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 چكيده

و کود شیمیایی مرسوم برر ورواک کمری و     2-منظور بررسی تأثیر جداگانه و تلفیقی دو نوع کود سبز، کود گاوی، کود فسفات بارور به

های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقراتی دانشرهاه شرررکرد طری سرا        چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح بلوککیفی گیاه 

. 4. ولر + سوپرفسفات تریپل، 3. نخودفرنهی + سوپرفسفات تریپل، 2. شاهد بدون کود، 1تیمار شامل  12اجرا شد.  1391-92زراعی 

. ولرر +  8، 2-. نخرودفرنهی + فسرفات برارور   7. کود شیمیایی مرسوم، 6سوپرفسفات تریپل، . کود گاوی + 5+ اوره،  2-فسفات بارور

. نخرودفرنهی +  11. ولر + کود گاوی + سوپرفسفات تریپرل،  10. نخودفرنهی + کود گاوی + سوپرفسفات تریپل، 9، 2-فسفات بارور

د. تیمارهای کرودی اثرر مانراداری برر عملکررد ریشره،       بودن 2-. ولر + کود گاوی + فسفات بارور12و  2-کود گاوی + فسفات بارور

بیشرترین   2و  11، 10، 8طروری کره تیمارهرای تلفیقری      عملکرد شکر، عملکرد شکر سفید و همچنین مقدار نیتروژن مضره داشت، بره 

ارهرای کرود سربز و    ها را در صفات عملکرد ریشه، عملکرد شکر و عملکرد شکر سفید به وود اوتصاک دادند. استفاده از تیم میانهین

درصد نسبت به استفاده از کود شریمیایی   10-18کود دامی و تلفیق آنرا همراه با کاربرد کود بیولوژیک فسفات بارور، عملکرد ریشه را 

برود. از نظرر دیهرر     11و  10درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کمترین مقدار نیتروژن مضره مربرو  بره تیمارهرای     32-68مرسوم و 

 شده نیز تیمارهای تلفیقی کودهای آلی و زیستی در حد پذیرفتنی بودند. ررسیصفات ب

 ، کود سبز، کود شیمیایی، کود گاوی.2-چغندرقند، فسفات بارور ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

حاصلخیزی وراک و سرتمت محریی زیسرت در     پایداری، 

های کشاورزی متداو  همواره موضوع بحث بوده و  سیستم

های چیرگی برر ایرن مشرکل را رو     ترین روش محققان مرم

عنوان  آوردن به کشاورزی پایدار و مصرف تلفیقی کودها به

هررای شرریمیایی اعررتم  یکرری از راهکارهررای کرراهش نررراده

درصردی از نیراز کرودی گیراه     هرا،   کنند. در این سیستم می

توسی کودهای شیمیایی و درصد دیهر توسی کودهای آلی 

شود. کاربرد تلفیقی  از جمله کود دامی یا کود سبز تأمین می

کودهای آلی و شریمیایی سیسرتم تولیرد فشررده را پایردار      

های کیفی واک  توان بربود ویژگی کند که دلیل آن را می می

آزادسازی نیترروژن برا نیراز گیراه     و احتماالً تطبیق بیشترین 

تنرا  استفادۀ توأم از کودهای آلی و زیستی نه [.4اعتم کرد ]

دهد، بلکره   مقدار استفاده از کودهای شیمیایی را کاهش می

های محیطری و خویررۀ انررژی     ها و آلودگی به کاهش هزینه

 [.10نیز کمک وواهد کرد ]

