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  چكيده
گياه  مختلف هاي سهم هريك از قسمت، زاء عملكردجانيتروژن بر مقادير مختلف ثير أبه منظور بررسي ت

انداز و  سرعت پوشش سايه كل، تعداد برگ، شاخص سطح برگ، ماده خشكاز چغندرقند در كشت پاييزه 
آباد دزفول  ت كشاورزي صفيدر مركز تحقيقا 1383و  1382هاي  سالدر اين آزمايش  ميزان جذب نيتروژن،

كيلوگرم در هكتار و دو  240و  180، 120، 60صفر، شامل  پنج مقدار نيتروژندر اين تحقيق  اجرا گرديد.
هاي كامل تصادفي با چهار تكرار  آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك شيرين و رسول در يكمنوژرم رقم 

داري  اختالف معني ت كمي و كيفي چغندرقند با يكديگربيشتر خصوصيا هاي آزمايش از نظر . سالشدبررسي 
داري وجود نداشت و  عملكردريشه تفاوت معنيبر روي مقادير نيتروژن اثرات سال اول بين  در .نشان دادند

ثير أتحت تداري  به طور معنيدرصد قند كه  ، در حاليتن در هكتار) 93(ميانگين  در يك گروه قرار گرفتند
سال دوم  بود. در صفرنيتروژن مربوط به سطح درصد) 7/13( و باالترين مقدار ر گرفتمصرف نيتروژن قرا

دار نشان دادند و باالترين عملكرد مربوط به  تيمارهاي نيتروژن از نظر عملكردريشه با يكديگر اختالف معني
اختالف ها  آنبين قند  دنظر درص از، اما بود تن در هكتار) 9/80( كيلوگرم در هكتار 240سطح نيتروژن 

بين دو رقم مورد بررسي از نظر كليه خصوصيات كمي و كيفي در هر دو سال داري وجود نداشت.  معني
دار وجود نداشت. افزايش مصرف نيتروژن موجب افزايش سهم دمبرگ و طوقه و كاهش سهم  اختالف معني

در سال اول  ي نداشت.ثيرأبرگ از بيوماس كل تماده خشك  سهماما بر  ،نمودهريشه از بيوماس كل 
دار  با يكديگر اختالف معني كامل انداز سايه زمانبرگ و  شاخص سطحبرگ،  تعدادتيمارهاي نيتروژن از نظر 

افزايش  دار وجود داشت، به طوري كه اختالف معنيتيمارها  كه در سال دوم بين درحالي ،نشان ندادند
در  انداز گرديد. كامل شدن سايهزمان  ريع درتستعداد برگ و  برگ،سطح شاخص نيتروژن موجب افزايش 

هاي مختلف گياه اختالف  ن قسمتژثير بر مقدار نيتروأسال اول بين سطوح مختلف نيتروژن از نظر ت
 574وسيله چغندرقند در آخر دوره رشد در حدود  هداري وجود نداشت و مقدار كل نيتروزن جذب شده ب معني

ثير سطوح أوسيله چغندرقند تحت ت هباز خاك مقدار نيتروژن جذب شده درسال دوم كيلوگرم در هكتار بود. 
كيلوگرم  240ن صفر و ژن حذب شده در سطوح نيتروژكه مقدار نيترو قرار داشت به طوري مصرفينيتروژن 

  كيلوگرم در هكتار بود.  351و  186در هكتار به ترتيب 
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  مقدمه

در حال حاضر مصرف كود نيتروژن در بخش 

باشد، كه  ميليون تن مي 42كشاورزي در دنيا در حدو د 

بخش عمده آن صرف توليد محصوالتي نظير گندم، 

در بين . (Azam 2002) شود و پنبه مي نيشكر برنج،

مين أاز طريق كود ت در زراعت چغندرقندعناصري كه 

گردد،  ها محسوب مي مهمترين آناز تروژن شوند، ني مي

ها كم  ها كه نيتروژن آن كه در برخي خاك به طوري

و ممكن است  يافتهباشد، عملكرد به شدت كاهش  مي

هر چند  (Draycott 1993). به كمتر از نصف برسد

در مقايسه با محصوالتي نظير ذرت، چغندرقند  كه

ز نيمرخ اعماق بيشتري ادليل داشتن ريشه عميق،  هب

و  كند ميدست آوردن نيتروژن جستجو  هخاك را براي ب

مين شده از طريق أتبيش از نيتروژن آن به منابع خاكي 

سهم  .(Hill et al. 1983) باشد كود وابسته مي

مين نياز أخاك در مقابل كاربرد نيتروژن در تنيتروژن 

 باشد درصد مي 22در مقابل  78چغندرقند به ترتيب 

(Abshahi 1988) .دار قرار دادن نيتروژن نشان (15N) 

متري خاك نشان داد كه چغندرقند  سانتي 120تا عمق 

در  مخصوصاً ،ثري آن را از تمام اعماقؤبه طور م

از  .(Broeshart 1983) كند مراحل آخر رشد جذب مي

مطالعات انجام شده با مقادير مختلف نيتروژن  طرفي

درصد نيتروژن  50آشكار ساخته كه در حدود  دار نشان

درصد در  20وسيله گياه جذب شده،  هب به كار رفته

درصد از طريق شستشو و  30نده وام خاك باقي

 دسترس گياه از (Dinitrification) نيتريفيكاسيون دي

مقدار مناسب  .(Draycott 1993) گردد ميخارج 

به عوامل زيادي ازجمله ميزان نيترات  مصرفي نيتروژن

زمان و كاربرد نيتروژن، سطح مديريت  خاك، مانده باقي

زارع و زارع، كشت قبلي و جزييات مربوط به قراداد 

آب و .  (Blaylock 1995)كارخانه قند بستگي دارد

هم آوردن شرايط مناسب براي اهوا نيز از طريق فر

ممكن است نياز به كاربرد  نيتروژن معدني شدن

مساعد، ايجاد شرايط نا و يا با نيتروژن را كاهش دهد

روژن را كوتاه ـود نيتـرد كـاربـك انيـدوره زم

رع تحت ااكثر مز تقريباً. (De- Koeijer 2003)نمايد

كه  كشت چغندرقند به كود نيتروژن نياز دارند، مگر اين

مقدار قابل توجهي نيتروژن از موادآلي خاك آزاد شود. 

