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  کمیت و  بای مورفولوژیک هاي ویژگیو  یوقوع مراحل فنولوژیکارتباط بررسی 
   چغندرقند بذر کیفیت

 
   3علی چگینی محمد و 2فر فرشید قادري، 2، بهنام کامکار1سلیم فرزانه*

استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، خته دکتري زراعت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و آمو دانش1
 ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،دانشیار گروه زراعت2 ،دانشکده کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

  سسه اصالح و تهیه بذر چغندرقند     ؤدانشیار م3
  24/5/1394:پذیرش خیتار ؛ 19/2/1393: افتیدر خیتار

  

  چکیده
دهی خود  ، گلهاي بذري هاي بذري چغندرقند حدود پنج تا شش هفته پس از تشکیل ساقه بوته :سابقه و هدف

  همبسـتگی منفـی بـین میـزان دمـاي      شود. کرده و در مدت دو هفته، این مرحله از رشد گیاه تکمیل میرا آغاز 
 شـدن  طـوالنی  دهد کـه  نشان می دانه زایشی با عملکرد رشد و دورة بذر   کامل بوته تا رسیدن یدریافتی از گلده 

هاي بذري چغندرقند،  با تعویق مراحل فنولوژیکی رشد بوتهبه کاهش عملکرد بذر منجر خواهد شد.  ،رشد دورة
کـه کـاهش عملکـرد را     دیابـ  ها با شرایط نامساعد محیطی افزایش مـی  احتمال همزمانی دوره رشد زایشی بوته

مورد استفاده، ضروري است تحقیقات الزم در مورد مسائل مربـوط بـه   بذر  عملکردبراي افزایش دنبال دارد.  هب
تولید بذر از قبیل اصالح و مدیریت مزرعه در تولید بذر چغندرقند نسبت به نوع رقـم صـورت گیـرد. در ایـن     

بررسـی زمـان وقـوع مراحـل     براین این تحقیق با هدف خصوص تحقیقات کمی در کشور انجام شده است. بنا
ی و کیفـی بـذر در هیبریـدهاي منـوژرم       هـاي  ثیر آن بر ویژگـی أمورفولوژیک و ت هاي فنولوژیک و ویژگی کمـ
  .چغندرقند انجام شد

  
پنج هاي کامل تصادفی اجرا گردید. تیمارهاي آزمایش شامل  این تحقیق در قالب طرح بلوك :ها مواد و روش

و  SB36×7112 ،231×261 ،SB37×28874، 7112×436کراس شامل  مادري دیپلوئید سینگل پایه
419×SB36  .والد پدري  که دو ردیف کناري به طوري خط کاشت بود، به هشتهر کرت آزمایشی شامل بودند 

                                                        
  salimfarzaneh@yahoo.com : مسئول مکاتبه*
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هاي  لفهؤو شش ردیف وسطی به والدین نرعقیم اختصاص یافته بود. براي محاسبه صفات فنولوژیک م
براي برداري شدند.  هاي مشخص یادداشت روي و گلدهی، طی بازدیدهاي روزانه در زمان شدن، ساقهسبز

 ارزیابیطور تصادفی انتخاب و در آزمایشگاه  هپنج بوته از هر کرت ب ،شناسی بوته گیري صفات ریخت اندازه
  گردید. 

  
 مورفولوژیـک ظر صفات فنولوژیک، صفات مختلف مادري از نهاي  که بین پایه نتایج آزمایش نشان داد :ها یافته

صفات نشان داد که بیشترین تعداد . مقایسه میانگین اختالف آماري وجود دارد کیفی بذر و یکمصفات  بوته و
 SB36×7112 هاي مادري بذر و وزن خشک کل در پایه  شاخه، وزن خشک  اصلی و فرعی، وزن خشک  شاخه

 اصـلی و فرعـی، وزن خشـک     از کمترین تعداد شاخه 231×261مادري  حاصل شد و پایه  SB37×28874 و
 هـاي مـادري   بذر و وزن خشک کل برخـوردار بـود. بیشـترین عملکـرد خـام بـذر از پایـه         شاخه، وزن خشک 

