيده 

و مصرف دير هنگام كود ازته ) تنش آب(به منظور بررسي اثر تيمارهاي قطع آبياري قبل از برداشت 

هاي يكبار خرد  برروي صفات كمي وكيفي و بيماري پوسيدگي ريشه چغندرقند، آزمايشي در قالب طرح كرت       

. آباد دزفول اجرا گرديـد      در مركز تحقيقات كشاورزي صفي     73 و   13 72هاي     شده با چهار تكرار، طي سال     

هاي اصلي و سـه   در كرت) از يك هفته تا هفت هفته(آزمايش شامل هفت تيمار قطع آبياري قبل از برداشت  

 30 بهمن و همين مقـدار ازت اضـافي در   30 كيلوگرم ازت اضافي در  180شاهد منطقه، كاربرد  (سطح ازت   

داري  تيمارهاي مختلف قطع آبياري و مصرف ديـر كـود ازتـه، اثـر معنـي     . هاي فرعي، بودند   در كرت ) اسفند

تيمارهاي قطع آبياري يـك ، سـه و دو هفتـه قبـل از برداشـت بـا       . اند برروي افزايش عملكرد ريشه داشته  

 هم در يك سطح  تن در هكتار ريشه برترين تيمارها بوده و با  7/82 و   8/84 ،   4/87عملكردهاي  به ترتيب     

از لحاظ .  بنابراين تيمار قطع آبياري به مدت سه هفته قبل از برداشت قابل توصيه است    . آماري قرار گرفتند  

داري  درصدقند نيز بين سطوح مختلف فاكتور قطع آبياري و مصرف دير هنگام كود ازته اضافي اختالف معني            

ته قبل از برداشت از نظر عملكردقند در يك سـطح       تيمارهاي قطع آبياري يك ، سه و دو هف        . مشاهده گرديد 

دار نشان دادند،  بنابراين تيمار قطع آبياري به مدت سه هفته  آماري قرار داشته وبا بقيه تيمارها تفاوت معني

از لحاظ عملكرد قند قابل استحصال بين تيمارهاي مصرف دير هنگام . قبل از برداشت قابل توصيه خواهد بود

 تنها اختالفي مشاهده نشد بلكه تيمار شاهد منطقه با عملكرد شكر قابل استحـصال معـادل              ازت اضافي، نه  

بنابراين مصرف دير هنگام  ازت اضـافي در  .   تن در هكتار تا حدودي بهتر از ساير تيمارها بوده است         5/10

داري بر ميـزان     همچنين تيمارهاي آزمايش تأثير معني    . گردد زراعت چغندرقند در منطقه دزفول توصيه  نمي       

  .پوسيدگي ريشه نداشتند

  

  قطع آبياري، مصرف ازت، عملكرد، كيفيت، پوسيدگي ريشه: واژه هاي كليدي
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  مقدمه 