نيتروژن در خاك براي دستيابي به مديريت مصرف 

اي باشد كه در اوايل  به گونه دحداكثر عملكردشكر باي

فصل جهت حداكثر رشد رويشي مقدار آن كافي و از 

ود هاي موج ا اواخر فصل جهت كاهش ناخالصيتاواسط 

 Mortvedt et) باشدرو به كاهش آن مقدار  ،در ريشه

al. 1996) .هنگام كاربرد بيش از اندازه و يا دير 

نيتروژن موجب افزايش نسبت مواد فتوسنتزي 

خشك ريشه  مادهموجب اختصاص يافته به اندام هوايي 

 .Carter 1984; Halversonet al)شود و ساكارز مي

كه سطح برگ به منظور جذب  به محض اين. (1975

هوايي  ، توليد بيشتر اندامخورشيدي توسعه يافتتشعشع 

 ساكارز بيشتر، كارايي الزم را نداردبراي سنتز 

(Anderson et al. 1988) .بر بهبود  روژن عالوهنيت

ها را  طور قابل توجهي اندازه و تعداد آن ها، به رنگ برگ
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 Loomis and)  . لوميس و ننينسدهد افزايش مي

Nenins 1963) نشان دادند كه با نيتروژن در تحقيقي

 . همگرديد برگ جديد در هفته ظاهرسه تا پنج كافي 

چنين افزايش مصرف نيتروژن سبب افزايش سطح 

در چغندرقند اندام  .(Gohari 1994)گردد برگ مي

. باشد هوايي نسبت به ريشه داراي نيتروژن بيشتري مي

درصد) و كمترين  3در برگ ( نيتروژنبيشترين ميزان 

درصد) و مقدار آن در دمبرگ  6/0( مقدار آن در ريشه

 .(Draycott 1993) باشد درصد مي 2/1در حدود 

با بررسي روند جذب نيتروژن  (Sharifi 1992) شريفي

چغندرقند پاييزه در منطقه دزفول نشان داد كه مقدار 

روز پس از سبز  126نيتروژن برگ و دمبرگ در حدود 

به حداكثر  كيلوگرم در هكتار) 30و  88(به ترتيب  شدن

كه مقدار نيتروژن ريشه و طوقه در  رسد درحالي مي

 25و  195 (به ترتيب روز پس از سبز شدن 230حدود 

مصرف افزايش به حداكثر رسيد.  كيلوگرم در هكتار)

نيتروژن عالوه بر كاهش نسبت ماده خشك ريشه به 

ماده خشك كل موجب افزايش غلظت نيتروژن در 

 .Shock et al).  گردد طوقه و ريشه مي ،ها برگ

ثير أاكثر مطالعات انجام شده در خصوص ت(2000

غندرقند حاكي از نيتروژن بر كميت و كيفيت ريشه چ

كاهش درصدقند و افزايش نسبي در عملكردريشه، 

 Carter) باشد هاي موجود در ريشه مي شكر و ناخالصي

and traveler 1981; Lee et al. 1987; Bravo et 

al. 1989; Winter 1990; Sharifi and Orazi 

zadeh 1992; Mohammadkhani 1992; 

Hosseinpour 1993; Ebrahimian 1994; 

Gohari 1994).  به همين دليل مديريت نيتروژن در

 باال و بهبود زراعت چغندرقند براي توليد عملكرد

موجب  ،باشد. زيرا نيتروژن كم ميپيچيده  آن كيفيت

كاهش عملكرد و نيتروژن باال باعث كاهش كيفيت و 

 ضروري مزبوربه داليل . گردد مي توليدافزايش هزينه 

را تعيين  مصرفي را طوري وژناست كه مقدار كود نيتر

. حاصل شودكرد تا از نظر اقتصادي باالترين سودمندي 

آزمايش حاضر با هدف بررسي بيشتر كاربرد مقادير  لذا

و كميت و  رشديوژن بر خصوصيات رمختلف نيت

در مركز به مدت دو سال كيفيت چغندرقند پاييزه 

  درفول اجرا گرديد.  -آباد تحقيقات كشاورزي صفي

  

  ها  اد و روشمو

  محل آزمايش 

آباد  در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آزمايش

عرض  32° 16′ دزفول با مختصات جغرافيايي

از سطح  متر 82 ارتفاع طول شرقي و 48° 25′،شمالي

انجام  1383 -84و  1382 -83زراعي  سال دودر  دريا

از نظر خصوصيات آب و هوايي داراي اقليم منطقه  شد.

ميانگين بوده و  با زمستان ماليم خشك گرم نيمه

بخش كه است در سال  متر ميلي 8/344آن  بارندگي

خصوصيات برخي . شود در زمستان حادث ميآن عمده 

زمين محل آمده است.  1در جدول خاك محل آزمايش 

زيركشت اجراي آزمايش قبل  ،دو سالهر در آزمايش 

زراعت نيازهاي براساس  تهيه زمين ،ه استگندم بود

براساس نتايج آزمون و  صورت گرفتهند چغندرق
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در هكتار از  K2Oكيلوگرم  150مقدار  )1(جدول خاك

در هكتار از  P2O5كيلوگرم  90 ،منبع سولفات پتاسيم

نيتروژن  مقادير منبع سوپرفسفات تريپل و نيمي از

 به صورت دستپاشاز منبع اوره تيمارهاي آزمايش 

سپس توسط ديسك با خاك مخلوط شد. پخش و 

متر ايجاد و بر روي هر  سانتي 120هايي با فاصله  پشته

متر  سانتي 60چغندرقند به فاصله  بذراز رديف دو پشته 

در قالب ، فاكتوريلبه صورت . آزمايش كشت گرديد

با چهار تكرار انجام شد. هاي كامل تصادفي  طرح بلوك

آزمايش داراي دو فاكتور كود نيتروژن و نوع بذر بود كه 

 شامل: نيتروژنپنج مقدار ر كود فاكتوتيمارهاي 

و  كيلوگرم در هكتار 240و  180، 120،  60،صفر

دو رقم منوژرم رسول و شيرين بودند. كتور بذر شامل اف

(شش خط  متري سانتي 120 هر كرت شامل سه پشته

ها  بين كرت ومتر  13) به طول متري سانتي 60 كاشت

ا استفاده از آبياري ب. بودكاشت ايك پشته به صورت ن

انجام شد كه در آن نوارهاي قطره اي  نوار قطرهروش 

  ، به طوريبين دو رديف كشت قرارداده شدنددار  چكان

 30ها تا رديف كاشت از هر طرف  كه فاصله آن

مهر و در  25 1382 اولين آبياري در سال .متر بود سانتي

در اوايل آذر ماه هر سال  .مهر انجام شد 26سال دوم 

متر روي خطوط كشت تنك  انتيس 20ها به فاصله  بوته

از منبع اوره در دو تيمار نيتروژن  راو نيمي ديگر از مقد

هاي چغندرقند پخش  اي و مجاور بوته طرف نوار قطره

  .گرديد

  

   انجام شدههاي  گيري اندازه

روز پس از سبز شدن تا برداشت  64از حدود 

ه به منظور يك ماهر نهايي ( اوايل خرداد) به فاصله 

تر و خشك  سطح برگ، تعداد برگ، وزنشاخص تعيين 

ها،  برگ، دمبرگ، طوقه و ريشه و مقدار نيتروژن آن

در دو  مترمربع از هر كرت 2/1گيري از سطح  نمونه

هاي برداشت شده به چهار قسمت  تكرار انجام شد. بوته

تر و خشك  برگ، دمبرگ، طوقه و ريشه تقسيم و وزن

تر و خشك  در برداشت نهايي وزنديد. ها تعيين گر آن

درصد ماده خشك گيري شد.  هاي مرده نيز اندازه برگ

 هاي مختلف نسبت به وزن كل مشخص گرديد. قسمت

ها در سه بوته از هر كرت انجام گرديد.  شمارش برگ

روش وزني سطح برگ، از شاخص گيري  براي اندازه

از برداري  چنين در هر بار نمونه هم استفاده شد.