7112×SB36  و SB37×28874اختصـاص   231×261دست آمد و کمترین مقدار عملکرد بذر در بوته بـه   هب
هـاي اصـلی و فرعـی، وزن     بین تعـداد شـاخه  دهی با عملکرد و همچنین  لروي و گ هاي ساقه لفهؤبین م. یافت

ت و کیفیـت  بین ارتفاع بوته با کمیهمبستگی مثبت و  با عملکرد بذر خام خشک شاخه و وزن خشک کل بوته
  داشت.بذر همبستگی منفی وجود 

  
بـا   و وزن خشک کل بوته هاي اصلی و فرعی، وزن خشک شاخه بین تعداد شاخه که باتوجه به این :گیري نتیجه

 ،داشـت ت و کیفیـت بـذر همبسـتگی منفـی وجـود      بین ارتفاع بوته با کمیهمبستگی مثبت و  عملکرد بذر خام
هاي مورفولوژیکی  چغندرقند ارقام را قبل از معرفی، ارزیابی کرده و بر اساس ویژگی ءجا دارد، موسسهبنابراین 

سـت کـه در ایـران    ا  ایـن در حـالی   اعـالم نمایـد.  و هرس بوته  هاي الزم را در زمینه آرایش کاشت توصیه رقم
بدون توجه به خصوصیات مورفولـوژیکی   چه (اردبیل)، جهت تولید بذر چغندرقند اغلب عملیات کاشت ریشه

وقت در تولید بذر تجـاري   هیچ و هرس بوته و تراکم کاشت دشو انجام می 70× 50رقم مورد کاشت، با آرایش 
  .جه قرار نگرفته استدر ایران مورد تو

  
  کیفی صفات  ،یصفات کم ،شناسی صفات ریخت بذر چغندرقند، مراحل فنولوژیک، هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه
روي زمین و بدون تشکیل سـاقه،   2رزتصورت  که در سال اول بهاست گیاهی دوساله  1چغندرقند

پـذیرد   هـا صـورت مـی    ریشهها حجیم شده و تجمع قند در  رشد رویشی داشته و طی این مدت ریشه
دنبـال آن   میسـر بـوده و بـه    3سازي تولید ساختارهاي زایشی در چغندرقند طی سال دوم و پس از بهاره

هـا   کنند در طـول ایـن مـدت ریشـه     دهنده تولید می ساقه گل ها رشد زایشی خود را شروع کرده و بوته
  ). 9 ،1( گیرند ساختمان چوبی به خود می ساکارز خود را از دست داده و

تولید بذر در سال دوم،  ) و5(بولتینگ دهنده ) براي تولید ساقه گل4ها هاي بذري (اشتکلینگ چه ریشه
دمـاي مطلـوب    القاء شود. ها در آن شدن  پدیده بهاره تا دارندکردن یک دوره دماي پائین  نیاز به سپري

باشـد   هفته مـی  20تا  15مدت  گراد به درجه سانتی 10تا  4و القاي فاز تولید بذر بین  سازي بهارهبراي 
ممکـن اسـت باعـث     سازي بهارهگراد بالفاصله بعد از  درجه سانتی 15). دماهاي باالتر از 23 ،14 ،12(

بـا ایـن    ،هاي مختلف متفـاوت اسـت   در بین واریته سازي گیاه شود. نیازهاي بهاره 6شدن برگشت بهاره
دهـی   روي و گـل  سـاقه  ياي معمـوالً بـراي القـا    ترانهوجود زمستان و بهار در شرایط آب و هوایی مدی

 دمـاي باشـد و   حداقل می دمايتر از  حداکثر مهم دماي ،ریشه سازي ر بهارهد کند. یکنواخت کفایت می
کمتـر از   دمايی وجود دارد که یاه گراد شود. همچنین گزارش درجه سانتی 7-8حداکثر نباید بیشتر از 

براي ممانعت از برگشت بهـاره شـدن،    .)3(ریشه دارد  سازي بهارهی در ثیر کمأگراد ت سانتی  درجه 5/2
 سـازي عمـل   . خنثـی گـراد تجـاوز نمایـد    درجه سـانتی  15شدن نباید از   تا چند هفته بعد از بهاره دما