چغندر قند يك گياه متحمل به خـشكي اسـت كـه بـا              

كاهش آبيـاري مـي توانـد، عملكـرد اقتـصادي توليـد             

عملكرد ريشه و شكر چغنـدر  ). Winter 1980(نمايد

 تعرق به طور مثيت و خطي همبـستگي        قند با تبخير و   

و در يــك دامنـه   ) Winter 1988(نشان مـي دهـد  

ــاربرد ـــع از ك ـــين  وسي ـــبطه خـــطي ب ـــك را  آب، ي

تـجمع مـاده خشـك وجـود دارد       مـصرف آب گـياه و     

)Ayers et al. 1990 .(       ـــزرگ ـــت بـ در دشـ

)Great plain ( هزينـه آب و  امريكا به دليل افـزايش 

كاشـت  ب قابل اسـتفاده تمايـل بـه سـمت           كم شدن آ  

). Winter 1990(چغندر قند با آبياري كمتر وجود دارد

 كه قطع در منطقه صفي آباد نشان داد) 1355(آبشاهي  

. آبياري قبل از برداشت بر روي درصـد قنـد تـاثير دارد        

و فـري  ) Erie and Franch 1968( اري و فرانك 

وناي امريكـا  در آريز) Fery et al. 1965(و همكاران

 برداشت بهاره چغندر قند، مشخص كردندكه عملكرد   در

كاهش نمي يابد، مگر اينكه خاك به نقطـه پژمردگـي           

اگرچه تنش آب آخر فصل عملكرد ريشه را        . دايم برسد 

كاهش داد، اما افزايش درصد ساكارز به اندازه كافي بود 

تا عملكرد شكر بدون تغيير بماند و نتيجه گرفتنـد كـه            

وان آبياري را حتي وقتيكه تبخير و تعرق باال باشد مي ت

همچنـين  . سه يا چهار هفته قبل از برداشت قطع كـرد        

ــاران    ــارتر و همك ـــله ك ــده بوسي ــام ش ـــه انج مـطالع

)Carter et al. 1980 (  نشان دا كه چنانچه پروفيـل

 تا 10 اگوست با آب اشباع شود و يا      خاك در حدود اول   

نانچـه ذخيـره آب قابـل        هفته قبـل از برداشـت، چ       12

 ميلـي متـر باشـد، عملكـرد شـكر        20استفاده، حـداقل    

) Winter 1989(وينتر . كاهش اندكي نشان مي دهد

 مطالعه اثر متقابل فاصله رديف، تراكم بوته و آبياري           با

به اين نتيجه رسيد كه چنانچه آبياري فـصلي كـاهش           

 عمق . يابد، فاصله رديف و تراكم بوته نياز به تغيير دارند

خاك بر واكنش چغندر قند  به قطع آبياري تـاثير دارد،           

، قطع آبيـاري در آخـر      ) Idaho(به طوريكه در ايدهو     

عملكرد ريشه را در خاك كم      )  اگوست 1پس از   (فصل  

عمق ، اندكي كاهش داد، در حاليكـه در خـاك عميـق         

 در ايتاليا باربيري). Carter et al. 1980(تاثير نداشت

)Barbieri 1982 (  ــانگين ــاري مي دريافــت كــه آبي

هـا را افـزايش، امـا درصـد       ريشه و اندازه ريشه عملكرد

تـاخير يـا قطـع آبيـاري موجـب          . ساكارز را كاهش داد   

افزايش غلظت ساكارز بر پايه وزن تر مـي شـود، ايـن             

نشان مي دهد كه افزايش غلظت سـاكارز در نتيجـه از       

يـرا  ريشه مي باشـد، ز    ) Dehydration(دست رفتن آب    

پس از آبياري مجدد يا وقوع بارندگي، غلظت ساكارز در 

گياهان تحت تنش كاهش يافت، بنابراين سطح آبياري  

مي تواند ماده خـشك و غلظـت سـاكارز ريـشه را بـه               

با افزايش درصـد    . هنگام برداشت تحت تاثير قرار دهد     

قند در اثر تاخير و يـا قطـع آبيـاري، اگـر چـه كيفيـت         

 بهبود پيدا كند، اما عملكرد قنـد        قند ممكن است   چغندر

 ).Carter 1982(در اثر اين عمل افزايش نمـي يابـد  

روش . كيفيت خوب به اندازه عملكرد مهـم مـي باشـد          

آبياري و وضعيت رطوبت خاك،  قابـل اسـتفاده بـودن          
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عناصر غذايي و در نتيجه عملكرد و كيفيت محصول را     