رسریدن   های سبز، راهکاری عملی برایاستفاده از کود

به اهداف کشاورزی پایدار و جایهزینی یا کراهش اسرتفاده   

های شیمیایی است. برگشت ایرن گیاهران بره وراک     از کود

سبب افزایش کربن و مادۀ آلی، نیتروژن کل و حاصرلخیزی  

هررای شررود کرره ایررن پدیررده در نتیدررۀ فراینررد  ورراک مرری

افتد و سربب آزادسرازی عناصرر     میکروبیولوژیکی اتفاق می

 گیاهان مختلف انواع استفاده از شود.برای گیاهان میغذایی 

 تمرام  در پایردار  بررای تولیرد   مناسرب  مردیریتی  کود سربز، 

 افزایش موجب تواندمی است زیرا کشاورزی هایاکوسیستم

 وصوصریات  اصرتح  طریق کراهش فرسرایش،   از پایداری

 وراک  غرذایی  عناصر نهرداری آلی و مواد افزایش فیزیکی،

 گیاهران  برا  در تنراو   گیاهان لهروم  از استفاده. [12]شود 

از  اسرتفاده  کاهش راهکارهای از یکی تواند می دیهر زراعی

 [.9]باشد  نیتروژنی کودهای ویژهبه شیمیایی کودهای

بخش اعظم آثار مطلو  کودهای دامی ناشری از بربرود   

ساوتمان واک و تأمین نیتروژن در اوایل و سرتاسر فصرل  

صورت نیترات در اثر تدزیۀ اوره، ترکیبات  بهرشد است که 

[. 11شرود ] های حیوانی و گیاهی آزاد مری آمینی و پروتئین

، حرراوی دو نرروع برراکتری 2کررود زیسررتی فسررفات بارورررر

هررای باسرریلوت لنترروت و  کننرردۀ فسررفات از گونرره  حررل

سودومونات پوتیدا اسرت کره برا اسرتفاده از دو سرازوکار      

فسرفاتاز سربب آزادسرازی    هرای آلری و اسرید    ترشح اسید

فسررفات از ترکیبررات مارردنی و فراهمرری آن برررای گیرراه   

شوند. فراهمری فسرفر نیرز در افرزایش کیفیرت و طارم        می

 [. 6محصوالت کشاورزی تأثیرگذار است ]

 زیسرتی  کرود  و شریمیایی  کرود  ،آلری  کرود  برا مصررف  

گیراه   رشرد  برای مطلو  و مناسب شرایی تلفیقی صورت به

 اثرر  گونره هری   تنررا  نره  کره  طروری  بره  شرود،  مری  فرراهم 

همدیهرند.  مکمل بلکه ندارد، وجود آنرا بین ناپذیری سازش

 عوارض نرامطلو  کودهرای   هوموت تولید با آلی کودهای

افزایش و از ایرن   کود را مصرف کارایی ،کاهش را شیمیایی

 دهند. مصرف طریق مصرف کودهای شیمیایی را کاهش می

سبب بربود قابلیت  تلفیقی صورت زیستی فسفره به کودهای

 آلری و  کودهرای  شرود و ترأثیر   دسترسی فسرفر وراک مری   

 [.14]دهد  می افزایش کشاورزی تولیدات در را شیمیایی

بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی برر وصوصریات   

کمی و کیفی چغندرقنرد نشران داد کره عملکررد ریشره در      

ر طرور مانرادا  زراعت چغندرقند با مصررف کرود دامری بره    

افزایش یافت. هرچنرد مصررف کرود دامری سربب کراهش       

ترن در هکترار در    78/5درصد قند شد، عملکررد شرکر از   

ترن در هکترار برا     73/6تیمار بدون مصرف کود دامری بره   

[. تأثیر عمق پوکی واک 5تن کود دامی رسید ] 30مصرف 

و کاربرد کود دامی بر عملکرد و کیفیت چغندرقند بررسری  

ترن در هکترار    18/51رد ریشه مااد  شد و بیشترین عملک

[. 13حاصل شد؛ ولی درصد قند مقداری کاهش پیدا کررد ] 

که کود نیتروژن بررسی کیفیت و عملکرد چغندرقند زمانی 
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مرسوم با کمپوست یا کود گاوی جایهزین شد، ثابت کررد  

توانند کمپوست یا کرود گراوی   که کشاورزان چغندرکار می

چغندرقنررد برردون کرراهش در  را برررای رفررا نیرراز نیتررروژن

 [. 7کار ببرند ]عملکرد قند تولیدی به

بررسی اثر کودهای سبز بر خرت نشان داد کره کراربرد   

صورت تلفیقی با کود شریمیایی،   تنرایی یا به کودهای سبز به

درصررد افررزایش داد و میررانهین  19-125عملکرررد خرت را 

تحقیقری   نترای   [.8]های تلفیق باالتر برود  افزایش در تیمار

 تلفیقری  کراربرد  افزایشری  اثرر  بیرانهر  ای دربارۀ شلغم علوفه

 ای تغذیره  از روش اسرتفاده  برود و  شیمیایی و آلی کودهای

 را تحرت  عملکرد این منابا، جداگانۀ کاربرد از بیش تلفیقی

هررای مختلررف  بررسرری تررأثیر سیسررتم .[2]داد  قرررار ترأثیر 

 اجزای و دانه ردعملکای بر گیاه آفتابهردان نشان داد  تغذیه

 کرود  تلفیقی سیستم و کود زیستی ترکیب تیمار در عملکرد

 تنررایی  به کودها این که است زمانی از شیمیایی برتر و دامی

درصرد   50 تیمرار  در عملکررد  شوند و بیشرترین  می استفاده

دسرت  درصد کود آلی + کود زیستی به 50کود شیمیایی + 

 .[1]آمد 

یکی از محصوالت عمدۀ کشاورزی اسرت   1چغندرقند 

مسرتقیم بخشری از نیازهرای مرردم      طور مستقیم و غیر که به

کند. در ایران سرم و اهمیرت چغندرقنرد    کشور را تأمین می

در تولیررد شررکر بسرریار زیرراد اسررت. هررر هکتررار زراعررت  

 90-120کیلرروگرم نیتررروژن،   150-200چغندرقنررد برره  

ات نیازمنرد اسرت.   کیلروگرم پتر   50-100کیلوگرم فسفر و 

آلی تأثیر بسزایی در افرزایش عملکررد و    افزودن انواع کود

کیفیررت آن و کرراهش مصرررف کودهررای شرریمیایی وواهررد 

 [.3داشت ]