 پـذیر  گیاه در مسیر رشد طولی ساقه پیشرفت نکرده اسـت، امکـان  که  زمانیدر چغندرقند تا  شدن بهاره
گـراد   درجـه سـانتی   4تـا   2طور مـنظم در   اي بذري باید بهه  چه پس دماي سیلوي ریشه). 20باشد ( می

 هـا و  هـاي بـذري در سـیلوها توسـط قـارچ      چـه  که ریشـه  بر این صورت عالوه کنترل گردد. در غیر این
 بلکـه  ،شوند خسـارت خواهنـد دیـد    گراد فعال می درجه سانتی 6-8زا که در دماي  هاي بیماري باکتري

 روي، رشـد غیریکنواخـت و    در سال دوم باعث عدم ساقه ها شده و چه شدن ریشه  گشت بهارهباعث بر
4( شدکیفیت محصول بذري خواهد  ت وکاهش کمی .(  

                                                        
1- Beta vulgaris  
2- Rosette 
3- Verbalization  
4- Stickling  
5- Bolting  
6- Deserialization  
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ـ سـازي میسـر    تولید ساختارهاي زایشی در چغندرقند پـس از بهـاره   هـا   بوتـه   دنبـال آن،  وده و بـه ب
دهنده تابع اثر مشترك  د. تشکیل ساقۀ گلنکن د میدهنده تولی رشدزایشی خود را شروع کرده و ساقۀ گل

رونـد رشـد طـولی سـاقه      پـس از تـداوم  . )9( (روزهاي بلنـد) اسـت   روز (سرما) و طول دو عامل دما
کوچکتر، با دمبرگ کوتاهتر و حتی بدون دمبـرگ    رویند، هاي بعدي که در قسمت فوقانی گیاه می برگ

باشـد.  وابسـته  رسد بـه ذخـایر ریشـه     نظر نمی ال بوده و بهشوند. ساقه از نظر فتوسنتزي فع ساخته می
کنند و باعث پیدایش دومین و سـومین رده گـل     ها رشد می در گوشه برگدر این گیاه هاي جانبی  ساقه

هـا بـدون    هـاي روي آن  ها یک سنبله با رشد نامحدود دارند که گل شوند. هر یک از این ساقه آذین می
  . )11( دمگل هستند

اي مرکـب   آذیـن خوشـه   رنگ سبز بوده و در روي گل کوچک و فاقد گلبرگ چغندرقند به هاي گل
بـذر  . انـد  (در ارقام مولتی ژرم) قرار گرفته تایی 2-7(در ارقام منوژرم) یا در دستجات  صورت منفرد به

در گـردد.   شـود در داخـل تخمـدان محافظـت مـی      توسط پوشش گل که به مرور سفت و چـوبی مـی  
امـا   ،شود. در ابتدا تخمک مستقیم است یک تخمک در درون هر تخمدان تشکیل می الًمومعچغندرقند 

  .)22 ،2( گیرد صورت افقی در درون تخمدان قرار می اژگون گشته، تاب خورده و به، وبعد خم شده
، هـاي بـذري (بولتینـگ)    هاي بذري چغندرقند حدود پنج تا شش هفته پـس از تشـکیل سـاقه    بوته

بذر چغندرقند  شود. کرده و در مدت دو هفته، این مرحله از رشد گیاه تکمیل میآغاز  دهی خود را گل
. در )7 ،18شود ( ها، رسیده و آماده براي برداشت می دهی کامل بوته نیز در مدت شش هفته پس از گل

دهـه  ترتیب در اواسط اردیبهشت،  هاي بذري چغندرقند به منطقه اردبیل بولتینگ، گلدهی و رسیدن بوته
  .)8پیوندد ( سوم خرداد و دهه سوم مرداد به وقوع می

بـذر چغندرقنـد در    روي، گلدهی و رسیدن نشان داد که مراحل فنولوژیکی ساقه) 2001(زاده  صادق
پایـۀ    روز رشد دما (با دمـاي  -درجه 5/1355و  1/554، 9/215طور متوسط با دریافت  منطقۀاردبیل به

نتایج تحقیقات دیگر نیـز نشـان داده اسـت بعـد از شـروع      . )17( دهد گراد) روي می درجۀ سانتی 2/7
 2/7پایـه   دمـاي درجه حرارت تجمعی روزانه بـاالتر از   واحد 612 الی 456 به دهی تا رسیدن بذر گل