تهيه و درصد قند ريشه هاي برداشت شده خمير  ريشه

گيري نيتروژن كل با  اندازه رديد.گيري گ ها اندازه آن

صورت  (Bremner 1965) استفاده از روش كجلدال

   .گرفت

  
  )1382-83اجرا( خصوصيات شيميايي و فيزيكي خاك محل آزمايش در دو سالبرخي  1جدول 

 
عمق   الس

 متر) (سانتي

هدايت 

  (دسيكتريكيال

 بر مترمربع زيمنس

كرين   اسيديته

 آلي

 )درصد(

فسفر قابل 

 جذب

  پتاس

 قابل جذب 

  بافت خاك آمونيم  نيترات

  

  گرم در كيلوگرم ميلي

 سيلتي لوم  1/17  2/25  121  7/4  75/0  5/7  1  30-0 1382

  سيلتي لوم  1/11  8/7  4/112  3/8  49/0  9/7  45/0  30-0  1383
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  محاسبات آماري

دار بودن اثر متقابل سال در  دليل معنيه ب

تجزيه نيتروژن در تجزيه مركب، براي هر سال، 

به طور جداگانه  براي صفات كيفينيز واريانس ساده 

هاي  مطابق با آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك

مقايسه ميانگين صفات . كامل تصادفي انجام شد

براي تيمارهاي نيتروژن با استفاده از گيري شده  اندازه

  . شداي دانكن انجام  آزمون چند دامنه

  

  و بحث نتايج

  گياه مختلف هاي  خشك قسمت وزن

در شش مرحله تجزيه واريانس مركب دو ساله 

براي اثر نيتروژن بر توزيع جداگانه  از رشد گياه به طور

نشان داد كه  مختلفهاي  كل بين قسمت خشكوزن 

از افزايش نيتروژن تغييري در سهم وزن خشك برگ 

روز پس از  217و  64در  .ايجاد نكردوزن خشك كل 

وزن خشك كل  ازسهم وزن خشك برگ  ،سبز شدن

از طرفي  .بوددرصد  6 و 55تمام تيمارها به ترتيب  در

و طوقه را افزايش نيتروژن سهم وزن خشك دمبرگ 

روز پس از سبز شدن  64در سهم دمبرگ  افزايش داد.

درصد  23برابر  240در تيمار و درصد  19در تيمار صفر 

روز پس از سبز شدن مقادير فوق به  217در  .بود

بود. افزايش مصرف نيتروژن سهم درصد  9و  7ترتيب 

وزن خشك طوقه از ماده خشك كل را افزايش داد و 

 240روز پس از سبز شدن براي تيمار صفر و  217در 

درصد بود. بر  14و  11كيلوگرم در هكتار به ترتيب 

سهم وزن  ،افزايش نيتروژن طوقه خالف دمبرگ و

روز  217كه در  خشك ريشه را كاهش داد به طوري

 71درصد در تيمار صفر به  76پس از سبز شدن از 

). 2(جدول يافتكيلوگرم كاهش  240درصد در تيمار 

شاك و دست آمده توسط  هبا نتايج ب يجهاين نت

 داردمطابقت  (2006) و دراي كوت (2000) همكاران

ايي و عدم واز افزايش ماده خشك اندام ه كه حاكي

  ن خشك ريشه مي باشد.زافزايش در و

  

پوشش  برگ و سطح برگ، تعدادشاخص 

  انداز سايه

دار بودن اثر متقابل سال در  دليل معني هب

نيتروژن در تجزيه مركب، براي هر سال به طورجداگانه 

برداري تجزيه واريانس ساده تنها  مرحله نمونه 10در 

شاخص سطح برگ، سطوح نيتروژن و صفات براي 

ها نشان  (داده انداز انجام شد تعداد برگ و پوشش سايه

از نظر  ،در سال اول در تمام مراحل رشداند).  داده نشده

سطح برگ، تعداد برگ و نيز سرعت پوشش، شاخص 

داري وجود نداشت.  ژن تفاوت معنيوبين تيمارهاي نيتر

 176تا  161فاصله و تعداد برگ در برگ سطح شاخص 

شاخص ميانگين  روز پس از سبز شدن به حداكثر رسيد.

 ،3/1روز پس از سبز شدن  64در  هاسطح برگ تيمار

در برداشت  و 3/7روز پس از سبز شدن به  176در 

اين مقادير براي تعداد . )3(جدول  رسيد 4/3نهايي به 

در سال  .)4(جدول بود 26و  40، 14برگ به ترتيب 

برگ  سطحشاخص مقادير نيتروژن از نظر دوم بين 

كه از نظر  داري وجود داشت در حالي اختالف معني

 داري وجود نداشت. ها تفاوت معني تعداد برگ بين آن

سطح برگ شاخص افزايش نيتروژن موجب افزايش 

كيلوگرم در هكتار در  240و  180، 120گرديد و مقادير 

روه ديگري كيلوگرم در گ 60يك گروه و مقادير صفر و 
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روز پس از سبز شدن  64كه در  به طوريقرار گرفتند. 

كيلوگرم  240سطح برگ در تيمار صفر و تيمار شاخص 

بود. همانند سال اول در  6/1و  2/0در هكتار به ترتيب 

سطح برگ در كليه تيمارها در شاخص سال دوم نيز 

روز پس از سبز شدن به حداكثر رسيد و حداقل و  176

به كيلوگرم در هكتار  180و  60براي تيمار حداكثر آن 

به طور كلي در سال دوم  .) 4(جدول بود 8و  5ترتيب 

خصوص در به سطح برگ نسبت به سال اول شاخص 

ترين دليل آن پايين  اوايل فصل رشد كمتر بود كه مهم

. بود در اين سال بودن دما از اواخر آبان تا اواخر اسفند

ر تيمارهاي صفر و سطح برگ در سال دوم دشاخص 

 تر بود ن پايينژنسبت به سطوح باالتر نيتروكيلوگرم  60

از پايين بودن ميزان نيتروژن خاك  ناشي كه احتماالً

توان  با توجه به نتايج دو سال مي). 1(جدول  باشد مي

در شرايطي نيتروژن مصرف افزايش نتيجه گرفت كه 

طح برگ را سشاخص كه نيتروژن خاك پايين باشد 

دست آمده توسط  هكه با نتيجه ب دهد زايش مياف

ثيري بر أاما ت دهد، مطابقت نشان مي (1994) گوهري

زمان كامل ين مقادير نيتروژن از نظر بتعداد برگ ندارد. 