با توجه به موارد خکرشده و نیرز کراربرد بریش از حرد     

ویژه نیترروژن در زراعرت چغندرقنرد،    های شیمیایی بهنراده

وراک، آلرودگی   های گزاف، تخریب ساوتار مصرف هزینه

                                                           
1. Beta vulgaris L. 

محیطرری و پیامرردهای آن در اراضرری کشرراورزی، هرردف   

عنروان   ژوهش حاضر، بررسی تأثیر کودهای سبز و دامی به پ

وصوک نیتروژن و کود منابا آلی تأمین مواد غذایی گیاه به

کنندۀ آلی فسفر عنوان منبا تأمین به 2-زیستی فسفات بارور

فاده از بر رشد و عملکرد کمری و کیفری چغندرقنرد و اسرت    

روش تلفیق منابا کودی برای کمک به پایرداری و احیرای   

 مزارع چغندرقند است.

 

 ها . مواد و روش2

آزمایش در مزرعۀ تحقیقاتی دانشرهاه شرررکرد برا عررض     

دقیقۀ شمالی و طو  جغرافیرایی   21درجه و  32جغرافیایی 

مترر از سرطح    2116دقیقۀ شرقی و ارتفراع   49درجه و  50

اندام گرفت. قبل از کشرت   1391-92اعی دریا در سا  زر

هرای فیزیکوشریمیایی از نمونرۀ وراک     چغندرقند آزمرایش 

( و همچنین مقدار عناصر از نمونرۀ کرود گراوی    1)جدو  

( اندام گرفت و براسات نتای ، نیاز کرودی گیراه   2)جدو  

کیلوگرم در هکتار کود اوره  250برآورد شد. این نیاز شامل 

 12ار سوپرفسفات تریپل بود که در کیلوگرم در هکت 100و 

های کامل تصادفی در سه تکررار(  تیمار )بر پایۀ طرح بلوک

های جداگانه یا تلفیقی از کودهای سربز، گراوی،   صورت به

. 2. شرراهد برردون کررود،  1شرررح  زیسررتی و شرریمیایی برره 

کیلرروگرم در  100نخررودفرنهی + سوپرفسررفات تریپررل )  

کیلروگرم در   100) تریپرل  سوپرفسرفات + . ولر 3هکتار(، 

گررم در   100) 2-. کرود زیسرتی فسرفات برارور    4هکتار(، 

. کرود گراوی   5کیلروگرم در هکترار(،    250هکتار( + اوره )

کیلوگرم در  100تن در هکتار( + سوپرفسفات تریپل ) 30)

کیلروگرم در هکترار    250. کود شیمیایی مرسوم )6هکتار(، 

. 7ات تریپل(، کیلوگرم در هکتار سوپرفسف 100و  کود اوره

گررم در   100) 2-نخودفرنهی + کود زیستی فسفات بارور

گرم  100) 2-. ولر + کود زیستی فسفات بارور 8هکتار(، 

تن در هکتار(  15. نخودفرنهی + کود گاوی )9در هکتار(، 
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. ولر + 10کیلوگرم در هکتار(،  100سوپرفسفات تریپل )+ 

 100تریپرل )  سوپرفسفات+ تن در هکتار(  15کود گاوی )

ترن   15. نخودفرنهی + کود گاوی )11کیلوگرم در هکتار(، 

گررم در   100) 2-در هکتار( + کود زیستی فسرفات برارور  

تن در هکترار( +   15. ولر + کود کود گاوی )12هکتار( و 

گرم در هکترار( ترأمین    100) 2-کود زیستی فسفات بارور

یلوگرم ک 100و  50شد. در تیمارهای دارای کود سبز مقدار 

ترتیرب بررای نخرودفرنهی و ولرر      در هکتار کرود اوره بره  

سوم از کودهای اورۀ  صورت تلفیق درنظر گرفته شد. یک به

صرورت   تیمارها در هنهام کاشرت و بقیره در دو نوبرت بره    

 سرک داده شد.

 

 متری سانتی 30. نتایج آزمون خاک مزرعه در عمق صفر تا 1جدول 

هدایت 

 الکتریکی

(ds/m) 

اسیدی

 ته

مادۀ 

 آلی

)%( 

ژن  نیترو

 کل

)%( 

 فسفر

قابل 

 دسترت

(mg/kg) 

 پتاسیم

قابل 

 دسترت

(mg/kg) 

 نیتروژن

قابل 

 دسترت

)%( 

 روی
(mg/kg) 

 منهنز

(mg/kg) 

 آهن

(mg/kg) 
 مس

(mg/kg) 

613/0 93/7 702/0 5/25 8/8 791 091/0 55/0 02/8 96/3 82/0 

 

 . نتایج آزمون عناصر موجود در كود گاوی2جدول 

 سدیم

)%( 

 کلسیم

(mg/kg) 

