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 چکیده 

با هدف بررسي ای ای و مزرعهدر سه بخش آ مایشلاهي، گفخانه 1931تا  1938های طي سالتحقیق این 

جام ان (Beta vulgaris)چغندرقند و کنترل آن در  (Cuscuta campestris)هر  انلفي س   راعي اکوبیولوییکي عفف

ها در  ني و تنوع اکوتیپ ني، خفتلي بذر، تعین دمای پایه، شرایط جوانهمربوط به وضعیت جوانه هایآ مایششد. 

های انلل در گفخانه انجام آ مایشلاه و تاثیر روش کاشت چغندرقند بر کنترل س  و توانایي آلوده کنندگي اکوتیپ

بر مدیریت تففیقي و کنترل انلل نیز در شرایط مزرعه  کششد. چلونلي تاثیر روش کشت میزبان و مصرف عفف

اکوتیپ و در دیلر مراحل انجام پژوهش تنها ا   11ها ا  تعداد های مربوط به تنوع بین اکوتیپشد. در بررسي مطالعه

دفي صاتهای کامل د. در گفخانه و آ مایشلاه ا  طرح کامال تصادفي و در مزرعه ا  طرح بفوکشیک اکوتیپ استفاده 

خصوصیات تکنولوییکي بذر، خفتلي بذر و قدرت آلوده ا  نظر ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین اکوتیپ

های دو ا  مغان و نه ا  % در اکوتیپ32. بیشترین خفتلي بذر با رددار وجود دا% تفاوت معني1کنندگي، در سطح 

ترتیب بیشترین های چهار ا  ارومیه و نه بهد. اکوتیپهده شمشا% در اکوتیپ شش ا  قزوین 82کرج، و کمترین آن با 

تاثیر ولي  ،خفتلي بذر س   راعي نداشت شکستنگرم تاثیری بر و کمترین قدرت آلوده کنندگي را داشتند. آب

 ني بذر دار شد. بستر کشت بر سرعت و درصد جوانهمعني٪ 33دهي بذر با اسیدسولفوریک غفیظ با احتمال خراش

گراد تعیین درجه سانتي 14/8و  81/8ترتیب  ني برای س  و چغندرقند بهر معني دار گذاشت. دمای پایه جوانهتاثی

شت. کشت دادار بر کنترل انلل و عمفکرد محصول چغندرقند تاثیر معني ٪33شد. روش کشت چغندرقند با احتمال 

برابر کاهش  4/1ی بافت انلفي را ابر و  یست تودهبر 1/9نشائي نسبت به کشت مستقیم، قدرت آلوده کنندگي انلل را 

کش بر شدت برابر افزایش داد. تاثیر عفف 3/8و  4/8، 11/8و عمفکرد ریشه، شکرخام و شکر سفید را به ترتیب 

کش پروپیزامید با نام تجارتي کرب شدت آلودگي میزبان را دار شد. عففی بافت انلفي معنيآلودگي و  یست توده

عنوان تیمارهای برتر شاهد آلوده پنج برابر کاهش داد. کشت نشائي چغندرقند و کاربرد پروپیزامید بهنسبت به 

 شناخته شد.
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 مقدمه و مرور منابع -5

 مقدمه -5-5

  و انریی مورد نیا  ومین ساکارأعنوان یک محصول مهم  راعي صنعتي، نقش استراتژیکي در تبه 1چغندرقند

ای ا  بر تأمین بخش عمده عالوه . این گیاهآیدشمار مي هترین محصوالت صنعتي دنیا ب بشر داشته و یکي ا  مهم

کشت و کار چغندرقند در اوایل قرن . قند مصرفي در جهان، ا  نظر اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز حائز اهمیت است

نو دهم، اختصاص به اروپای مرکزی داشت، با رشد جمعیت جهان و افزایش میزان تقاضا، مناطق کشت و کار آن 

درجه عرض جنوبي  91، و ا  باالی مدار یافت زی به سراسر جهان گسترشبه سرعت ا  مبداً خود در اروپای مرک

شمالي در کشورهایي مانند ایران،  ی هدرج 81تا  91های بین  در کشورهای شیفي، اروگوئه و بولیوی تا عرض