کامـل   دریافتی از گلـدهی   دار بین میزان دماي همبستگی منفی و معنی ).16( گراد، نیاز است سانتیدرجه 
 دهـد کـه   نشـان مـی   دانه با عملکرد )-472/0( زایشی بوته رشد و دورة )-566/0( بذر   بوته تا رسیدن

تعویـق مراحـل فنولـوژیکی رشـد     با به کاهش عملکرد بذر منجر خواهد شد.  ،رشد دورة شدن طوالنی
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(دماي  ها با شرایط نامساعد محیطی هاي بذري چغندرقند، احتمال همزمانی دوره رشد زایشی بوته بوته
  .)17( دنبال دارد هکاهش عملکرد را ب که یابد میرطوبت نسبی پائین) افزایش  باال و

یکی از راهکارهاي مهم دستیابی به تعداد بوته کافی در واحد سطح، استفاده از بذرهایی اسـت کـه   
وقوع مراحل فنولوژیک  زمان بررسی با هدف بنابراین این تحقیق هستند. نامیه و بنیه مطلوب داراي قوه

ـ  هاي ژگیویو  ـ  هـاي  ویژگـی ثیر آن بـر  أمورفولوژیک و ت هیبریـدهاي منـوژرم  ی و کیفـی بـذر در   کم 
  .انجام شدچغندرقند 

  
   ها روش و مواد

در مزرعه تحقیقاتی ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزي و     )1392و  1391(زراعی  دو سالدر آزمایش 
. اجـرا شـد  نیمه خشک سـرد  اقلیم  باکیلومتري جنوب اردبیل  12ر واقع د ع طبیعی اردبیل (آالرق)مناب

سازد. منطقه داراي یک فصـل خشـک    متوقف میتا حدودي نمو گیاهان را  زمستان سرد منطقه رشد و
 17درجـه و   48متر، طـول جغرافیـائی    1314باشد. ارتفاع از سطح دریا  تابستان می در ویژه هطوالنی ب

سـاالنه   يمیانگین حداقل و حداکثر دما ،دقیقه شمالی 15درجه و  38عرض جغرافیائی  دقیقه شرقی و
 12/250برابـر   در طول فصـل رشـد   گراد و متوسط بارندگی ساالنه درجه سانتی 5/15و  5/3ترتیب  به

و  )1( در جـدول اطالعات هواشناسـی منطقـه اجـراي آزمـایش     باشد.  میرشد متر در طول فصل  میلی
(دمـاي هـوا و رطوبـت نسـبی) در      چغندرقنـد افشانی  ثر در دوره گردهؤتغییرات عوامل آب و هوایی م

  .نشان داده شده است )1(شکل 
زیمنس بر متر بود که از  دسی 44/0- 42/0خاك مزرعه مورد آزمایش داراي هدایت الکتریکی 

را  74/7- 65/7خاك نیـز عـدد    pHلحاظ شوري براي کشت گیاهان زراعی محدودیتی نداشت و 
شود. خاك موردنظر داراي کربن آلی کم است  بندي می ههاي قلیایی طبق خاك دهد که در نشان می

کـل،    نظر است. مقادیر نیتـروژن  خاك مزرعه مورد آلی دهنده کمبود مواد درصد) که نشان 52/0-51/0(
 طی نتایج تجزیه شیمیایی خاك محل در شد. فسفر و پتاسیم قابل جذب آن نیز در حد مطلوب ارزیابی 

  آمده است. )2(در جدول اجراي آزمایش دو سال 
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تکرار اجرا گردید. تیمارهاي آزمایش  12 هاي کامل تصادفی در طرح بلوك در قالبین تحقیق ا
، 7112×436کراس شامل  سینگل CMS(1( سمیسیتوپال پنج پایه مادري دیپلوئید نرعقیمشامل 
SB36×7112 ،231×261 ،SB37×28874  419و×SB36 .بودند  

متـر بـود. یعنـی     سـانتی  60ت به طول شش متر با فاصله خط کاش هشتهر کرت آزمایشی شامل 
ـ   طوري هب ،متر کاشته شدند سانتی 60×40هاي بذري با آرایش  اشتکلینگ والـد    هکه دو ردیف کنـاري ب