 منیزیم

(mg/kg) 

 فسفر

)%( 

 پتاسیم

)%( 

ژن قابل  نیترو

 دسترت

)%( 

 روی

(mg/kg) 
 منهنز

(mg/kg) 
 آهن

(mg/kg) 
 مس

(mg/kg) 

91/2 34/956 14/317 31/0 128/1 822/0 39/72 55/61 186 19/32 

     
 رطوبت

)%( 

هدایت 

 الکتریکی

(ds/m) 

 اسیدیته
 ماده آلی

)%( 

ژن  نیترو

 کل

)%( 

     51/4 32/11 55/8 17/32 5/10 

 

عملیات تریۀ بستر برای کشت کود سربز مطرابق مرسروم    

منطقه اندام گرفت و دو گونۀ گیاهی متحمل به سرما از تیرۀ 

بقوالت شامل یک گونه نخودفرنهی باغی و یک گونره ولرر   

صورت انتظاری در مزرعره کشرت شردند و     به 1391در آخر 

)در زمان گلدهی( برا اسرتفاده از    1392سپس در اردیبرشت 

روتیواتور کششری بره    زن ورد و با دستهاه مینی دورهدستهاه 

در ‘ کاسرتیله ’برذور چغندرقنرد رقرم     واک برگردانده شدند.

صرورت   و پس از اعما  کود زیسرتی )بره   1392سوم ورداد 

صورت اوتت  با واک هنهام تریۀ  بذرما ( و کود گاوی )به

هرا  مترر روی پشرته   سانتی 15بستر بذر چغندرقند( با فواصل 
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مترر برود و در هرر    سانتی 50ها شد. فاصلۀ بین پشتهکشت 

 متری کشت شد. 4کرت شش وی 

روز و وجرین   7-10آبیاری مطرابق برا نیراز گیراه هرر      

صورت دستی اندام گرفرت. برداشرت در    های هرز به علف

متر مربا )با درنظرر گررفتن حاشریه(     7اواور مرر از سطح 

ها  نمونهگیری عملکرد ریشه،  صورت گرفت و ضمن اندازه

به آزمایشهاه عیارسندی کاروانرۀ قنرد انتقرا  یافتنرد و برا      

روش  های اتوماتیک مکنده استخراج و بره استفاده از دستهاه

ساوت شرکت کرروز   p1000پتریمتری با دستهاه آنالوگ 

آلمان تدزیۀ کیفی چغندرقند اندام گرفت. عیار قند، درصد 

ر سرفید،  قند قابل استحصا ، عملکرد شرکر، عملکررد شرک   

نیتروژن مضره و آلکالیته از صفات کیفی و کمی بودنرد کره   

 گیری شدند. در این مطالاه اندازه

عیار قند یا همان درصد قند ریشره از صرفات کیفری و    

بسیار مرم در زراعت چغندرقند و مؤثر بر مقردار عملکررد   

گررم   1000دهد که از هر  قند چغندرقند است که نشان می

د درصرد قنرد قابرل کریسرتا  شردن      ریشۀ چغندرقند، چنر 

استخراج وواهد شد. این امر در حالی است که درصد قنرد  

قابل استحصا  درصدی از قند موجود در ریشه اسرت کره   

هرا و امرتح غیرقنردی کره مرانا       پس از حرذف ناوالصری  

 [.5آید ] دست میاند، به استحصا 

ضر  درصد قنرد در عملکررد   عملکرد شکر از حاصل

که عملکررد شرکر سرفید از    آید، درحالی  میدست ریشه به

ضر  عملکرد ریشه در درصد قند قابرل استحصرا    حاصل

آید و بیانهر مقدار قنرد سرفید حاصرل پرس از      دست میبه

[. نیترروژن مضرره بیرانهر مقردار     5هاست ] حذف ناوالصی

نیتروژنی است که طی دورۀ رشد، جذ  ریشره شرده و در   

شود، حا  آنکه آلکالیتره   می کاروانۀ قند مانا استحصا  قند

عبارت است از نسبت مقردار سردیم + پتاسریم برر مقردار      

 [. 5نیتروژن مضره ]

افزار آماری ها با استفاده از نرم تحلیل آماری داده و تدزیه

SAS روش  ها به و مقایسۀ میانهینLSD  درصد  5در سطح

افرزار اکسرل    صورت گرفت. نمودارها نیز با استفاده از نررم 

 یم شدند.ترس

 

 . نتایج و بحث3

   1. عملكرد ریشه1. 3

ترین صفت کمی در زراعت چغندرقند عملکرد ریشره   مرم

است. نتای  تدزیۀ واریانس نشران داد کره ایرن صرفت در     

درصد تحت تأثیر تیمارهای مختلرف کرودی قررار     1سطح 

 گرفت.