داري  اختالف معنيانداز در سال اول  شدن پوشش سايه

 83همه تيمارها در انداز  پوشش سايهوجود نداشت و 

كه  در حالي درصد رسيد. 90 بهروز پس از سبز شدن 

داري زمان  در سال دوم كاربرد نيتروژن به طور معني

و افزايش  ثير قرار دادأكامل شدن پوشش را تحت ت

انداز را  نيتروژن زمان كامل شدن پوشش سايه صرفم

 240و  180، 120كه مقادير  به طوريتر نمود.  كوتاه

م در كيلوگر 60مقادير صفر و كيلوگرم در يك گروه و 

). در مقايسه 1(شكل  قرار گرفتند ديگر هكتار در گروه

با سال اول به دليل پايين بودن دما در سال دوم زمان 

كه در  به طوري ،تر بود كامل شدن پوشش طوالني

 ،روز پس از سبز شدن 123مقادير باالي نيتروژن تا 

  درصد رسيد. 88درصد پوشش به 

  

  غلظت نيتروژن در گياه

ثير أبين تيمارهاي نيتروژن از نظر تدر سال اول 

هاي مختلف گياه در شش  بر غلظت نيتروژن در قسمت

داري وجود نداشت، از  برداري اختالف معني مرحله نمونه

اين رو ميانگين غلظت نيتروژن برگ، دمبرگ، ريشه و 

 طوقه براي پنج سطح مختلف نيتروژن منظور گرديد

غلظت  شود، ). همان طوري كه مشاهده مي2(شكل

ها بوده و در  نيتروژن برگ بيش از ساير قسمت

هاي بعدي به ترتيب دمبرگ، طوقه و ريشه قرار  مرتبه

 كوت دارند. اين نتيجه با نتايج ارائه شده توسط دراي

دهد. ميانگين غلظت  همخواني نشان مي (1993)

هاي خشك در پنج سطح نيتروژن در  نيتروژن برگ

بود. الگوي غلظت  درصد 6/1برداشت آخر در حدود 

هاي گياه مشابه و در اوايل  نيتروژن در تمام قسمت

ز بروز پس از س 64دوره رشد مقدار آن زياد بوده و از 

روز پس از سبز شدن  190تا  94از  .شدن كاهش يافت

در اواخر دوره رشد  ثابت باقي ماند و مجدداً تقريباً

 شريفيدست آمده توسط  هكه با نتايج ب افزايش يافت

ن ژمطابقت دارد. در واقع تغييرات غلظت نيترو (1993)

ها در  هاي مختلف گياه از الگوي رشد آن در قسمت

كه مطابق با نتيجه  كند طول فصل رشد پيروي مي

    باشد. مي (2006) دست آمده توسط دراي كوت هب
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  *)1382-83(ميانگين دو سال نيتروژن درطول فصل رشدثير أتحت تگياه چغندرقند ر د وائيهي ها اندامكل وزن خشك به  وزن خشك نسبتميانگين بندي  گروه 2جدول 

 
 مقدار نيتروژن

  مصرفي

(كيلوگرم در 

  هكتار)

  روزهاي پس از سبز شدن 

64  94  127  161  190  217  

 طوقه  ريشه  دمبرگ برگ   طوقه ريشه  دمبرگ برگ  طوقه  ريشه  دمبرگ برگ  ريشه  دمبرگ برگ  ريشه  دمبرگ برگ  ريشه  دمبرگ برگ 

0  a 56   c 19   a 24   b 38   b 21   a 42   a 30   b 21   a 50   ab 22   ab 22   ab 53   a 4   a 13   b 15   ab 64   a 7   a 6   a 7   a 76   b 11   

60  a 55   ab 22   a 24   b 38   a 23   b 39   a 30   b 21   a 49   b 20   b 20   a 56   a 4   a 13   b 16   b 61   a 7   a 5   a 7   a 77   b 11   

120  a 55   ab 22   a 24   b 37   a 24   b 39   a 29   ab 22   a 49   ab 22   b 20   a 55   a 4   a 12   b 16   a 66   a 7   a 7   a 8   b 72   a 14   

180  a 54   b 21   a 24   ab 39   a 24   b 37   a 31   a 24   b 45   a 23   a 23   bc 50   a 4   a 13   a 18   ab 61   a 8   a 6   a 8   ab 73   ab 13   

240  a 55   a 23   a 22   a 41   a 25   c 34   a 31   a 24   b 45   a 23   a 23   c 49   a 4   a 13   a 18   ab 61   a 8   a 7   a 9   b 71   a 14   

  .ندارند يكديگر با داري يمعن تفاوت درصد پنج در سطح هستند مشترك حرف يك حداقل داراي كه اعدادي هر ستون در •

  

  

  

  * (ارقام مترمربع به مترمربع مي باشند))1382-84( نيتروژنمقادير ثير أسطح برگ تحت تشاخص ميانگين  بندي گروه 3جدول 

 
 مقدار نيتروژن

  مصرفي

(كيلوگرم در 

  هكتار)

  )2و سال دوم () 1روزهاي پس از سبز شدن در سال اول(

64 78 94 127 144 161 176 190 204 217 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

0  b 3/1  b 3/1  a 7/2  b 5/0  a 9/4  b 6/0  a 3/5  c 1/1  a 6/6  b 8/2  a 3/7  b 2/4  a 1/7  ab 6/5  a 8/4  b 4  a 9/3  b 8/1  a 2/3  b 3/1  
60  b 3/1  b 3/0  a 7/2  b 7/0  a 8/3  b 8/0  a 5  bc 3/1  a 9/5  b 5/2  a 9/6  b 9/3  a 8/6  b 5  a 3/5  b 1/4  a 4  b 5/2  a 8/2  ab 8/1  

120  b 4/1  a 3/0  a 4/2  a 1  a 4/4  a 6/1  a 7/4  ab 9/1  a 1/7  ab 7/3  a 1/7  b 3/4  a 8/6  ab 4/5  a 9/5  ab 5/4  a 4/3  a 4/3  a 8/3  ab 1/2  

180  c 1/1  a 3/0  a 5/2  a 2/1  a 5  a 8/1  a 2/5  ab 9/1  a 9/6  a 5/4  a 8/6  ab 5  a 6/7  a 8  a 1/6  ab 3/5  a 1/4  a 3  a 2/3  a 3/2  

240  a 6/1  a 3/0  a 9/2  a 1/1  a 1/5  a 7/1  a 1/5  a 3/2  a 1/7  a 9/4  a 1/8  a 6/5  a 1/8  a 3/7  a 9/5  a 8/5  a 9/3  a 2/3  a 9/3  a 6/2  

 . ندارند يكديگر با تفاوتي درصد پنجهستنددر سطح  مشترك حرف يك داراي حداقل كه اعدادي ستون هر در •
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  * )1382-83( در طول دوره رشد نيتروژنمقادير ثير أميانگين تعداد برگ تحت ت بندي گروه 4جدول 

 
  مقدار نيتروژن

(كيلوگرم در 

  هكتار)

  )2) و سال دوم 1روزهاي پس از سبز شدن در سال اول(

64 78 94 127 144 161 176 190 204 217 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

0  a 15   b 9   a 17   c 14   b 24   b 15   ab 34   a 25   a 38   b 30   a 43   b 35   a 39   b 34   a 33   a 37   a 31   a 28   a 28   b 21   

60  b 15   b 10   a 17   bc 15   b 24   b 15   ab 32   a 25   a 37   b 33   a 39   ab 36   a 38   ab 39   a 37   a 39   a 28   a 27   a 25   ab 26   

120  ab 14   a 12   a 19   bc 15   ab 25   ab 18   ab 33   a 27   a 39   ab 34   a 39   b 35   a 40   ab 38   a 38   a 38   a 32   a 26   a 27   ab 26   

180  ab 14   a 12   a 18   a 17   a 26   a 19   b 28   a 29   a 40   ab 33   a 40   ab 39   a 41   a 42   a 39   a 36   a 31   a 30   a 25   a 30   