اختصاص یافته بود. زمـین اجـراي آزمـایش     ردیف وسطی به والدین نرعقیم شش) و 2(اوتایپ پدري
(طبق آزمون خاك) دیسـک   ال و پس از مصرف کود فسفاتهپس از یکبار شخم معمولی در پائیز هر س

هـا طبـق    زمـین مسـطح شـده، بـا اسـتفاده از فـاروئر جـوي و پشـته        در و تسطیح گردید و در نهایت 
  متر) ایجاد شدند. سانتی 60(با فواصل ردیف  دستورالعمل

ـ در اواخر زمستان و اوایل بهار بعد از مسـاعد شـدن شـرایط جـوي و گاوروشـدن خـاك         ارهدوب
 100هاي سالم با وزن  ریشه ،ها از سیلوها خارج شده و پس از جداسازي چه فاروکشی شد. سپس ریشه

  کاشته شدند. فروردین 20هاي  گرم در تاریخ 120 تا
ها بالفاصله پس از کاشت عملیات آبیاري انجـام گردیـد. در    چه جهت استقرار ریشه در این تحقیق

) و بـا اسـتفاده از   متر تبخیـر  میلی 50از  آبیاري پسنیاز آبی گیاه (آبیاري بر اساس  طول فصل رشد نیز
  انجام گردید.طور یکسان  هب ها براي همه کرت 3فلوم پارشال

دادن پاي بوته به عمل آمد و در حین وجین و   پس از سبز شدن دوبار عملیات وجین و خاك
ه بود در هر وجین مصرف گردید. شده که به دو قسمت تقسیم شد توصیه نیتروژنخاکدهی مقادیر کود 

سیاه   و در طی اجراي آزمایش بر علیه آفات اگروتیس و شته انجام شدصورت دستی  هعملیات وجین ب
  از سموم شیمیائی مناسب استفاده گردید.

شـدن،   ، تعداد سبزروي و گلدهی شدن، ساقه هاي سبز لفهؤصفات فنولوژیک شامل مبراي محاسبه 
طور دقیـق   ههاي مشخص و معین ب بازدیدهاي روزانه در زمان طینج پایه مادري دهی پ روي و گل ساقه

از برنامـه   ، برداري شدند. براي محاسبه درصد، سرعت و یکنواختی صـفات فـوق   شمارش و یادداشت
4GS_2011 هاي والـد) و بـراي هـر تکـرار منحنـی       کلیه ارقام (پایه براي استفاده شد که در این برنامه

 10در مقابل زمان (بر حسب روز) ترسیم و زمان الزم بـراي   دهی، روي و گل شدن، ساقه پیشرفت سبز
                                                        
1- Cytoplasmic Male Sterile   
2- O–Type  
3- Flowmeter  

  گرگان تهیه شده است. علوم کشاورزي و منابع طبیعی این برنامه توسط دکتر بهنام کامکار دانشیار دانشگاه - 1



 و همکارانسلیم فرزانه 

121 

دهـی از طریــق   روي و گــل ، سـاقه سبزشــدن) درصـد  G90( 90) و G50( درصــد 50 ،)G10درصـد ( 
) G50/1( دهی نهایی روي و گل ، ساقه شدن درصد سبز 50گردید و معکوس زمان تا  یابی برآورد  درون

تـا   10) و فاصله زمانی (بر حسب ساعت) بـین  GRدهی ( روي و گل شدن، ساقه سبز عنوان سرعت به
 دهـی  روي و گـل  سبزشدن، سـاقه عنوان یکنواختی  نهایی به دهی روي و گل شدن، ساقه درصد سبز 90

)GUند) در نظر گرفته شد.  
ه، وزن اصـلی و فرعـی، قطـر سـاق      شناسی بوته مانند تعـداد سـاقه   گیري صفات ریخت براي اندازه

، قبـل از  خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک بـذر، عملکـرد بـذر در بوتـه، وزن خشـک کـل      
ـ  برداشت، هـاي اصـلی    طـور تصـادفی انتخـاب و در آزمایشـگاه تعـداد سـاقه       هپنج بوته از هر کرت ب