 وينتـر ). Haddock 1959(تحت تاثير قرار مي دهـد 

با مطالعه همزمان سطوح مختلـف نيتـروژن و         ) 1990(

مقدار آب آبياري طي چهار سال به اين نتيجه رسيد كه    

ــراي     ــدار ازت ب ــاري و مق ــدار آب آبي ــل مق ــر متقاب اث

خصوصيات كمي و كيفي چغندر قند، موقعي معنـي دار          

است كه مقدار نيترات خاك قبل از كاشت چغنـدر قنـد            

قدار ساكارز را كاهش و و      نيتروژن زيادي م  . پايين باشد 

امالح سـديم ، پتاسـيم و تركيبـات آمينـو را در ريـشه          

افزايش مي دهد كه موجب اختالل در استخراج ساكارز         

 با بررسي) 1982(كارتر ). Morgan 1972(مي شوند

عوامل موثر بر درصد قند نشان داد كه كاربرد نيتـروژن   

ژن در اواخـر فـصل،      .در طول فصل رشد و جذب نيتـر       

قدار ساكارز را بيش از كاربرد نيتروژن قبل از كاشت ،           م

ايـن كـاهش مخـصوصا بـه هنگـام       . كاهش مي دهد    

ــروژن در اواســط اگوســت   ــاربرد نيت ــرداد(ك ــر م ) اواخ

علت كاهش درصد قند بر اساس . مشخص تر مي باشد   

تر ريشه، در درجـه اول مربـوط بـه كـاهش مـاده               وزن

كارز در خشك ريشه و در درجه بعد كاهش غلظـت سـا   

مقدار ساكارز در وزن خشك     . ماده خشك فرض گرديد   

و تر ريشه در طول فصل رشد به مقدار نيتروژن و زمان 

افزايش جذب نيتروژن در نتيجه . جذب آب بستگي دارد

اضافه كردن كود، چه قبـل از كاشـت و چـه در طـول               

فصل رشد، به طور كلي مقدار ساكارز را در وزن خشك     

در نهايت وي خاطر نـشان  . دهدو تر ريشه كاهش مي  

سازد كه در هر شرايط آب و هوايي و فصلي و نيـز               مي

ارقام، عامل مهمي كه غلظت ساكارز را تحت تاثير قرار     

مي دهد، مقدار جذب نيتروژن ، طول مـدت جـذب آن            

در بعـضي   . توسط گياه و وضعيت آب گيـاه مـي باشـد          

 سالها در برداشت هاي دير، ريشه هاي چغنـدر قنـد در           

. بسياري از مزارع در زمين پوسيده و از بين مـي رونـد            

اين عارضه ) Ehlig et al. 1976(اهليك و همكاران 

 عواملي از قبيل باال بودن نيترات، رطوبـت بـاال و            را با 

دماهاي نسبتا پايين زمستان و اوايل بهار مرتبط دانسته 

و از طرفي جذب نيتروژن زيادي در پاييز و يا زمـستان       

اه از جمله عوامل موثر در بـاال بـودن غلظـت     توسط گي 

هايي هستند كه دير برداشت شده و در         نيترات در ريشه  

در منطقه خوزسـتان  . معرش پوسيدگي بيشتر قرار دارند 

شرايط كشت چغندر قند به گونه اي است كه در اوايـل        

 آبياري صورت مي گيـرد و در   6فصل چهار و يا گاهي      

صوص به هنگـام آبيـاري      هر بار مقدار زيادي آب به خ      

هـاي   اين عامل و بارندگي   . اول و دوم مصرف مي شود     

شود كه خاك تا عمق زيـادي خـيس    زمستانه سبب مي 

شود، از طرفي تبخير و تعرق پايين در طـول زمـستان            

موجب مي شود كه آب كمتـري توسـط گيـاه مـصرف            

در نتيجه آب ذخيره شـده در خـاك كمتـر مـورد             . شود

 عميـق بـودن ريـشه چغنـدر قنـد از      .استفاده قرار گيرد 

طرفي سبب مي شود كه اين گيـاه بتوانـد از آب قابـل            

استفاده موجود در قسمتهاي پايين تـر خـاك اسـتفاده           

از طرف ديگر بخش عمده رشـد چغنـدر قنـد از            . نمايد

اواخز بهمن شروع شده و تا زمان برداشـت ادامـه مـي             

ع در نتيجه اين طرج با هدف بررسـي امكـان قطـ        . يابد
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آبياري قبل از برداشت و چگونگي تاثير مصرف زيـادي       