یا، هفند، ترکیه، چین، قزاقستان، اکراین، لهستان، دانمارک، بفژیک، ایرلند، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، ایتال

متر ا  سطح دریا )بسته به عرض جغرافیایي( توسعه  8111و نیز ا  ارتفاع صفر تا بیش ا   ،روسیه، و حتي سوئد

شود. این دامنه وسیع کشت ها به جز اقیانوسیه، به عنوان یک گیاه صنعتي کشت ميیافت و اکنون در تمام قاره

 (.  8111، 2کند )کوک و اسکاتع اقفیمي سا گاری پیدا مينشان مي دهد که چغندرقند به راحتي با شرایط متنو

کشور جهان با اختصاص سطحي معادل  11میالدی تعداد  8111، در سال جهانيمطابق آمار سا مان خواروبار 

تن در هکتار  2/13تن ریشه با میانلین عمفکرد جهاني  811241983هکتار به کشت چغندرقند،  9118411

بود. طبق آمار  1348هکتار مربوط به سال 3198111سطح  یر کشت چغندرقند با  تولید کردند. بیشترین

هکتار بود که ا  این سطح  44481سطح  یر کشت چغندرقند در ایران برابر  8111سا مان فائو، در سال 

هکتار 891188تن در هکتار تولید شد. بیشترین سطح  یر با  8/18تن ریشه با میانلین عمفکرد  9913231

آمد  دستبه 1921تن در سال  8139111بود و بیشترین مقدار چغندرقند تولیدی، با  1941وط به سال مرب

                                                
1- Sugar beet 

2- Cooke & Scott 



 

111 

 

بود و کماکان  (. روند نزولي سطح  یرکشت چغندرقند و که ا  اواسط دهه هفتاد میالدی آغا  شده8111، 1)فائو

میالدی است. ا  آن  1348سال  میفیون هکتار( مربوط به 198/3ادامه دارد. رکورد سطح  یرکشت این محصول )

، 8111که، سطح  یرکشت چغندرقند در سال  % ا  مقدار آن کاسته شد تا جایي1پ ، با شیب ساالنه حدود 

 (. 8111رسید )فائو،  1348سال  %1/91معادل به 

% سطح  یرکشت 8/1و  8/11، 9/14، 9/88ترتیب با اختصاص  های اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا به قاره

. روند تغییرات سطح  یرکشت چغندرقند طي ندشتدا 8119خود، بیشترین سطح تولید را در سال   چغندرقند به

، سطح 1381. در این مدت و در مقایسه با شرایط سال ه استهای مختفف متفاوت بود در قاره 1381-8119دوره 

که سطح تولید این محصول در قاره  است. این درحالي است  برابر شده 19 یرکشت چغندرقند در قاره آفریقا، 

نحوی که،  برابر سال پایه افزایش یافته و سپ  ا  مقدار آن کاسته شده است به 9/9به حدود  1331آسیا، تا سال 

است. قاره آمریکا، تغییری در سطح کشت محصول بوده  1381بیش ا  سال  %41، تنها حدود 8119در سال 

شود که طي دوره یادشده با تجربه حدود  ح  یرکشت به قاره اروپا مربوط ميترین کاهش سط است اما عمده نداشته

-رسیده 8119میفیون هکتار در سال  31/8به حدود  1381کاهش ا  حدود شش میفیون هکتار در سال  11%

 است.  

ر، میالدی، یا ده کشور روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، ترکیه، اوکراین، چین، لهستان، مص 8119طي سال 

خود اختصاص دادند. سهم ایران ا  مجموع سطح  % سطح  یرکشت چغندرقند را به21بریتانیا و ایران در مجموع، 

است. ایران بیشترین سهم ا  سطح   برآورد شده %81/1، معادل 8119 یرکشت جهاني چغندرقند در سال 

  ادهثبت رسانده است )صادقههکتار ب 121222با کاشت  1921( را در سال %9/9 یرکشت جهاني چغندرقند )

 (.1931، حمایتي

 

 چغندرقند -5-2

 اهمیت -5-2-5

اش در امورکشاور ی، صنعتي و با رگاني همواره در ساماندهي دلیل تبعات اقتصادی  دیربا  صنعت قند بها