هـایی هسـتند کـه از     سـاقه (هـاي فرعـی    سـاقه ) و اند طور مستقیم از طوقه بیرون آمده ههایی که ب ساقه(
متري سطح طوقه در  سانتی 10از ارتفاع  اصلی شمارش گردید. قطر ساقه )اند هاي اصلی جداشده ساقه

خشک سـاقه، بـرگ و     . براي تعیین صفاتی مانند وزنشدگیري و یادداشت  بلندترین ساقه اصلی اندازه
به وزن تعیـین و سـپس بـراي محاسـ     ها تر آن  فوق از یکدیگر، وزن هاي پس از جداکردن قسمت ،بذر

سـپس وزن خشـک    ،گرفتنـد در آون قـرار  گـراد   سـانتی   درجه 75 ساعت در دماي 48مدت  خشک به
  ها با ترازوي حساس توزین و ثبت گردید. نمونه

  
دماي حداقل، حداکثر و مجموع بارندگی در ایستگاه  اطالعات (میانگین ماهانه) هواشناسی مربوط به -1جدول 

  .)1391-92اجراي آزمایش ( اردبیل در طول اجراي تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی
Table 1. Agro-meteorological data (monthly average of maximum and minimum temperature and 
total rainfall) of Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Station for 2011-2012. 

  سال
Year  

  ماه
Month  

  )گراد ا (درجه سانتیمتوسط دم
Mean Temperature (C0) متر مجموع بارندگی (میلی(  

Precipitation (mm)  حداکثر  
Maximum 

  حداقل
Minimum 

1391  May 16.80 6.28  39.5 
2011  June 22.06  10.12  45.6 
  July  25.80  12.26  21.2 
  August 23.60  12.30  16.7 

1392  May 17.42 5.88  47.6 
2012 June 23.18  9.83  54.7 
  July  26.31  14.53  2.7  
  August 24.00  12.80  19.6  
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  متري از سطح زمین قطع و پـس از خشـک   سانتی 15هاي بذري از ارتفاع  در مرحله برداشت، بوته
 گیـري  ها انجام شد. پس از توزین و انـدازه  کوبی و استحصال بذر از آن شدن در معرض آفتاب، خرمن

 اداره اصالح و تهیه بذر چغندرقند اردبیلگواهی بذر  ، بذر خام به آزمایشگاه کنترل وعملکرد خام بذر
-5/3درصـد بـذر    و مقادیر تجزیه شده)، بذر حاصل 1(پولیش سایش پوسته بذرو پس از  یافتهانتقال 

متر  یلیم 5/3 )، درصد بذر زیرمتر گرد ( میلی 5/4باالي  بذردرصد  ،) (استاندارد)متر گرد ( میلی 5/4
 2تمـام اتوماتیـک   دستگاه بوجاري توسط بذرهابندي  گیري گردید. درجه و درصد پوکی اندازه) ( گرد

 ابتـدا از  منظـور  ینا هب ساخت شرکت کاماس کشور سوئد و طبق استانداردهاي جهانی صورت گرفت.
 متر میلی 5/4 از غربالکه  بذرهاییبه  و استفاده گردید )( مترگرد میلی 5/3متر و  میلی 5/4هاي  غربال

براي ارزیـابی  در این تحقیق  .اطالق شد دبذر استاندار ،ماند   باقیمتر  میلی 5/3 عبور کرده و روي غربال
عدد بذر سالم، استاندارد کـه پـیش ار قرارگـرفتن در محـیط کشـت بـا        50در هر تکرار  ،بذر نامیه قوه

ودند اسـتفاده شـد. هنگـام شـمارش، بـذوري      ضدعفونی شده ب کش ویتاواکس استفاده از محلول قارچ
در محیط متر یا بیشتر بود. نسبت وزن آب مصرفی  میلی 2ها  چه آن زده تلقی شدند که طول ریشه جوانه

  ).8بود (گرم کاغذ  1ازاي هر  بهگرم  میلی 8/0کشت 
مـون  هـا بـا آز   تجزیه واریانس و سپس میـانگین  SASافزار  هاي حاصل به کمک نرم در نهایت داده

LSD  21( درصد مقایسه گردید 5در سطح(.  
  