 کود+  )ولر 10(، 2-)ولر + فسفات بارور 8تیمارهای 

)نخررودفرنهی + کررود  11تریپررل(،  سوپرفسررفات گرراوی +

)نخرودفرنهی +   2(، 2-گاوی + کود زیستی فسفات برارور 

)ولر فرنهی+ سوپرفسفات تریپرل(   3سوپرفسفات تریپل(، 

، 47/50ترتیرب برا مقرادیر     )کود شیمیایی مرسروم( بره   6و 

تن در هکتار تفاوت  2/43و  7/43، 95/45، 57/46، 23/47

لکررد ریشره را بره ورود     ماناداری نداشتند و بیشرترین عم 

)اوره +  4)شاهد(،  1تیمارهای  (.1اوتصاک دادند )شکل 

تریپل( و  فسفات سوپر گاوی + )کود 5(، 2-فسفات بارور

( 2-)ولر + کود گاوی + کرود زیسرتی فسرفات برارور     12

 .کمترین عملکرد ریشه را داشتند

دهنرد   بیشتر تیمارهایی که بیشترین عملکرد را نشان می

کود سبز و کود زیسرتی برا کرود گراوی یرا کرود        تلفیقی از

اند. این بیانهر قابلیت زیاد کودهای آلری و زیسرتی    شیمیایی

در تأمین نیازهای گیاه در حد مطلو  است و البتره بیرانهر   

این نکته است که منابا متادد ترأمین مرواد غرذایی ممکرن     

سازی آنررا   است در رهاسازی عناصر غذایی و قابلیت آماده

 یهر مؤثر باشند. به یکد

 

                                                           
1. RY 
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 . مقایسة میانگین عملکرد ریشه در تیمارهای مختلف كودی1شکل 

 دارند.  LSDدرصد براساس آزمون 5تیمارهای دارای حروف غیرمشابه اختالف معناداری با یکدیگر در سطح 

 

جز برای شاهد که کود عملکرد ریشه بهکمترین مقادیر 

)که فاقرد   5و  4مناسبی دریافت نکرد، مربو  به تیمارهای 

کودهای سبز یا تلفیق با کود شیمیایی برای نیتروژن هستند( 

)که در آنرا کودهای آلی با کودهای  12و  7و نیز تیمارهای 

 اند( است. شیمیایی تلفیق نشده

الزم باشرد در سرا  او    دهد که شراید   این امر نشان می

وصوک در مرورد گیاهران پرنیراز    پس از کاشت کود سبز به

صرورت تلفیرق    نظیر چغندرقند، مقرداری کرود شریمیایی بره    

 سیسرتم  در عملکررد  افرزایش  دلیل استفاده کرد. پژوهشهران

 گیاه نیازهای دسترت با قابل نیتروژن مطابقت بیشتر تلفیقی را

[. آنچه باز هرم مشررود اسرت    10دانند ]می تلفیقی سیستم در

این است که در بیشتر تیمارهرای زیسرتی کرود سربز و کرود      

زیستی توانسته است حتی از کرود شریمیایی مرسروم نیرز در     

سطح باالتری قرار گیرد که ممکن است عتوه بر تغذیۀ برتر، 

ای اسرت، برا وضرایت    با توجه به اینکه گیاه چغندرقند غرده 

فیزیکری و نفوخپرذیری و تحریرک رشرد     برتر واک از نظرر  

ها یا دسترسی برتر رطوبتی نیز مرتبی باشد که حراکی از   غده

 تأثیر این کودها بر وصوصیات فیزیکی واک است.

 

  1. درصد قند ریشه2. 3

این صفت تحت تأثیر تیمارهای کرودی قررار نهرفرت و از    

لحاظ آماری تفاوت ماناداری بین تیمارهای مختلف کودی 

رو تأمین نیاز کودی چغندرقند از منابا  داشت. ازاینوجود ن

عنوان یکی از  مختلف کودی تأثیر ماناداری بر درصد قند به

ترین صفات کیفی آن ندارد و از این حیرث تیمارهرای    مرم

پای تیمارهای مرسروم در ترأمین درصرد    اند پابهآلی توانسته

 قند گیاه چغندرقند مؤثر باشند.

                                                           
1. POL 
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  . مقایسة میانگین عملکرد شکر چغندرقند در تیمارهای مختلف كودی2شکل 

 دارند.  LSDدرصد براساس آزمون 5تیمارهای دارای حروف غیرمشابه اختالف معناداری با یکدیگر در سطح 

 

 1. عملكرد شكر3. 3

شکر نیز از صفات کمی مرم چغندرقند اسرت کره   عملکرد 

جرز  تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی قررار گرفرت. بره   

(، 2-)مصرف کود اوره + فسفات بارور 4)شاهد(،  1تیمار 

)نخرودفرنهی +   7)کود گاوی + سوپرفسفات تریپرل( و   5

( که عملکرد شرکر کمترری داشرتند، بقیرۀ     2-فسفات بارور

ری قرار گرفتنرد و عملکررد شرکر    تیمارها در یک گروه آما

 (.2تن در هکتار داشتند )شکل  7بیشتر از 

رسرد عملکررد شرکر در تیمارهرای تلفیقری       نظر مری  به

نیتروژن تحت تأثیر مثبت کود سربز در ترأمین نیراز غرذایی     

گیاه و نیز افزایش رطوبت واک و نیز کفایت کرود زیسرتی   

یش فتوسرنتز  در تأمین فسفر مورد نیاز در تیمارهای آن، افزا

و در نتیده تولید قند بیشتر قرار گرفته است که با تیمارهای 

کررود سوپرفسررفات تریپررل از نظررر آمرراری یکسرران اسررت. 