و دير  نيتروژن در زمانيكه رشد مجدد چغندر قند بعد از       

بر طـرف شـدن سـرماي  زمـستان آغـاز شـده و نيـز                 

  .تاثيرآنها بر عارضه پوسيدگي انجام شد

  ها  مواد و روش

 و  72-73هـاي زراعـي      اين تحقيق در سـال    

آباد در قالب    زي صفي  در مركز تحقيقات كشاور    74-73

هاي دوبار خرد شده با چهار تكـرار در يـك           طرح كرت 

تيمارهاي . لوم به اجراء درآمد مزرعه با خاك سيلتي كلي

از يـك تـا هفـت       (مختلف قطع آبياري در هفت سطح       

هاي اصلي و تيمارهـاي      قبل از برداشت در كرت    ) هفته

شامل بدون مـصرف    (مصرف ازت اضافي در سه سطح       

 كيلـوگرم ازت  180 بعنوان شاهد منطقه يعنـي   دير ازت 

، )خالص در دو مرحلـه قبـل از كاشـت و بعـد از تنـك             

 كيلــوگرم ازت خــالص اضــافي در اواخــر 180مــصرف 

بهمن و مصرف همـين مقـدار ازت خـالص اضـافي در          

ــرت  ــفند در ك ــر اس ــتفاده   اواخ ــورد اس ــي م ــاي فرع ه

پس از تهيه زمين كه شامل آبيـاري اوليـه،          . قرارگرفت

 و 0-30خم عميق، ديسك و تسطيح بـود از اعمـاق    ش

جـدول  (برداري گرديد    متري زمين نمونه    سانتي 60-30

 150سپس به عنوان كود پايه قبل از كاشت مقـدار    ). 1

 كيلـوگرم ازت خـالص از       90و  ) P2O5(كيلوگرم فـسفر    

منبع اوره به زمين داده و با ديسك با خـاك مخلــوط             

ها از علـف كـش      باريكجهت مبـارزه با برگ     . گرديـد

رونيت به مقدار پـنج ليتـر بـه صـورت پـيش رويـشي               

استفاده شد، سپس زمين با استفاده از فاروئر به فاصـله           

ها بوسيله شـيپر اصـالح     سانتيمتر شياربندي و پشته   60

در سوم مهر هر سال پس از پيـاده كـردن نقـشه      .شدند

طرح، بـذر رقم خارجـي اتوپلي در عمق يك و نيم تـا            

ها كشت و آبياري اوليه انجام    سانتيمتري روي پشتهدو

آبياري مزارع از سـبز شـدن تـا قبـل از اعمـال          . گرفت

متر تبخير سطحي   ميلي100تيمارهاي آبياري  براساس 

از سطح آزاد تشتك تبخير انجام گرديد، مقـدار آب بـه          

پس از سـبز    . كار برده شده  مطابق با عرف منطقه بود        

ــراي  ــدر قنــد ب ــر و  شــدن چغ ــه ب ــات طوق ــرل آف  كنت

ــا از حــشره كــشهاي   ــا و پرودني برگخوارهــاي كارادرين

در مرحله چهار تا شـش برگـي ،       .معمول استفاده گرديد  

.  سانتيمتر از يكـديگر تنـك شـدند   20ها به فاصله     بوته

 كيلـوگرم  90بعد از عمل تنك و اجراي كولتيواتور مقدار    

 ازت به عنوان سرك مصرف و بالفاصله آبياري سـبك         

هاي هرز پهن برگ از  براي مبارزه با علف  . انجام گرفت 

+  كيلـوگرم    5به مقدار   (بتانال  + هاي پيرامين  كش علف

در طـول دورة رشـد،      . استفاده گرديـد  )  ليتر در هكتار   5

هاي الزم از قبيـل سـبز شـدن، تنـك،       برداري يادداشت

پاشي و مصرف كـود    دفعات وجين، كوليتواتور زدن، سم    

 تيمارهـاي ازت    ره رشد انجـام گرفـت     ازته سرك، و نم   

هـاي    كيلوگرم در هكتار در تـاريخ 180اضافي به مقدار    

با توجـه بـه  دوره   .  اسفند اعمال گرديد30 بهمن و    30

 روز پـس از    240(رشد مطلوب چغندر قند در خوزسـتان      

تيمارهاي قطع آبياري به فاصله يك هفتـه        ) سبز شدن 

ــين از   28از  ــد همچن ــال گردي ــروردين اعم ــل  ف اواي

ارديبهشت ماه تا زمان برداشت مزرعه آزمايشي به طور        



  1380/ 2شماره / 17جلد / چغندرقند

 