 ایي، اشتغال که درنظام اقتصادی کشورها مهم و مورد توجه بوده است. این صنعت به اتکاء اثرات مثبت و فوائدی

                                                
1- Food and Agricultural Organization 
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آرماني مستقل و قدرتمند دارد،  ی در تحقق جامعهو ایجاد امنیت غذائي، کشاور ی پایدار، صرفه جوئي ار ی 

خود اختصاص  های تولید را در کشورهای تولید کننده ا  جمفه ایران بهای ا  سیستمهمواره سهم قابل مالحظه

 (.1923 طالقاني و همکاران،اهلل فتح) داده است

ای در تولید  در بخش کشاور ی که سهم عمده ا اشتغالعنوان یک محصول راهبردی و  وجه به چغندرقند بهت

بایست بیش  مین نیا های غذایي و ایجاد اشتغال مسئفه مهمي است که ميأ(، ا  لحاظ ت8111وشچي، قشکر دارد )

عنوان یکي ا  محصوالت  راعي وجیني بهقرار گرفتن چغندرقند در تناوب  راعي  ا  گذشته مورد توجه قرار گیرد.

حاصفخیزی در بهبود شرایط فیزیکي و ، (1948)خدابنده،  دارد هر هایعففمهمي که در مهار عالوه بر نقش 

محصووول بعدی مفیدتر است )کوک و کاشت خاک نیز حائز اهمیت بوده و بعد ا  کشت آن شرایط خاک برای 

 (. 8111اسکات، 

میفیون تن  1/8حدود  شکر، نیا  کشور به در سال برای هر نفر کیفوگرم 91نه مصرف در حال حاضر با سرا

)ا  دومنبع چغندرقند و نیشکر( و مابقي ا  طریق کشور تولید شده داخل  در ا  آنمیفیون تن  1/1است که حدود 

د پانصد میفیون دالر این حجم ا  واردات با در نظر گرفتن قیمت جهاني شکر ساالنه حدوگردد. واردات تأمین مي

ا  خروج این  برای جفوگیریتومان سرمایه کشور است.  میفیاردهزار دو معادل  "باار  بری دارد که این رقم تقری

واردات شکر و رسیدن به حد خودکفایي در این محصول  بهکاهش ضریب وابستلي حجم ا  سرمایه در هر سال و 

رتقاء سطح ا ،ی بهترا  جمفه استفاده ا  ارقام اصالح شده نیا  موردتمام تمهیدات که ال م است  ،استراتژیک

 های هر  مزارعموقع عفف ویژه مدیریت کارآمد و کنترل به ههای نوین به  راعي ب کارگیری روش به مدیریت تولید و 

 د. نعمفکرد در واحد سطح و عیار قند چغندرقند توأماً افزایش یابتا ، را مد نظر قرار داد

 

 در دنیاصنعت قند تاریخچه  -5-2-2

 های مستقیم و منظمگیاهي جدید در دنیای  راعت شناخته مي شود که حاصل فعالیت به عنوان چغندرقند

توان ا  در آلمان دریافت که مي 1میالدی، مارگراف 1414دو قرن گذشته است. در سال  اًنژادگران طي تقریب به

که  8و قند حاصفه هیچ تفاوتي با قند استخراجي ا  نیشکر ندارد. آچاردچغندر نیز مشابه نیشکر قند استخراج نمود 

                                                
1- Marrgraf 

2- Achard 
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ی سفید که هایي با ریشهبه اجرا گذاشت و ینوتیپ قندا  شاگردان مارگراف بود مطالعات وسیعي روی چغندر

توسط  1نمیالدی با احداث اولین کارخانه قند بنام کونر 1211در سال  .قند باالتری داشتند را انتخاب نمود درصد

گشای  های آچارد راه مطالعات و فعالیت و تن چغندرقند تولیدی شروع شد 811وی، استخراج صنعتي قند ا  

صنعت چغندرقند گردید. امرو ه آچارد به عنوان پدر صنعت چغندرقند شناخته مي شود. در حال حاضر، 

کراین، امریکا، آلمان، فرانسه، گردد. روسیه، اچغندرقند به طور وسیعي در کشورهای مختفف جهان کشت مي

روند )کوک و اسکات،  ایتالیا، لهستان و چین مهمترین کشورهای تولید کننده چغندرقند در جهان به شمار مي

8111.) 