                                                        
1- Polishing  
2- Laboratory cleaning and carding machine spare parts list type-A-LS Kamas- Kvarn 
Maskiner Sweden 
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  1391- 1392هاي زراعی  در سال تیر) 31خرداد تا  31از دهی ( متوسط دماي هوا و رطوبت نسبی در طول دوره گل - 1 شکل

Figure 1. Air temperature and relative humidity, during the flowering period (20 June to 20 July) over 
two growing seasons (2012 and 2013). 

  
  

c)°( 

30   28   26   24   22   20   18   16   14   12   10   8   6   4   2    31 

30   28   26   24   22   20   18   16   14   12   10   8   6   4   2    31 

  تیر) 31خرداد تا  31بعد از شروع گلدهی (از  روز
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  .1392و  1391 شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش در طی دو سالو برخی مشخصات فیزیکی  -2جدول 
Table 2. Selected physical and chemical characteristics of studied soils in two years (2011- 2012). 

  ویژگی
Features  

 Yearسال 
2011  2012  

  Sand (%) 17  17شن (درصد) 
  Silt (%)  55  55سیلت (درصد) 
  Clay (%)  28  28رس (درصد) 

  Loam siltyلوم سیلتی  Loam silty لوم سیلتی Soil texture بافت خاك
  Available potassium (ppm) 460  486) ام پی (پی پتاسیم قابل جذب
  Available phosphorus (ppm)  20.9  26.7) ام پی (پی فسفر قابل جذب

  Total nitrogen (%)  0.05  0.05(درصد)  نیتروژن کل
  Organic carbon (%) 0.51  0.52(درصد)  کربن آلی

  TNV  1.62  1.15  )درصد(
  percentage Saturation soil  53.0  54.6 اشباع خاك درصد

  pH  7.74  7.65اسیدیته 
  ds/m (EC   0.44  0.42(هدایت الکتریکی 

  Zinc (ppm)  0.92  0.54) ام پی (پی روي
  Iron (ppm)  1.98  2.00 )ام پی (پی آهن

  Manganese (ppm)  9.42  9.60 )ام پی (پی منگنز
  Boron (ppm)  0.8  0.89 )ام پی (پی بور

  
  و بحثنتایج 

هاي اجراي  تجزیه واریانس مرکب سال: درصد، سرعت و یکنواختی استقرار بوته: صفات فنولوژیک
 ×اثرات متقابل سالهاي مادري و  ، پایهها ) نشان داد که در بین سال3) (جدول 1391-1392آزمایش (

درصـد وجـود    1شدن اختالف آماري در سطح  شدن و یکنواختی سبز پایه مادري از نظر سرعت سبز
  دار نبود.  شدن معنی هاي مادري از نظر درصد سبز بین پایه اختالفدارد، ولی 

 ) بر سـرعت سـبز  4پایه مادري (جدول  × مربوط به اثرات متقابل سال هاي جدول مقایسه میانگین
هاي مـادري   اختالف بین پایه 1392که در سال  شدن، نشان داد که با وجود این شدن و یکنواختی سبز

. در زنی بود ، داراي بیشترین سرعت جوانهSB36×7112مادري   دار نبود، ولی در هر دو سال پایه معنی
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کمتـرین یکنـواختی در    SB36×7112بیشترین و پایه مادري SB37×28874 مادري  هر دو سال پایه
  شدن را داشتند. سبز

نشان داد که   )3روي (جدول  ساقه هاي لفهؤتجزیه مرکب م :روي ساقهدرصد، سرعت و یکنواختی 
 روي در سطح یک درصد و از روي و یکنواختی ساقه از نظر درصد ساقه هاي مختلف مادري بین پایه

× داري وجود دارد. اثرات متقابل سال  روي در سطح پنج درصد اختالف معنی نظر سرعت ساقه
دار بود. جدول  روي در سطح پنج درصد معنی روي و یکنواختی ساقه بر سرعت ساقه هاي مادري پایه

تی روي و یکنواخ بر سرعت ساقه هاي مادري پایه× هاي مربوط به اثرات متقابل سال  مقایسه میانگین
بیشترین  436×7112و  SB36×7112مادري هاي  پایه 1391روي، حاکی از آن است که در سال  ساقه