٩٠

هفتگــي از نظــر وجــود عالئــم عارضــه پوســيدگي در 

. هاي مورد بررسي و كنترل قرار گرفت       ها و طوقه   ريشه

 هر سال به هنگام برداشـت تعـداد كـل        15/3در تاريخ   

هـاي گمـشده و      هاي بـه سـاقه رفتـه، بوتـه         بوته، بوته 

هر كرت فرعي شـامل سـه خـط        هاي پوسيده در     ريشه

. كاشت و هشت متر طولي مـشخص و تـوزين گرديـد           

ــشه ــشگاه   ســپس از ري ــت شــده در آزماي ــاي برداش ه

ــراي  تجزيــه  صــفي ــاد خميــر تهيــه شــده و ب هــاي  آب

آزمايشگاهي و تعيين صفات درصـد قنـد، ازت مـضره،           

امالح سديم و پتاسيم بـه آزمايـشگاه تكنولـوژي كـرج       

  . ارسال گرديد

  

  

  

  73-74  و72-73 مشخصات شيميائي و فيزيكي خاك محل اجراي  ازمايش در دو سال زراعي -1 جدول

Table 1 Chemical and Physical  Characteristics of  soil in 93-94 and 94-95 

  

سال 

  زراعي

year  

  برداري تاريخ نمونه

sampling date  

  برداري  نمونه عمق

sampling depth 
(cm) 

  بافت خاك

soil texture  

 ازت كل

N  T.  

(ppm) 

  فسفر قابل جذب

available P 
(ppm) 

  جذب قابل پتاسيم

Available K 
(ppm) 

93-94  Sep15
th  0-30  Si. C. L.  978  2.4  82.6  

94-95  Sep17
th  0-30  Si. C. L.  776  11.76  129  

  

  

  نتايج و بحث 

دار بـودن اثـر سـال و تيمـار بـر         به دليل معنـي   

ايج هر سال به طور جداگانه مورد صفات مورد بررسي نت

  .  تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

  

  72-73نتايج سال 

  عملكرد ريشه

در اين سال بين سطوح قطع آبيـاري و سـطوح           

مصرف ازت اضـافي از نظـر عملكـرد ريـشه  اخـتالف        

هاي مربوط به  ميانگين). 1جدول (دار وجود داشت  معني

از برداشت بـه  سطوح يك و سه هفته قطع آبياري قبل      

 تـن در هكتـار در   17/89 و   20/94ترتيب بـا عملكـرد      

گروه اول و سـطوح دو، چهـار و شـش هفتـه قبـل از                

 73/84 و  07/86،  74/87برداشت به ترتيب با عملكـرد       

تن در هكتار در گروه دوم و سطوح پنج و هفت هفتـه             

 22/76 و 42/81قبل از برداشت به ترتيب بـا عملكـرد          

). 1شـكل  (روه سـوم قـرار گرفتنـد       تن در هكتار در گـ     

ميانگين مربوط به سطح مصرف ازت اضافي به ميـزان          

 2/90 بهمن بـا عملكـرد   30 كيلوگرم در هكتار در  180

تن در هكتار در گروه اول و سطح مصرف ازت اضـافي     
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 اسـفند مـاه و   30 كيلوگرم در هكتـار در       180به ميزان   

 سطح بدون مصرف ازت اضافي به ترتيـب بـا عملكـرد     

ــرار   45/82 و 22/84 ــروه دوم ق ــار در گ ــن در هكت  ت

اثر متقابل تيمارهـاي قطـه آبيـاري و     ). 2شكل  (گرفتند

مصرف ازت اضافي بـراي هـيچ يـك از صـفات مـورد         

  .بررسي معني دار نبود

  

  درصد قند

از نظر درصد قند بين سطوح عامل قطع آبياري         

داري در  و ســطوح عامــل ازت اضــافي اخــتالف معنــي

در حاليكه اثـر    ) 1جدول  (د وجود داشت  سطح يك درص  

  . متقابل آنها معني دار نبود

هاي مربوط به تيمارهاي  هفت و پـنج          ميانگين

هفته قطع آبياري قبل از برداشت به ترتيـب بـا درصـد        

ــد  ــروه اول و ســطوح شــش،  58/14 و 02/15قن  در گ

چهار، سه  و دو هفته قطع آبياري به ترتيب بـا درصـد             

  در گــروه دوم 12/14 ، 41/14 ، 41/14 ، 46/14قنــد 

ويك هفته قطع آبياري قبل از برداشت بـا درصـد قنـد     

از نظر ازت   ). 3شكل  ( در گروه سوم قرار گرفتند     89/13

هـاي مربـوط بـه عـدم مـصرف ازت            اضافي، ميـانگين  

 در گـروه اول و سـطوح    82/14اضافي بـا درصـد قنـد        

 كيلـوگرم در هكتـار      180مصرف ازت اضافي به ميزان      

 بهمن ماه به ترتيب بـا درصـد قنـد           30 اسفند و    30 در

  ). 4شكل ( در گروه دوم قرارگرفتند 10/14 و 32/14

  