240  ab 14   a 13   a 18   a 16   ab 25   ab 18   a 36   a 28   a 39   a 36   a 42   a 40   a 42   a 42   a 37   a 36   a 30   a 28   a 27   a 28   

 . ندارند يكديگر با تفاوتي ددر سطح پنج درصدهستن مشترك حرف يك داراي حداقل كه اعدادي ستون هر در •
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شكل 1، تاثير نيتروژن بر كامل شدن  پوشش زمين توسط سايه انداز چغندرقند در دو فصل رشد
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شكل 2، غلظت نيتروژن قسمت هاي مختلف چغندر قند  در فصل رشد 1382-83
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 ريشه طوقه دمـــبرگ بــرگ

  
  

  جذب نيتروژن توسط گياه

ثير أدر سال اول بين تيمارهاي نيتروژن از نظر ت

هاي مختلف گياه در مراحل  نيتروژن قسمت مقداربر 

از  ،داري وجود نداشت برداري تفاوت معني مختلف نمونه

 )3شد(شكل رو ميانگين پنچ تيمار در نظر گرفته  اين

مين أناشي از كافي بودن نيتروژن خاك در ت كه احتماالً

تجمع ميزان نيتروژن  مقدار موردنياز گياه بوده است.

روز پس از سبز شدن  161تا برگ و دمبرگ يافته در 

برگ بيش از  تجمع يافته درميزان نيتروژن و  افزايشي

 آن تا اين زمانميزان تجمع روزانه  .دمبرگ و ريشه بود

كيلوگرم و براي ريشه و دمبرگ به  86/0 براي برگ

روز  161از . بودكيلوگرم در هكتار  42/0و  66/0ترتيب 

  )1382و  83( صل رشدوافتأثير نيتروژن بر كامل شدن پوشش زمين توسط سايه انداز چغندرقند در  1شكل 

  1382-83غلظت نيتروژن بخش هاي مختلف گياه چغندرقند در فصل رشد تغييرات  2شكل 
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و دمبرگ تا در برگ نيتروژن  تجمعز شدن بپس از س

كه  در حالي. ي داشتكاهشروند  انتهاي فصل رشد

رشد افزايش جذب نيتروژن توسط ريشه تا آخر فصل 

روز  217تا  161آن از  و ميزان جذب روزانهنشان داده 

كيلوگرم در هكتار و  96/1 حدود پس از سبز شدن

 يكي از .بودنسبت به دوره قبل در حدود سه برابر 

داليل افزايش مقدار نيتروژن ريشه در انتهاي دوره رشد 

هاي پير به سمت  انتقال مجدد نيتروژن از برگ احتماالً

 مقدار نيتروژن. (Draycott 2006) باشد ريشه مي

روز پس از سبز شدن قابل  161طوقه از تجمع يافته در 

 به طوري يافت،توجه بوده و تا انتهاي فصل رشد ادامه 

روز پس از سبز  217تا  161كه جذب روزانه آن از 

. بوددر روز  كيلوگرم در هكتار 3/1شدن در حدود 

، طوقه و دمبرگ ،برگ توسطنيتروژن  تجمعبنابراين 

يج انت اين الگو باشد. شد آنها ميردوره مطابق با  ريشه

كند.  ييد ميأرا ت (Sharifi 1994) دست آمده توسط هب

در سال اول  خشكهاي  برگدر يتروژن تجمع نميزان 

روز پس از سبز شدن) در حدود  217( در برداشت نهايي

كيلوگرم در هكتار بود كه با توجه به باقي ماندن  152

ن بعد از هاي خشك در زمي برگ و دمبرگ و برگ

كيوگرم  285در حدود در اين سال  ،برداشت چغندرقند

در  ردانده ودر هكتار نيتروژن جذب شده به زمين برگ

كيلوگرم در هكتار توسط ريشه و طوقه از  289حدود 

 بنابراين بعد از برداشت چغندرقند شده است. خارجزمين 

درصد از نيتروژن جذب شده به خاك  50در حدود 

در سال دوم به دليل پايين . ه استشت داده شدبرگ

) 1(جدول بودن ميزان مواد آلي و نيتروژن معدني خاك 

ثير أهاي مختلف گياه تحت ت درصد نيتروژن قسمت

كه از ابتدا تا  كاربرد نيتروژن قرار گرفت به طوري

 غلظتانتهاي فصل رشد افزايش مصرف نيتروژن، 

). 5 دول(ج هاي گياه را افزايش داد نيتروژن تمام قسمت

هاي مختلف گياه  الگوي درصد نيتروژن در قسمت

در طي باال و رشد  فصل يهمانند سال اول، در ابتدا

روز پس از سبز شدن  190در فصل كاهش يافت و

افزايش يافت. اگرچه افزايش مصرف نيتروژن  مجدداً

اما پايين بودن دما در  ،سبب افزايش رشد گياه گرديد

در و  پتانسيل رشد گياهسال دوم نسبت به سال اول 

در نسبت به سال اول ميزان جذب نيتروژن را  نتيجه

 به طوري). 6(جدول  هاي گياه كاهش داد تمام قسمت

تجمع روز پس از سبز شدن مقدار نيتروژن  64كه در 

كيلوگرم نيتروژن در سال  240تيمار برگ در يافته در 

 30و  16دوم و تيمار صفر در سال اول به ترتيب 

تيمار نيتروژن وگرم در هكتار بود كه ميزان جذب كيل

كيلوگرم  240حدود دو برابر تيمار سال اول در صفر در 

باشد. اين موضوع اهميت منابع خاكي  در سال دوم مي

ثير شرايط أمين نيتروژن موردنياز گياه چغندرقند و تأدر ت

فصل را در رشد چغندرقند نشان طول هوايي  آب و

 ديگر دست آمده توسط محققين هدهد و نتايج ب مي

(Abshahi 1988) غلظت درسال دوم  كند. ييد ميأرا ت

 7/1در تيمار صفر به  4/1از  خشكهاي  نيتروژن برگ

كيلوگرم در هكتار افزايش يافت و  240درصد در تيمار 

ر اين هاي خشك د برگ تجمع يافته درميزان نيتروژن 
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با در  كيلوگرم در هكتار بود. 72و  38تيمارها به ترتيب 

هاي خشك  دمبرگ و برگ ،كه برگ نظر گرفتن اين

مانند از كل نيتروزن  بعد از برداشت در زمين باقي مي

كيلوگرم (به ترتيب  240جذب شده در تيمار صفر و 

كيلوگرم در هكتار) از اين طريق به ترتيب  351و  186

لوگرم نيتروژن به خاك برگشت داده كي 179و  98

مشابه نتايج  ودرصد  50در حدود  شود كه تقريباً مي

باشد. بنايراين با توجه به نتايج دو سال  سال اول مي

توان گفت كه به هنگام برداشت چغندرقند در حدود  مي

از طريق برگ، دمبرگ و درصد نيتروژن جذب شده  50

 دهان اولود. ش به خاك برگردانده مي خشكهاي  برگ

)Haunold 1983(  15بر روي تحقيق در اطريش باN ،

وسيله  هدرصد نيتروژن مصرف شده ب 50 نشان داد كه

 30درصد در خاك باقي ماند و  20گياه جذب شد، 

ق ـريـاز ط االًـ(احتم دـرديـد گـديـاپـد نـدرص

نيتريفيكاسيون، تغيير به فرم آلي، تصعيد و شستشو).  دي

دهد كه مصرف كود تنها به عنوان  مي نشانامر اين 

كند و لزوم  مكمل نيتروژن موجود در خاك عمل مي

  دهد. كاهش كاربرد كود را به مقدار زيادي نشان مي

  