                                                           
1. SY 

همچنین کود گاوی در تأمین عناصرر مرورد نیراز غرذایی و     

وصوک در تیمارهای تلفیرق موفرق   بربود رطوبت واک به

ئره  عمل کرده و در نرایت عملکرد شکر قابرل قبرولی را ارا  

ضرر  درصرد قنرد در    کرده است. عملکرد شکر از حاصل

شود و اگرچه از نظر درصد قنرد   عملکرد ریشه محاسبه می

ریشه تفاوتی بین تیمارهای کرودی وجرود نداشرت، ترأثیر     

مثبت کودهای آلی و زیستی بر وصوصیات واک و در کل 

رشدونمو چغندرقند از طریق افزایش عملکرد ریشه موجب 

 [.5شکر شد ]افزایش عملکرد 

 

2. درصد قند قابل استحصال4. 3
   

طرور مانراداری تحرت ترأثیر      درصد قند قابل استحصا  بره 

 تیمارهای کودی قرار نهرفت.

 

                                                           
2. WSC 
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 . مقایسة میانگین عملکرد شکر سفید چغندرقند تیمارهای مختلف كودی مختلف3شکل 

 دارند.  LSDدرصد براساس آزمون 5غیرمشابه اختالف معناداری با یکدیگر در سطح تیمارهای دارای حروف 

 

  1. عملكرد شكر سفيد5. 3

 8تیمارهای تلفیقی کود زیستی و کودهای آلی و شریمیایی  

گرراوی +  کررود+  )ولررر 10(، 2-)ولررر + فسررفات بررارور

)نخودفرنهی + کود گاوی + کرود   11تریپل(،  سوپرفسفات

)نخودفرنهی + سوپرفسرفات   2( و 2-زیستی فسفات بارور

تن در  83/6و  19/7، 34/7، 37/7ترتیب با مقادیر  تریپل( به

هکتار بیشترین عملکرد شکر سفید را بره ورود اوتصراک    

)ولررر + سوپرفسررفات  3دادنررد و پررس از آن تیمارهررای  

)کررود سرربز  9وم(، )تیمررار کررود شرریمیایی مرسرر 6تریپررل(، 

)ولرر +   12نخودفرنهی+ کرود گراوی + سوپرفسرفات( و    

( در رتبۀ بادی قرار داشرتند  2-کود گاوی + فسفات بارور

که با تیمارهای یادشده تفراوت مانراداری را نشران ندادنرد     

(. براسات نتای  این صفت تحت ترأثیر تیمارهرای   3)شکل 

 تلفیق نیتروژن مقادیر بیشتری داشته است.

وجرره بره مرروارد خکرشرده، ایررن تیمارهرا از لحرراظ    برا ت 
                                                           
1 .WSY 

هرا را   عملکرد ریشه و عملکرد شکر نیز بیشرترین میرانهین  

رسرد برترری ایرن تیمارهرا در مقردار       نظرر مری   داشتند و به

عملکرد شکر سفید نیز به همین علت باشد. کمترین مقادیر 

تن در هکتار مربرو  بره تیمرار     5/4عملکرد شکر سفید با 

 5)ولر+ سوپرفسفات تریپرل(،   4ود و تیمار شاهد بدون ک

)نخودفرنهی + کود زیسرتی   7( و 2-)اوره + فسفات بارور

 ( بود.2-فسفات بارور

 