 

 ایراندر  چغندرقند تاریخچه کشت -5-2-9

ا  چغندرقند به  ی کشت چغندرقند در ایران نیز بسیار  یاد است. در ایران اولین تالش برای تولید قند سابقه

به یک شرکت بفژیکي تهران سی  کارخانه قند در کهریزک أکه امتیا  ت گردد، برميهجری شمسي  1849سال 

 های صورت گرفتهو کار شکني مشکالتدلیل برو  هاین کارخانه ب 1911در بدو تاسی  و تا سال  .واگذار گردید

عنوان اولین کارخانه قند ی قند کهریزک بهفي ا  کارخانهعمبرداری بهره 1911گونه تولیدی نداشت. ا  سال  هیچ

نظر  که صرف ،کشور احداث گردیده است کارخانه قند چغندری در 98تا کنون تعداد  کشور شروع شد. ا  آن تاریخ

 کارخانه 91های اخیر، تعداد کارخانجات در سال پویایي این های به وجود آمده در مسیر فعالیت و ا  فرا  و نشیب

قند چغندری در حال حاضر فعال بوده و نقش مهمي در ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی بخش کشاور ی و 

 (.1923و همکاران، طالقاني اهلل فتحصنعت دارند )

 

 مشخصات گیاه شناسی -5-2-4

است  8دو ساله ا  تیره اسفناجیان و (n =8 12گیاهي دیپفوئید ) (.Beta vulgaris L)چغندر قند با نام عفمي 

وارد فا   ایشي و  9بهاره شدن ی پدیدهتکمیل که در سال اول دارای رشد رویشي است و در سال دوم پ  ا  

                                                
1 - Cunern  

2 - Chenopodiaceae  
2- Vernalisation 
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ای و ه و برای تولید ریشه ذخیرهسالیکصورت صنعتي، به -عنوان یک محصول  راعيگردد، ولي بهتولید بذر مي

 8و ویفیامز 1توسط فوردلوید 1341در سال  .Beta sppبندی جن  گردد. آخرین طبقه   کشت ميواستخراج ساکار

مشخص گردید. بنابر پیشنهاد این دو  8و پاتالره 1هن، نا1، کورولینه9صورت گرفت که در آن چهارگروه وللاره

های تشخیص داده شده در گروه ووللاره به یگ گونه وللاری  و هشت  یر گونه محدود شدند. تمام گونه دانشمند

صورت وللاری   هبرگي( و یا ب مجموعه چغندرهای  راعي یا در  یر گونه سیکال )چغندرهای بندیتقسیمدر این 

و برگي، هملي در ای عفوفه(. چغندرهای قند، لبویي، 8111گیرند، )کوک و اسکات، ای( قرار مي)چغندرهای ریشه

 ،(.Beta maritime L)نام  ه بهالسیکقرار دارند. والد گونه  راعي، چغندری است  (.Beta vulgaris L)گونه  راعي 

دانند. این گونه وحشي در حال حاضر در سواحل اروپا، شمال  که منشا آن را ا  سواحل مدیترانه و شمال آفریقا مي

آب و هوایي و بهاره یا پائیزه  بسته به شرایط، چغندرقندرویشي . طول دوره رشد رویدميآفریقا، آسیا و حتي چین 

(، به چهار 4،1343)دورنباس وکاسام بندی فائو بر اساس تقسیمبوده و رو  متغیر  811تا  181بودن آن ا  حدود 

 .بندی استمرحفه قابل تقسیم

 

 چغندرقندمراحل رشد  -5-2-1

 بذر و استقرار گیاهچه جوانه زنیمرحله  -5-2-1-5

یابد.  مي خاتمه ولیها های این مرحفه با جذب آب و متورم شدن بذر شروع و با ظهور و رشد ریشه و برگ

گراد درجه سانتي 11-81گراد و بهترین دما برای این مرحفه بین ، سه درجه سانتييحداقل دما برای جوانه  ن

تا  بذر مراقبت و نلهداری ا  گیاه چغندرقند نامید که ا  جوانه  دن اصفي یدورهتوان . این دوره را مياست