شكل  3، نيتروژن جذب شده بوسيله قسمت هاي مختلف چغندر قند در  طول فصل رشد  1382-83
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  خصوصيات كمي و كيفي

 ،در سال اول مانند بسياري از خصوصيات ديگر

داري بر  ثير معنيأتيمارهاي نيتروژن در تمام مراحل رشد ت

). به عنوان مثال 7ه و شكر نداشتند(جدول عملكرد ريش

روز پس از سبز شدن در سال اول در  64عملكردريشه در 

تن  9/1كيلوگرم در هكتار برابر و  240تيمار صفر و تيمار 

روز پس از سبز شدن كه زمان  217در هكتار و در 

برداشت نهايي بود مقدار عملكرد براي اين دو تيمار به 

دهد  اين نشان مين در هكتار بود. ت 8/95و  1/95ترتيب 

ي كه نيتروژن خاك زياد باشد حداكثر عملكرد يكه در جا

 Draycott) تواند بدون كاربرد كود معدني به دست آيد مي

بر خالف سال اول در سال دوم افزايش مصرف . (2006

  (ارقام ميانگين دو سال مي باشند)1382-83هاي مختلف چغندرقند در طول فصل رشد  توسط اندامنيتروژن جذب شده  3شكل 
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داري عملكرد ريشه و شكر را  نيتروژن به طور معني

 روز پس از سبز شدن 217كه در  يافزايش داد به طور

تن در  9/80تن در تيمار صفر به  1/56عملكردريشه از 

عملكردشكر از  وكيلوگرم در هكتار  240هكتار در تيمار 

تن در هكتار در تيمار صفر در هنگام برداشت نهايي  هشت

كيلوگرم در هكتار  240تن در هكتار در تيمار  2/11به 

ر تيمارهاي ). از نظر عملكردشك8(جدول  افزايش يافت

كيلوگرم در يك گروه قرار گرفتند.  240و  180، 120

بنابراين با وجود پايين بودن موادآلي و نيتروژن معدني 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار  120در سال دوم، سطح خاك 

باشد و افزايش بيشتر مصرف نيتروژن تنها  قابل توصيه مي

موجب افزايش هزينه مصرف كود و هدر رفت آن و 

رو با توجه  گردد. از اين ش كارايي مصرف نيترژن ميكاه

 Blaylock)دست آمده توسط محققين ديگر  هبه نتايج ب

ه توجه به ميزان موادآلي و نيتروژن معدني خاك ب (1995

ثر ؤبسيار م ،ويژه نيترات در كاربرد مصرف كود نيتروژن

  باشد.  مي

اجراي تجزيه واريانس ساده دو سال  9جدول 

به طور جداگانه براي خصوصيات كيفي  راآزمايش 

مقايسه ميانگين اين صفات را براي  10چغندرقند و جدول 

دهد. در سال اول درصدقند در  تيمارهاي نيتروژن نشان مي

ثير نيتروژن قرار گرفت. أيك درصد تحت ت عتمادسطح ا

كيلوگرم در هكتار  60در تيمار صفر و  7/13درصدقند از 

كيلوگرم در هكتار كاهش  120ر در تيمادرصد  5/12به 

ثيري در كاهش أو افزايش بيشتر نيتروژن ت يافت،

درصدقند نداشت. در سال دوم اگرچه مصرف نيتروژن 

دار  ها معني تفاوت آن موجب كاهش درصدقند گرديد، اما

در تيمار  5/15در تيمار صفر به  7/16درصدقند از نبود. 

م ريشه به كاهش يافت. در هر دو سال ميزان سدي 240

داري با افزايش مصرف نيتروژن، افزايش يافت  طور معني

 1/4در تيمار صفر به  8/2كه در سال اول از  به طوري

و در سال  240گرم ريشه در تيمار  100واالن در  اكي ميلي

در  گرم واالن اكي ميلي 4/1در تيمار صفر به يك دوم از 

تروژن مضره كيلوگرم در هكتار افزايش يافت. ني 240تيمار 

ثير كاربرد نيتروژن در سطح يك أتنها در سال دوم تحت ت

كه افزايش مصرف نيتروژن  به طوري ،درصد قرار گرفت

به  4/1كيلوگرم در هكتار مقدار آن را از  240از صفر به 

ضريب واالن افزايش داد. در سال اول و دوم  اكي ميلي 9/1

رصد يك و پنج داحتمال به ترتيب در سطح  استحصال

ثير افزايش نيتروژن قرار گرفت و افزايش مصرف أتحت ت

نيتروژن در هر دو سال آن را كاهش داد. در سال اول از 

كيلوگرم  240درصد در تيمار  75در تيمار صفر به  81

 88و  90كاهش يافت و در سال دوم اين مقادير به ترتيب 

درصد بود. قند مالس نيز در هر دو سال در سطح پنج 

داري با افزايش مصرف نيتروژن  ه طور معنيدرصد ب

 3در تيمار صفر به  6/2افزايش يافت. در سال اول از 

كيلوگرم در هكتار افزايش يافت و در  240درصد در تيمار 

درصد بود. اثر  8/1و  6/1سال دوم اين مقادير به ترتيب 

رقم و اثر متقابل رقم در نيتروژن براي هيچ يك از 

دار نگرديد. افزايش  ر دو سال معنيخصوصيات كيفي در ه

عملكرد ريشه و شكر و كاهش خصوصيات كيفي در اثر 

دست آمده توسط  هنتايج ب  ،كاربرد نيتروژن در اين تحقيق

 ;Sharifi 1992; Hosseinpour 1993)  محققين ديگر

Gohari 1994) كند ييد ميأرا ت.  
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  * اجراي آزمايش مختلف نيتروژن در سال دوممقادير ثير أتحت تهاي مختلف گياه چغندرقند  سمتق )درصد(نيتروژن غلظتميانگين بندي  گروه 5جدول

 
 مقدار نيتروژن

 مصرفي

(كيلوگرم در 

  هكتار)

  DAEروزهاي پس از سبز شدن  
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 طوقه  ريشه دمبرگ برگ  طوقه  ريشه  دمبرگ برگ  طوقه  ريشه  دمبرگ برگ  طوقه  ريشه  دمبرگ برگ  ريشه  دمبرگ برگ  ريشه  دمبرگ برگ 

0  b 8/3   ab 2/2   a 9/1   b 7/3   b 7/1   b 3/1   b 4/3   ab 5/1   a 2/1   a 6/1   b 4/4   bc 4/1   a 9/0   ab 3/1   c 3/5   a 7/1   b 6/0   a 3/1   a 5/5   a 9/1   ab 7/0   a4/1   