  عملكرد قند سفيد

 بين سطوح قطع آبياري و سطوح مـصرف ازت         

دار  اضافي از نظر عملكـرد قنـد سـفيد  اخـتالف معنـي      

وجود داشت اما اثر متقابل انهـا معنـي دار نبـي وجـود              

هاي  سطوح قطـع آبيـاري     ميانگين).1جدول (نداشت    

يك، سه، چهار و دو هفته قطع آبياري قبل از برداشـت     

 61/10 و   66/10،  01/11،  25/11به ترتيب با عملكـرد      

تن در هكتار در گروه اول و سطوح شش و پـنج هفتـه    

قطع آبياري قبـل از برداشـت بـه ترتيـب بـا عملكـرد               

ح  تن در هكتـار در گـروه دوم و سـط         21/10 و   47/10

هفت هفته قطع آبيـاري قبـل از برداشـت بـا عملكـرد          

شـكل  ( تن در هكتار در گروه سوم قرارگرفتنـد          845/9

ــصرف ازت  ) 5 از نظــر ســطوح ازت اضــافي ســطوح م

 بهمن و 30 كيلوگرم در هكتار در 180اضافي به ميزان    

 و 8/10بدون مصرف ازت اضافي به ترتيب با عملكـرد       

قرار گرفتـه و سـطح    تن در هكتار در گروه اول     63/10

 تن 32/10  اسفند با عملكرد 30مصرف ازت اضافي در  

  ).6شكل (در هكتار در گروه دوم قرار گرفتند
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  72-73صفات كمي و كيفي چغندرقند در سال زراعي ) ميانگين مربعات( نتايج تجزيه واريانس -2جدول 

Table 2  Results of  mean square of sugar beet quantitive and qualitative charchteristic in 

evaluated treatments 1993-1994 

  

منابع 

  تغييرات 

S.O.V  

درحه 

آزادي 

DF  

عملكرد 

  ريشه 

Root.W  

درصد 

  قند

 S.C  

درصد قند 

سفيد 

W.S.C  

عملكرد 

شكر سفيد 

W.S.Y  

  پتاسيم 

 K  
(meq/100g)  

  سديم 

 Na  
(meq/100g)  

  ازت 

 N  
(meq/100g)  

درجه 

خلوص   

Purity  

 **R  3 57.74** 1.37* 1.43* 3.98** 3.16** 0.37ns 0.42 ns 16.01تكرار 

A    6 389.13** 1.51** 1.68* 2.67** 0.07 ns 0.02 ns 1.21** 0.598 ns 

 a  18 40.2 0.34 0.44 0.64 0.08 0.12 0.29 2.88خطاي 

B  2 462.29** 3.85** 6.7** 1.66* 0.65** 2.68** 5.09** 29.09** 

اثر متقابل 

AB  
12 20.96 ns 0.35 ns 0.46 ns 0.29 ns 0.410 ns 0.104 ns 0.17 ns 2.11 ns 

 b  42 28.49 0.35 0.47 0.53 0.082 0.116 0.26 2.54خطاي 

  ر مصرف ازت اضافي تيما-  B تيمار قطع آبياري         – A درصد          5 معني دار در سطح -  * معني دار در سطح يك درصد      - **

 

  

  

  

  

  73-74صفحات كمي و كيفي چغندرقند در سال زراعي ) ميانگين مربعات( نتايج تجزيه واريانس -3جدول 

Table 3  Results of  mean square of sugar beet quantitive and qualitive charchteristic in 

evaluated treatments 1994-1995 

 

 

  منابع تغييرات 

S.O.V  

درحه 

آزادي 

DF  

  عملكرد ريشه 

Root.W  

  درصد قند

 S.C  

درصد قند 

سفيد 

W.S.C  

عملكرد شكر 

سفيد 

W.S.Y  

  پتاسيم 

 K  

(me/100g)  