  2. نيتروژن مضره6. 3

هرای مربرو  بره نیترروژن مضرره       نتیدۀ آنالیز واریانس داده

نشان داد که این صفت کیفری نیرز تحرت ترأثیر تیمارهرای      

قرار گرفت و بین تیمارهرای   تلفیقی کودهای آلی و زیستی

 درصد تفاوت وجود دارد.  99کودی با احتما  

تیمارهای تلفیقی کودهای آلی و زیستی کمترین مقادیر 

دهند که این امر، کیفیت بیشرتر   را برای این صفت نشان می
                                                           
2. N 
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کنرد   ریشۀ گیاهان تحت تأثیر تیمارهای تلفیقی را اثبات می

 10ه مربو  به تیمار (. کمترین مقدار نیتروژن مضر4)شکل 

 92/1و سررپس شرراهد برردون کررود بررا مقرردار     74/1بررا 

گررم ریشره، و بیشرترین مقردار آن      100واالن در  اکری  میلی

واالن در  اکری میلری  8/4مربو  به کود شیمیایی مرسروم برا   

گرم ریشه است. تأمین تدریدی و مرداوم نیترروژن در    100

و کرافی   نتیدۀ تدزیۀ کود سبز و کود گاوی و جذ  برترر 

آن توسی گیاه سبب شد که نیترروژن مضرره در تیمارهرای    

تلفیقی کودهای آلی در حد مطلو  باشد. ضرمن اینکره در   

شرود. در   بروی تیمارهای کود سبز نیز این مزیت دیده مری 

 یترروژن ن شردن مرواد آلری،    ماردنی  فراینرد  دلیل بهمدموع 

ی فراهم سبب و آید در می گیاه جذ  شکل قابل به تدری  به

 .شود می گیاه رشد دورۀ طو  در کافی و مداوم

 
 . مقایسة میانگین درصد نیتروژن مضرة چغندرقند در تیمارهای مختلف كودی 4شکل 

 دارند.  LSDدرصد براساس آزمون 5تیمارهای دارای حروف غیرمشابه اختالف معناداری با یکدیگر در سطح 
 

 و رشردونمو  گیراه،  توسی بیشتر غذایی عناصر جذ  با

 در نرایرت  کره  یابد می افزایش گیاه بیوشیمیایی های فاالیت

[. احتماالً 3] شود موجب بربود صفات کمی و کیفی گیاه می

سازگاری آزادسازی نیتروژن در تیمارهای تلفیقی کود سربز  

پرذیرد( برا جرذ  آن در گیراه      ام مری آهسرتهی اندر   )که به

هایی چغندرقند سبب شده است که تدما نیتروژن در دوره

آورد،  صرورت نیترروژن مضرره درمری     از رشد کره آن را بره  

رو این تیمارها بر تیمار کوددهی مرسروم   کاهش یابد؛ ازاین

برتررری دارنررد. ایررن رفتررار نیتررروژن در تیمارهررای تلفیقرری 

 دیهر نیز مشاهده شده است.کودهای آلی در مطالاات 
 

و قنید   ریشیه  3و آلكاليتی   2، پتاسیيم 1. درصد سدیم7. 3

   4مالس

اثر تیمارهای مختلرف کرودی برر صرفات درصرد سردیم،       

و قند متت مانرادار نشرد. ایرن امرر      پتاسیم، آلکالیتۀ ریشه

دهد که این صفات که نکات منفری در استحصرا     نشان می

                                                           
1. Na 

2. K 

3. Alc 

4. MS 
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ت ترأثیر تیمارهرای کرودی،    روند، عمتً تحر  شمار می قند به

هرای کروددهی    بررسی نشدند و از این حیث، همانند روش

مرسررروم کشرررت چغندرقنرررد عمرررل کردنرررد. افرررزایش  

هایی نظیر سدیم و پتاسریم در ریشره از کریسرتاله     ناوالصی

کند و قابلیت استحصا  قند را  شدن ساکاروز جلوگیری می

تی است [. درصد آلکالیته نیز یکی از صفا5دهد ] کاهش می

کره در کاروانرره بررای سررندش کیفیرت ریشرره چغندرقنررد    

شود، این صفت نیز تحت تأثیر تیمارهای کودی  بررسی می

قرار نهرفت. درصد قند متت درصد قنردی اسرت کره در    

ماند. این  ضایاات ریشه پس از استحصا  )متت( باقی می

ها، قابل کریسرتاله شردن    علت وجود ناوالصی مقدار قند به

رسد.  ها می ماند و به مصرف دام در متت باقی می نیست و

دهد که ایرن صرفت نیرز تحرت ترأثیر       نتای  آنالیز نشان می

 تیمارهای کودی قرار نهرفت. 

نتای  تدزیۀ همبستهی نشان داد که درصرد قنرد قابرل    

استحصا  همبستهی منفری و مانراداری برا صرفاتی ماننرد      

(، = r 85/0**) (، پتاسریم  = 91/0r**مقدار نیتروژن مضره )

( = r 97/0**( و درصرد قنرد مرتت )   = r 55/0**سردیم ) 

داشت. چنین رفتاری برای صفات عملکررد شرکر و شرکر    

(. همچنرین مقردار قنرد    3سفید هم مشراهده شرد )جردو     

هایی نظیر  متت همبستهی مثبت و قوی با مقدار ناوالصی

N ،Na  وK   (. این بردان ماناسرت کره    3نشان داد )جدو

های ریشه بیشرتر باشرد، مقردار قنرد قابرل       ناوالصیهرچه 

استحصا  و عملکرد شکر سفید کاهش و مقدار قند متت 

یابد، اما به هرر حرا  اثرر تیمارهرای کرودی برر        افزایش می

 تغییرات این صفات مانادار نبود.