60  a 2/4   a 4/2   a 9/1   a 9/3   ab 9/1   ab 4/1   a 7/3   c 2/1   a 2/1   a 5/1   b 2/4   c 3/1   a 8/0   b 2/1   bc 4/5   a 6/1   ab 7/0   a 3/1   a 4/5   a 9/1   b 6/0   a 3/1   

120  a 4/4   b 9/1   a 8/1   a 4/4   a 2/2   ab 5/1   a 8/3   ab 5/1   a 3/1   a 6/1   b 4/4   bc 4/1   a 8/0   ab 3/1   a 9/5   a 7/1   b 6/0   ab 4/1   a 6/5   a 9/1   ab 8/0   a 3/1   

180  a 2/4   ab 2/2   a 8/1   a 5/4   a 3/2   ab 5/1   a 7/3   b 4/1   a 3/1   a 5/1   b 4/4   ab 5/1   a 9/0   ab 3/1   abc 7/5   a 8/1   ab 7/0   ab 4/1   a 6/5   a 2   a 9/0   a 4/1   

240  a 2/4   ab 1/2   a 9/1   a 4/4   a 3/2   a 6/1   a 8/3   a 6/1   a 3/1   a 6/1   a 5   a 6/1   a 9/0   a 4/1   ab 8/5   a 8/1   a 9/0   ab 5/1   a 8/5   a 9/1   a 9/0   a 4/1   

 .ندارند يكديگر با دار معني تفاوتي هستنددر سطح پنج درصد مشترك حرف يك داراي حداقل كه اعدادي هر ستون در •

  

  

  * آزمايش سال دوماجراي نيتروژن در مصرف مختلف تيمارهاي ثير أتحت ت (كيلوگرم در هكتار) گياه چغندرقند هاي مختلف قسمتدر  موجود ميانگين مقدار نيتروژنبندي  گروه 6جدول

 
 مقدار نيتروژن

 مصرفي

(كيلوگرم در 

  هكتار)

  DAEروزهاي پس از سبز شدن 

64  94  127  161  190  217  
 طوقه ريشه  دمبرگ برگ  طوقه  ريشه  دمبرگ برگ  طوقه  ريشه  دمبرگ برگ  ريشه  دمبرگ برگ  ريشه  دمبرگ برگ  ريشه  دمبرگ برگ 

0  4 b 1 b 1 b 15 d 3 c 7 b 30 b 6 b 21 b 102 b 27 c 50 a 4 a 101 b 38 d 60 c 9 c 40 c 20 c 74 b 15 b 

60  8 b 2 ab 1 b 20 c 4 c 9 b 41 ab 7 b 24 b 93 b 23 c 54 a 4 a 111 ab 43 d 79 bc 12 bc 50 bc 25 bc 87 ab 19 b 

120  13 a 3 a 2 b 43 b 10 b 16 a 63 ab 14 ab 40 a 119 b 33 bc 57 a 4 a 130 ab 53 c 80 bc 16 abc 57 b 28 abc 126 ab 32 a 

180  15 a 3 a 3 a 50 a 12 a 16 a 69 a 15 ab 42 a 132 ab 42 ab 62 a 5 a 153 ab 69 b 100 ab 20 ab 68 a 39 a 139 a 33 a 

240  16 a 3 a 3 a 48 a 12 a 18 a 76 a 19 a 44 a 165 a 47 a 66 a 6 a 163 a 76 a 117 a 21 a 72 a 35 ab 140 a 32 a 

 .ندارند يكديگر با دار معني تفاوتي درصد پنجهستنددر سطح  مشترك حرف يك داراي حداقل كه اعدادي ستون هر در •

45 
                                                       

مجله چغندرقند/ جلد 
29

/ شماره
1/

 
1392

 

    
 

 



  تأثير مقادير مختلف نيتروژن بر خصوصيات رشدي و ....    46

  *(ارقام تن در هكتار است)اجراي آزمايش مختلف نيتروژن در سال اولر مقادير ثيأتحت تشكر و ميانگين عملكرد ريشه بندي گروه 7جدول

  

 مقدار نيتروژن 

 )(كيلوگرم در هكتار

  روزهاي پس از سبز شدن 
+64  +94  127  161  190  217  

 شكر ريشه شكر ريشه شكر ريشه شكر ريشه ريشه ريشه 

0  ab 9/1   a 3/11   a 7/23   a 4/2   a 6/46   a 2/5   b 1/68   a 8/7   a 1/95   a 9/10   

60  b 5/1   a 9/10   a 6/22   a 6/2   a 9/49   a 6/5   ab 9/72   a 1/7   a 9/82   ab 4/10   

120  a 1/2   a 2/12   a 3/22   a 5/2   a 1/48   a 2/5   a 3/83   a 4/8   a 4/89   b 7/9   

180  ab 7/1   a 7/12   a 7/20   a 1/2   a 2/49   a 1/5   ab 2/75   a 6/7   a 3/92   ab 9/9   

240  ab 9/1   a 4/10   a 3/24   a 4/2   a 6/45   a 6/4   ab 1/82   a 8   a 8/95   ab 1/10   

  .       ندارند يكديگر با تفاوتي درصد پنجهستنددر سطح  مشترك حرف يك داراي حداقل كه اعداديهر ستون  گيري نبود، محاسبه نگرديد.                  *در ند قابل اندازهكه درصد ق +در اين تاريخ عملكرد شكر به دليل اين        

  
  

  * اجراي طرح در سال دوم مصرفي نيتروژنكود مختلف ثير مقادير أتحت تاز خاك ميانگين عملكرد ريشه، شكر و كل نيتروژن جذب شده بندي  گروه 8جدول

  

 مقدار نيتروژن 

(كيلوگرم در 

 )هكتار

  DAEروزهاي پس از سبز شدن 
+64  +94  +127  161  190  217  

(تن  ريشه
 )در هكتار

 

نيتروژن 

  جذب شده

(كيلوگرم در 

 )هكتار

(تن  ريشه
 )در هكتار

 

نيتروژن 

  جذب شده

(كيلوگرم در 

 )هكتار

(تن  ريشه
 )در هكتار

 

نيتروژن 

  جذب شده

(كيلوگرم در 

 )هكتار

(تن  ريشه
 )در هكتار

 

(تن در  شكر

 )هكتار

نيتروژن 

  جذب شده

(كيلوگرم در 

 )هكتار

(تن  ريشه
 )در هكتار

 

(تن در  شكر

 )هكتار

نيتروژن 

  جذب شده

(كيلوگرم در 

 )هكتار

(تن  ريشه
 )در هكتار

 

(تن در  شكر

 )هكتار

نيتروژن 

  جذب شده

(كيلوگرم در 

 )هكتار

0  b 3/0   c 8/5   b 8/2   c 9/24   b 7/9   c 7/56   a 5/29   a 3/3   b 1/183   b 6/46   b 4/6   c 5/208   b 1/56   b 8   b 6/186   

60  b 5/0   b 2/11   b 2/3   c 8/32   b 1/10   bc 72   a 9/33   a 4   b 8/174   ab 6/55   ab 7  bc 244   b 4/53   ab 4/9   b 2/240   

120  a 9/0   a 3/18   a 9/5   b 1/69   ab 2/14   abc 4/117   a 7/35   a 1/4   ab 6/213   a 9/68   a 9/8   b 1/279   a 5/76   a 7/10   a 1/329   