و  ا  جمفه مبار ه با آفات مزرعه بیشترین حجم عمفیات داشتشود و شامل مي راها گیاهچهشش برگي  ی مرحفه

 نیز در چغندرقنددر این مرحفه صورت میلیرد. عمفیات تنک و تو یع کود سرک و همچنین  های هر کنترل عفف

 چلونليگذار بر  ا  عوامل مهم تأثیر جوانه  ني سریع و یکنواخت بذرهای کشت شده مانند دیلر محصوالت  راعي،

                                                
1 - Ford-Lloyd 

2 - Williams 

3 - Vulgares  

4 - Corollinae 

5 - Naae  

6 - Patellares 

7 - Doorenbos & Kassam 
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-محسوب مياستقرار گیاهچه و غفبه بر موانع رشدی طول فصل  راعي برای رسیدن به پتانسیل عمفکرد مطفوب 

های یرفرار ا  خسارت بیما ،های هر ویژه در افزایش قدرت رقابت گیاه چغندرقند در برابر عفف. این مسئفه بهشود

ی حائز اهمیت است. عوامل  نده و غیر  نده بسیار8و اگروتی  1خاکزاد و آفات اول فصل مانند کک چغندرقند

در خیفي ا  گیاهان  راعي تعداد  .مؤثر هستندیک گیاه ي گیاهچه و توان عمفکرد محصول یمختففي بر استقِرار نها

 (. 1328و همکاران،  9)موندال باشديمبوته در واحد سطح )تراکم( تعیین کننده عمفکرد اقتصادی آن محصول 

های متفاوت و قدرت رقابتي ها، منجر به تولید گیاهاني با اندا ه ني و سبز شدن گیاهچهانهتفاوت در  مان جو

باعث برو  رقابت کاذب در بین جمعیت گردیده و در نهایت  ،طي فصل رشد گیاه . این وضعیت درگرددميمختفف 

 یکنواخت وسبز سریع بذر،  ي نسرعت جوانهباال بودن (. 1331، 1کاهش عمفکرد را در پي خواهد داشت )بنجامین

افزایش توان  ،1ویژه چغندرقند، در تشکیل سریع و یکنواخت پوشش هوایي گیاهدر محصوالت  راعي بهها گیاهچه

 ني بذر و استقرار گیاهچه، مهمترین  جوانه ی مرحفه. های هر  و کاهش خسارت آفات اهمیت داردرقابت با عفف

هر دلیفي جوانه  ني به کهطوریبه، استدستیابي به پتانسیل عمفکرد در د مرحفه ا  مراحل رشد و نمو چغندرقن

بذر و استقرار مناسب بوته که تضمین کننده تراکم مطفوب و ایجاد پوشش یکنواخت سطح مزرعه است به خوبي 

 وشت صورت نلیرد، دسترسي به عمفکردهای باال، حتي با اجرای بهترین روش مدیریت مزرعه و انجام عمفیات دا

بیشترین مصرف نهاده های تولید هم  امکان پذیر نخواهد بود. امرو ه در مباحث نوین و اقتصاد محور کشاور ی 

های تولید، بحث کشت یک بذر، تولید یک بوته و برداشت یک ریشه در  راعت چغندرقند  دنیا، برای کاهش هزینه

های تولید در طول دوره رشد و دستیابي به عمفکرد وری ا  مصرف نهادهمطرح است. بنابراین برای افزایش بهره

 ني بذر و استقرار باال در  راعت چغندرقند، حداکثر سعي و تالش باید صورت گیرد تا بهترین شرایط برای جوانه

 ها فراهم گردد. مطفوب گیاهچه

 مرحله تشکیل برگ )رشد مقدماتی( -5-2-1-2

 ی توسعه ی شش برگ حقیقي است و پ  ا  آن وارد مرحفه در شروع این مرحفه، چغندرقند دارای چهار تا

محدود ولي سایه و یا پوشش گیاهي به سرعت توسعه ریشه  شود. دراین مرحفه، رشدسریع پوشش گیاهي مي

ا   %21-31های جدید تولید میشوند. در این مرحفه، چنانچه همه عوامل در حد مطفوب باشد، حدود یافته و برگ