  سديم 

 Na  

(me/100g)  

  ازت 

 N  

(me/100g)  

R  3 127.65تكرار 
ns 

4.897
** 

6.16
**

 2.78
 ns

 0.36
 ns

 0.18
 ns

 1.72
 ns

 

A    6 77.03
 ns

 0.62
**

 0.78
 * 0.79

 ns
 0.11

 ns
 0.16

 ns
 0.90

 ns
 

 a  18 54.54 0.19 0.31 1.21 0.95 0.15 0.74خطاي 

B  2 48.12
 ns

 1.55
**

 2.98
**

 0.398
 ns

 0.12
 ns

 0.61
 ns

 1.87
 ns

 

AB  12 65.14اثر متقابل 
 ns

 0.33
 ns

 0.54
 ns

 1.44
 ns

 0.09
 ns

 0.24
 ns

 0.296
 ns

 

 b  42 60.57 0.45 0.72 1.32 0.94 0.25 0.492خطاي 

   تيمار مصرف ازت اضافي-  B تيمار قطع آبياري         – A درصد          5 معني دار در سطح -  * معني دار در سطح يك درصد      - **
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   73-74 نتايج سال زراعي 

در جدول سه،  نتايج تجزيه واريـانس  آزمـايش     

سال دوم آمده  و همچنين  نتايج برخـي صـفات مهـم      

  . ين گياه در ذيل بيان شده استمحصولي ا

  