 

 

 شده . ضرایب همبستگی بین صفات مطالعه3جدول 

 صفت 
 عملکرد

 شکر
 عیار قند

 درصد قند

 قابل

 استحصا 

 عملکرد

 شکر

 عملکرد

 شکر سفید

 نیتروژن

 مضره
 قلیائیت سدیم پتاسیم

 قند

 متت

          1 عملکرد شکر

14/0 عیار قند  1         

درصررد قنررد قابررل   

 استحصا 
33/0 * 37/0 * 1        

26/0 عملکرد شکر  86/0 ** 76/0 ** 1       

98/0 سفیدعملکرد شکر  ** 28/0  36/0 * 37/0 * 1      

- نیتروژن مضره 33/0 * 19/0-  - 91/0 ** - 61/0 ** - 34/0 * 1     

-18/0 پتاسیم  06/0  - 85/0 ** - 41/0 * 15/0-  78/0 ** 1    

- سدیم 56/0 ** 
- 42/0 ** 

- 55/0 ** - 6/0 ** **6/0-  67/0 ** 23/0  1   

28/0 قلیائیت  26/0  78/0 ** 55/0 ** 31/0  - 88/0 ** 61/0 ** 69/0 ** 1  

- قند متت 33/0 * 2/0- - 97/0 ** 
- 61/0 ** 

- 33/0 * 9/0** 91/0** 48/0 ** 8/0 ** 1 

 درصد. 1 و 5 مانادار در سطح* و ** : 
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طور کلی، نتای  تحقیق حاضر نشان داد که سیستم تغذیرۀ  به

برر   کودهای آلی و زیستی عتوهتلفیقی گیاه و استفادۀ توأم 

اینکه راهکاری برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی است 

تواند عملکرد مطلوبی را در پری داشرته باشرد، سربب      و می

بربود بروی وصوصیات کمی و کیفی گیاه چغندرقنرد نیرز   

شد. براسات نتای ، اثر تیمارهای مختلف کودی برر   وواهد 

د شررکر سررفید و عملکرررد ریشرره، عملکرررد شررکر، عملکررر

نیتروژن مضره مانادار بود، این بدان ماناست کره کودهرای   

ووبی نیاز گیاه را برآورده کررده  اند به آلی و زیستی توانسته

 و حتی از نظر صفات کمی یا کیفی برتر عمل کننرد. مرواد  

 که هستند های کمغلظت در غذایی عناصر انواع حاوی آلی

 عناصرر  تلفیقری  ترأمین شروند.   می آزاد آهستهی تدزیه و به

 آلری و زیسرتی،   و شریمیایی  کودهرای  از با اسرتفاده  غذایی

 مرواد  کمبرود  دهد و می کاهش را کودهای شیمیایی مصرف

 حفظ واک حاصلخیزی کند و در نتیده جبران می را غذایی

 [.5دارد ] همراه به را پایدار محصو  تولید شود که می

نیترروژن،   بیشرتر  جرذ   شرایی محیطی، استفادۀ برتر از

 افرزایش  گیراه،  توسری  واک غذایی از عناصر فسفر و سایر

 افرزایش  دالیرل  از سرازی  مترابولیکی و آمراده   هرای فاالیت

[. 11اسرت ]   عملکرد ریشه در مصرف تلفیقی کودها بروده 

 با جرذ   نور مصرف کارایی افزایش پژوهشهران از باضی

 بیشتر مطابقت واک، و باضی دیهر از بیشتر غذایی عناصر

را  تلفیقری  سیسرتم  در گیاه نیازهای با دسترت قابل نیتروژن

 تلفیقی هایدانند. از مزایای سیستم عملکرد می افزایش دلیل

 و وراک  غرذایی  عناصرر  نهرداری و حفظ کود سبز، دارای

افرزایش   آن، در موجرود  نیترروژن  آبشرویی  از جلروگیری 

کرود   توسری  واک ساوتمان بربود و بیولوژیک های فاالیت

 غرذایی  عناصرر  بره  دسترسری گیراه   قابلیت ، و افزایشسبز

شرود   رو پیشنراد می ازاین توان نام برد. نیتروژن را می ویژه به

 جرذ   و شریمیایی  و آلری، زیسرتی   توأم کودهای کاربرد با

 با و فتوسنتز رشد افزایش در نتیده توسی گیاه و آنرا بیشتر

تیمارهرایی  را در  عملکرد کمی و کیفی ،برگ افزایش سطح

 تلفیقی افزایش داد. تغذیه سیستم با

 

 . پيشنهادها5

آمرده، برترر اسرت در مطالارات      دسرت با توجه به نتای  بره 

بادی، روند تغییرات عناصر غذایی واک، نسبت کرربن بره   

عنوان شاوصی از شرایی حاصلخیزی و پویرایی   نیتروژن به

وصرروک در ورراک، و نیررز فیزیررک و بیولرروژی ورراک برره

تیمارهای تلفیق که عملکرد قابل قبولی را با مصررف کمترر   

های شیمیایی نشان دادند، و نیز اثر این تیمارها از این نراده

 باد بررسی شود.به 
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