                                                
1- Chaetocnema tibialis 

2- Agrotis ipsilon 

3- Mondal  

4- Canopy 
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شود )اعضاء هیئت عفمي موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر ، توسط پوشش گیاهي جذب ميتشعشع تابیده شده

های هر ، مبار ه با آفات اول فصل مانند کک و آگروتی ، موقع با عفف (. کنترل و مبار ه به1938چغندرقند، 

ثیر بسیار أر این مرحفه تصحیح د ی ایجاد تهویه مناسب در محیط ریشه، آبیاری متناسب و نه  یاد و باالخره تغذیه

برگي بوته های  11تا  18)های هر  بحراني کنترل عففی  یادی در افزایش عمفکرد محصول چغندرقند دارد. دوره

کارگیری مدیریت درست و انتخاب  مان و روش مناسب مبار ه با  هدر این مرحفه رشدی قرار دارد، با ب (چغندرقند

های هر  به محصول چغندرقند به طور قابل توجهي ، ا  شدت خسارت عففی رشدیهای هر  در این مرحفهعفف

 کاسته مي شود. 

 مرحله رشد سریع و شکل گیری عملکرد -5-2-1-9

ای با ذخیره یها به ریشهسد و انتقال قند ا  برگرعدد مي 11های هر بوته به حدوددر این دوره تعداد برگ

 یهای هر  در مرحفهچه کنترل عففشود. چنانطور مداوم بزرگ ميگیرد و ریشه بهسرعت بیشتری انجام مي

های خوبي صورت گرفته باشد، در این مرحفه مشکل چنداني برای رشد محصول، ا  جانب عففرشد مقدماتي به

 گردد.هر  ایجاد نمي

 مرحله ذخیره قند و رسیدگی محصول -5-2-1-4

رعت ذخیره سا ی قند در ریشه بیشتر ا  رشد حجمي رشدی چغندرقند  ماني است که س ی آخرین مرحفه

ا  هرگونه تحریک گیاه به تولید  ،گردد. در این مرحفه ا  رشدسرعت در ریشه ذخیره مي ریشه است و قند به

برگي باید جفوگیری کرد. مهمترین عوامل تحریک گیاه به رشد مجدد در  و های جدید و افزایش رشد شاخ برگ

 ی ای حاوی نیتروین و آبیاری  یاد است. بنابراین ا  اوایل شهریور ماه به بعد در مزرعهاین مرحفه مصرف کوده

بایست در مدیریت آبیاری و اعمال برنامه های  چغندرقند عالوه بر ممانعت جدی ا  مصرف کودهای نیتروینه مي

چغندرقند و به  قند رثر نمود. رشد مجدد برگي در این دوره باعث کاهش عیاؤکم آبیاری مزرعه نیز اقدام م

 های ریشه مي گردد. خصوص افزایش ناخالصي
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 کشت نشائی چغندرقند-5-2-6

سا ی بستر کشت، عمق عوامل محیطي،  راعي و ینتیکي مختففي ا  جمفه شرایط آب و هوایي، چلونلي آماده

ض، روش آبیاری، های هر ، آفات و امراکاشت، رقم بذر، تراکم بوته در واحد سطح، روش کاشت، کنترل عفف

(. تاثیر کشت نشائي بر 8111و همکاران،  1برارسینگگذارد )نوجوتتغذیه بر عمفکرد محصول چغندرقند تاثیر مي

 ؛1348و همکاران، 8ن )دیفوناای توسط بسیاری ا  محققافزایش عمفکرد اقتصادی چغندرقند و چغندر عفوفه

( گزارش 8118، 1؛ خیمبا و همکاران8118الئي و همکاران، ؛  کرب1331، 1؛ حسین و فیفد1321، 9تئوریر و دوني

چغندرقند را مشتمل بر حذف  یبالقوه نشاءکار یایمزا ي( در گزارش 1331و همکاران ) 8تیاسمگردیده است. 