  عملكرد ريشه 

از نظر عملكرد ريشه بين سطوح مختلـف قطـع          

آبياري، سطوح مختلف مصرف ازت اضافي و همچنـين         

اثر متقابل سطوح مختلف اين دو عامل از لحاظ آمـاري     

ولـي قابـل    . داري وجود نداشت   هيچگونه اختالف معني  

قطـع  طح  سـ ذكر است كه باالترين عملكرد مربوط بـه         

 و  92/83آبياري يك هفته قبل از برداشت  با عملكـرد           

 قطع آبياري پنج هفتـه      ترين آن مربوط به سطح       پائين

 تن در هكتـار اسـت      72/77قبل از برداشت  با عملكرد       

  ). 1شكل (

در ارتباط با عامل ازت اضافي، باالترين عملكرد        

 كيلـوگرم ازت اضـافي در       180 مصرف   مربوط به سطح  

 تن در هكتـار و كمتـرين        83/81 با عملكرد     بهمن   30

 3/78عملكرد ريشه مربوط به تيمار شـاهد بـا عملكـرد        

همچنـين از نظـر اثـر متقابـل     . تن در هكتار مي باشـد     

سطوح دو عامل باالترين عملكـرد مربـوط بـه مـصرف       

 بهمن و قطـع آبيـاري   30 كيلوگرم ازت اضافي در      180

ــرد     ــا عملك ــت ب ــل از برداش ــه قب ــك هفت  و 55/85ي

ترين آن مربوط به قطع آبياري چهار هفته قبل از           پائين

 51/72برداشت و بدون مصرف ازت اضافي با عملكـرد          

  . باشد تن در هكتار مي

  درصد قند 

هـاي مختلـف قطـع     از نظر درصد قند خام تيمار    

آبياري دو، پنج و شش هفته  قبل از برداشت به ترتيب            

 اول و ديگـر   درصد در گـروه 98/14 29/15،    26/15با  

سطوح قطع آبياري چهار ، يك هفت و سه هفته قبل از   

 57/14 و 74/14 ، 72/14،  88/14برداشت به ترتيـب بـا       

از نظـر   ). 3شـكل (گرفتنـد  درصد در گـروه بعـدي قـرار         

مصرف ديـر كـود ازت، تيمارهـاي بـدون مـصرف ازت         

و مصرف ازت اضافي بـه ميـزان        ) شاهد منطقه (اضافي  

ــوگرم در 180 ــا   به30 كيل ــب ب ــه ترتي ــن ب  و 23/15م

 درصد در گروه اول و سطح مصرف ازت اضافي          88/14

ــا  30در  ــفند ب ــرار  65/14 اس ــروه دوم ق ــد در گ  درص

همچنين اثر متقابـل  ايـن دو عامـل          ). 4شكل  (گرفتند

دار نگرديد ولي باالترين درصدقند مربوط به قطـع      معني

آبياري چهار هفته قبل از برداشت و بدون مـصرف ازت         

ترين آن مربوط به قطع       درصد و پائين   54/15في با   اضا

 180آبياري چهـار هفتـه قبـل از برداشـت بـا مـصرف            

 درصــد 21/14 بهمــن بــا 30كيلــوگرم ازت اضــافي در 

  .  باشد مي

  عملكرد قند سفيد 

از نظر عملكرد قند سفيد بـين سـطوح مختلـف           

عامل قطع آبياري، سطوح مختلف عامـل مـصرف ازت          

ثر متقابل سـطوح مختلـف ايـن دو         اضافي و همچنين ا   

داري  عامل از لحـاظ آمـاري هيچگونـه اخـتالف معنـي      

ولي قابل ذكر است كه بـاالترين عملكـرد         . وجود ندارد 

  قطع آبياري يك هفته قبل از برداشت         مربوط به سطح  
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ترين آن مربوط به سطح قطع   و پائين 77/10با عملكرد   

 16/10 آبياري هفت هفته قبل از برداشت  بـا عملكـرد          

در ارتباط با عامل ازت     ). 5شكل  (تن در هكتار مي باشد    

 كيلـو  180اضافي، باالترين عملكرد به سـطح مـصرف         

 بـدون   بهمـن و تيمـار شـاهد   30گـرم ازت اضـافي در   

 و  53/10 و 63/10مصرف ازت اضافي  با عملكردهـاي        

 كيلـوگرم  180ترين آن مربوط به سـطح مـصرف          پائين

 تن در هكتار 3/10ا عملكرد  اسفند  ب30ازت اضافي در   

همچنين از نظر اثر متقابـل سـطوح        ). 6شكل  (مي باشد 

اين دو عامل باالترين عملكرد مربوط بـه تيمـار شـاهد       

بدون مصرف ازت اضافي و قطع آبياري يك هفته قبل          

 و پائين تـرين آن مربـوط       25/11از برداشت با عملكرد     

 بهمـن و    30 كيلـوگرم ازت اضـافي در        180به مصرف   

 88/9قطع آبياري هفت هفته قبل از برداشت با عملكرد 

  تن در هكتار مي باشد  

  

  

   اثر قطع آبياري قبل از برداشت بر عملكرد ريشه چغندر قند-1شكل 

Fig.1 Effect of  irrigation termination before harvesting on sugar beet root yield 
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شاھد در بھمن ١٨٠ در اسفند ١٨٠

   اثر قطع آبياري قبل از برداشت بر درصد قند -3شكل 

Fig.3 Effect of irrigation termination before harvesting on sugar content 

   اثر كاربرد كود ازت اضافي بر درصد قند -4شكل 

Fig.4 Effect of nitrogen fertilizer on sugar content  

   اثر كاربرد كود ازت اضافي بر عملكرد ريشه چغندر قند-2شكل 

Fig.2 Effect of Nitrogen fertilizer on sugar beet root yeild 
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   اثر قطع آبياري قبل از برداشت بر عملكرد شكر - 5شكل 

Fig.5 Effect of irrigation termination before harvesting on sugar yield 

   اثر كاربرد كود ازت اضافي بر  عملكرد شكر چغندر قند-6كل ش

Fig.6 Effect of nitrogen fertilizer on sugar yield  

6

7

8

9

10

11

12

13

Irrigation  treatment تيمار آبياري    

S
u
g
a
r 

y
ie

ld
 (

t/
h
a
) 

ر 
شك

د 
ر
لك

عم

٧٣سال  11.3 10.6 11 10.7 10.2 10.5 9.9

٧۴سال  11.9 11.5 11.7 11.2 11.2 11.4 11.1

يك ھفته دوھفته سه ھفته چھار ھفته پنج ھفته شش ھفته ھفت ھفته

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Fertilizer level سطح كودي

S
u
g

a
r 

yi
e
ld

 (
t/
h

a
) 

ر 
شك

د 
كر

مل
ع

٧٣سال  10.6 10.8 10.3

٧۴سال  11.6 11.5 11.3

شاھد در بھمن ١٨٠ در اسفند ١٨٠



  …ثير قطع آبياري قبل از برداشتتأ
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