180  a 1   a 3/20   a 2/6   a 1/78   a 8/16   ab 5/126   a 5/36   a 4   ab 1/241   a 1/70   a 9/8   a 1/342   a 2/76   a 6/10   a 2/343   

240  a 1   a 5/21   a 2/6   a 9/77   a 6/15   a 4/139   a 9/37   a 2/4   a 9/283   a 70   a 9/8   a 2/377   a 9/80   a 2/11   a 5/351   

.      ندارند يكديگر با تفاوتي درصد پنج سطح هستنددر مشترك حرف يك داراي حداقل كه اعداديهر ستون  گيري نبود، محاسبه نگرديد.                  *در كه درصد قند قابل اندازه +در اين تاريخ عملكرد شكر به دليل اين      
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  )1382-83( آزمايشاجراي  نيتروژن در دو سالمصرف كود مختلف در تيمارهاي قند كيفي چغندرصفات برخي ميانگين مربعات  9جدول

  

 منابع تغييرات 
درجه 

 آزادي

 

  قنددرصد 

 

  ي ريشهها ناخالصي
 قند مالس  خلوص قند سفيددرصد 

مسدي پتاسيم  ازت مضره 

 سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول

007/0  3  تكرار   ns 5/3  ns 03/0  ns 06/0  ns 39/0  ns 09/0  ns 1/1  ns 031/0  ns 1/3  ns 4/1  ns 4/3  ns 7/2  ns 05/0  ns 03/0  ns 

6/4  4   نيتروژن  ** 3/6  ns 16/0  ns 24/0  ns 66/3 ** 25/0 ** 9/0  ns 038/0 ** 9/6  ns 9/1 * 77** 7/4 * 47/0 * 07/0 * 

011/0  1   رقم   ns 98/1  ns 23/0  ns 49/0  ns 68/0  ns ns 5e-4/0  86/0  ns 14/0  ns 57/2  ns 4/1  ns 6/4  ns 1/0  ns 1/0  ns 04/0  ns 

65/0  4 رقم * نيتروژن   ns 92/0  ns 09/0  ns 04/0  ns 28/0  ns 004/0  ns 28/0  ns 07/0  ns 5/1  ns 21/0  ns 4/2  ns 4/0  ns 03/0  ns 01/0  ns 

61/0  27  خطا   87/16  173/0  097/0  703/0  045/0  397/0  05/0  122/4  662/0  86/11  24/1  115/0  023/0  

  9  12  2/1  4/4  7/5  7/19  14  6/16  1/18  1/24  58/7  1/9  9/4  1/6  ضريب تغييرات

ns  ،دار در سطح احتمال خطاي يك و پنج درصد                                                        دار ، معني * و ** به ترتيب غيرمعني  

  

  

  * )1382-83(آزمايشاجراي نيتروژن در دو سال كود مقادير مختلف مصرف ثير أتحت تخصوصيات كيفي چغندرقند برخي ميانگين بندي  گروه 10 جدول

  

 مقدار نيتروژن

  مصرفي

(كيلوگرم در 

 )هكتار

 (%)قند مالس  (%)ضريب استحصال  درصد قند سفد  aنيتروژن مضره aسديم ريشه aپتاسيم ريشه  درصد قند

 سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول سال دوم سال اول

0 a 7/13   a 7/16   a 6/4   ab 2/4   b 8/2   c 1   b 4/3   b 4/1   a 1/11   a 1/15   a 81   a 90   b 6/2   bc 6/1   

60 a 7/13   b 2/16   a 7/4   a 3/4   b 7/2   bc 1/1   ab 7/3   b 4/1   a 1/11   ab 5/14   a 81   ab 89   b 6/2   ab 7/1   
120 a 5/12   ab 9/15   a 7/4   a 9/3   a 1/4   c 1   ab 4   b 4/1   a 6/10   ab 4/14   b 9/74   a 90   a 1/3   c 5/1   

180 a 5/12   b 8/15   a 5/4   ab 4   a 7/3   ab 3/1   ab 6/3   a 7/1   a 6/9   b 1/14   b 9/76   ab 89   ab 9/2   ab 7/1   

240 a 1/12   b 5/15   a 4/4   ab 1/4   a 1/4   a 4/1   a 3/4  a 8/1   a 1/9   b 7/13   b 75   b 88   a 3   a 8/1   

                                  a= meq/100g rootدار ندارند      باشند در سطح احتمال خطاي پنج درصد با بكدبگر اختالف معني هايي كه حداقل داراي يك حرف مشترك مي در هر ستون ميانگين -*
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  گيري  نتيجه

دست آمده از اين تحقيق نشان داد كه مقدار ه نتايج ب

ويژه نيترات، نقش ه مواد آلي و نيتروژن معدني خاك ب

در زراعت چغندرقند تعيين كننده در ميزان مصرف نيتروژن 

 25درصد مواد آلي و  75/0كه با وجود  به طوريدارند. 

نيترات در خاك قبل از كشت در سال  گرم دركيلوگرم ميلي

و ساير خصوصيات رشدي اول، عملكرد ريشه و شكر 

 49/0كه  ثير كاربرد نيتروژن قرار نگرفت. در حاليأتحت ت

نيترات قبل از گرم در كيلوگرم  ميلي 8/7درصد مواد آلي و 

كشت در سال دوم موجب واكنش چغندرقند به كاربرد كود 

در تن در هكتار  1/56از ريشه  و عملكرد گرديدژن نيترو

كيلوگرم  240تن در هكتار در تيمار  9/80تيمار صفر به 

عالوه بر اين خصوصيات نيتروژن در هكتار افزايش يافت. 

ثير مصرف نيتروژن قرار گرفت. أرشدي نيز تحت ت

همچنين در هر دو سال افزايش مصرف نيتروژن كاهش 

در هر دو سال افزايش ال داشت. خصوصيات كيفي را بدنب

مصرف نيتروژن موجب شد كه سهم دمبرگ و طوقه از 

بيوماس كل افزايش و سهم ريشه كاهش يابد كه 

مشخص كرد يكي از داليل كاهش درصد قند با افزايش 

باشد.  مصرف نيتروژن كاهش درصد ماده خشك ريشه مي

با توجه به نتايج اين تحقيق ضروري است كه در مصرف 

ه د نيتروژن در زراعت چغندرقند به ميزان موادآلي و بكو

ويژه نيترات خاك توجه كرد و در صورتي كه نيترات خاك 

گرم در كيلوگرم خاك بود از مصرف آن  ميلي 25بيش از 

خودداري كرد. اگر چه براي مصرف كود نيتروژن بر مبناي 

نيترات خاك الزم است كه در مرحله قبل از كاشت و به 

  اربرد كود سرك تحقيقات بيشتري صورت گيرد. هنگام ك

  

  تشكر و قدرداني

وسيله از تمام عزيزاني كه ما را در انجام  بدين

 آقايان، اند به ويژه راحل اين تحقيق ياري رساندهكليه م

و نورعلي  راد، حسن ماندني، كاظم نصيري حسين فتحي

  آيد.  عمل مي به قدرداني و تشكر الماسي
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