عفف  یيایمیخاک، بهبود کنترل ش یا  سفه بند يناش اهیکاهش افت درصد سبز گ ،ينیو ماش يدست یتنک کار

 . ندعمفکرد محصول برشمرد %81 شیبهاره و افزا یرف سموم، کاهش خطر سرماهر ، کاهش مص یها

مراه شاهد )کشت مستقیم بذر( در ایالت یوتای آمریکا نشان همقایسه نشاء گفداني و بدون گفدان چغندرقند به

، باعث هاداد که کشت نشائي چغندرقند عفیرغم تراکم بوته کمتر، بعفت افزایش و ن دو برابری و ن تک ریشه

% عمفکرد قند شد. این تحقیق در شرایط دیم و بدون آبیاری انجام شد و عفت 98% عمفکرد ریشه و 1/98افزایش 

 (. 1321و همکاران،  4تراکم بوته پایین در کشت نشائي، کشت دیم چغندرقند در این بررسي گزارش شد )شولز

 2های هر  توسط کیوون هونموثر عففنقش و اهمیت کشت نشائي چغندرقند بر مدیریت مطفوب و کنترل 

( گزارش کرد که با کشت نشائي چغندرقند، پنج رو  بعد ا  انتقال نشاء، 8111) 3مالندر( گزارش شد. 1331)

برای انجام وجین مکانیکي فراهم مي گردد. بنابر این در روش کشت نشائي چغندرقند ا  قدرت شرایط مناسبي 

های هر  در تولید محصول های کنترل مکانیکي عففل کاسته شده و هزینههای هر  در برابر محصورقابت عفف

 یابد.ارگانیک چغندرقند کاهش مي

های کاغذی و با هدف افزایش طول دوره رشد محصول در مناطق کشت نشائي چغندرقند با استفاده ا  گفدان

 شروع گردید ) 1911- 11  س و آبیک قزوین ا  سالرسرد ایران مانند همدان، سمیرم اصفهان، اقفید فا

                                                
1- Navjot Singh Brar 

2- Dillon  

3- Theurer & Doney 

4- Hussain  & Field  

5- Khaembah 

6- Smith  

7- Scholz  

8- Kouwenhoven  

9- Melander 
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Abstract: 

Aiming at studying the ecobiological control of parasitic Field dodder (Cuscutacampestris) in sugar 

beet (Beta vulgaris), this research was conducted in laboratory, greenhouse and field during 2013-

2015. The status of germination, seed dormancy, determintion of base temperature, germination 

condition and diversity of ecotypes were studied in the laboratory whereas the effect of sugar beet 

sowing method on cotrol of dodder and the infection ability of the parasitic ecotypes was studied in 

the greenhouse. The effect of the host sowing methodand herbicide application on integretated 

management and control of the parasite was studied in the field. While studying the diversity 

among the ecotypes, 10 ecotypes and in the other steps of the research, only one ecotype was used. 

Completely randomized design and randomized complete block design were used in greenhouse 

and laboratory experiments, respectively. Results showed that ecotypes differed significantly at 1% 

probability level for seed technological characteristics, seed dormancy and ifection ability. The 

highest seed dormancy (98%) was observed in the ecotypes 2 from Moghan and 9 from Karaj, 

whereas the lowest value (68%) was found in the ecotype 6 from Qazvin. The ecotypes 4 from 

Uromia and 9 from … had the highest and lowest infection ability, respectively. The warm water 

did not influence the breakdown of the field dodder seed but concentrated sulfuric acid-mediated 

seed scarification influenced it at 1% probability level.The velocity and percent of germination was 

significantly affected by seed culture medium. The base temperature for dodder and sugar beet was 

found to be 6.25 and 2.47 ºC, respectively. The sowing method of sugar beet had significant effect 

at 1% level on the parasite control and sugar beet yield. The seedling transplantation method, as 

compared with the direct seed sowing, decreased the infection ability of the parasite 3.5 times and 

the biomass of the parasitic tissue 5.7 times, and increased the root yield, sigar yield and white 

sugar yield 2.54, 2.7 and 2.9 times, respectively. The herbicide had a significant effect on infection 

intensity and biomass of the the parasitic tissue. The Propizamid herbicide with a trade name of 

Kerb decreased the infection intensity of the host 5 times as compared with the infected check.The 

sugar beet seedling transplantation method and Propizamid application were found as superior 

treatments.  

 

 

Key words: sugar beet, seed dormancy, dodder, yield, seedling transplantation, chemical 

control, integrated management 
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