روي را  بیشترین یکنواختی در ساقه 436×7112و  SB36×7112هاي مادري  ایهروي و پ سرعت ساقه
روي و یکنواختی  سرعت ساقههاي مادري از نظر  اختالف بین پایه 1392، ولی در سال داشتند

 436×7112و  SB36، SB37×28874×7112هاي مادري  ). پایه4(جدول  دار نبود عنیروي م هساق
داراي کمترین درصد  231×261و  SB36×419هاي مادري  و پایهروي  داراي بیشترین درصد ساقه

  . )2(شکل  بودندروي  ساقه
ی از آن است ) حاک3دهی (جدول   گل هاي لفهؤتجزیه مرکب م: دهی گلدرصد، سرعت و یکنواختی 

دهی در سطح  دهی و یکنواختی گل سرعت گل دهی، گل از نظر درصد هاي مختلف مادري که بین پایه
دهی  هاي گل تیمار براي مؤلفه×   دار وجود دارد. اثرات متقابل سال یک درصد اختالف آماري معنی

 هاي مادري دهی پایه اي گله لفهؤدهنده واکنش متفاوت م دار بودن اثر متقابل نشان دار بود. معنی معنی
  باشد.  هاي مختلف می در سال

سـرعت  ، دهـی  درصـد گـل  بـر   هاي مادري پایه× هاي مربوط به اثرات متقابل سال  مقایسه میانگین
 ،SB36×7112هاي مـادري   پایه 1391در سال  ) نشان داد که3(جدول  دهی ، و یکنواختی گلدهی گل

SB37×28874  7112هـاي مـادري    پایه 1392و در سال  436×7112و×SB36  وSB37×28874 
  ، پایه1391دهی در سال  و یکنواختی گل دهی ، و از نظر سرعت گلدهی را دارا بودند بیشترین درصد گل

، ولی در سال دهی را داشت کمرین یکنواختی در گلدهی و  بیشترین سرعت گل SB36×7112مادري 
اختصـاص   SB36، SB37×28874×7112 هـاي مـادري   به پایهدهی  بیشترین سرعت گل 1392
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دار وجـود   هـاي مـادري اخـتالف معنـی     دهی بین پایه ، از نظر یکنواختی گل1392یافت. در سال 
    )4(جدول  .نداشت
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  .هاي مختلف مادري روي در پایه میانگین درصد ساقه -2شکل 

Figure 2. The average percentage of the bolting in different CMS lines. 
  

) نشان داد که اختالف بین 5نتایج تجزیه واریانس مرکب (جدول : مورفولوژیکی بوته هاي ویژگی
شاخه در سطح یک  وزن خشک  تعداد شاخه اصلی، شاخه فرعی، ارتفاع بوته، هاي مادري از نظر پایه

سال بر  باشد. عامل دار می کل در سطح پنج درصد معنی درصد و از نظر وزن خشک بذر و وزن خشک 
ثیر أکل ت  بذر و وزن خشک  شاخه، وزن خشک هاي اصلی، ارتفاع بوته، وزن خشک  تعداد شاخه

 و براي تعداد شاخه اصلی، شاخه فرعی، ارتفاع بوته مادري پایه×   اثرات متقابل سال دار داشت. معنی
در  هاي مادري دهنده این است که پایه  بودن اثر متقابل نشان دار دار بود. معنی شاخه معنی وزن خشک 

  .دهند هاي مختلف از نظر صفات مذکور واکنش متفاوت نشان می سال
  

a  
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) بـراي صـفات   6(جـدول   مـادري  پایـه ×   اطالعات مندرج در جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل سال
اسـت کـه در هـر دو سـال      تعداد شاخه اصلی، شاخه فرعی، ارتفاع بوته، وزن خشـک، نتـایج حـاکی از آن   

حاصل شده اسـت و  SB37×28874 و  SB36×7112 هاي مادري اصلی و فرعی در پایه بیشترین تعداد شاخه
اختالف بـین  شاخه برخوردار بود.   اصلی و فرعی، وزن خشک از کمترین تعداد شاخه 231×261مادري   پایه
، ولی با وجود این، در هر دو بیشـترین ارتفـاع   نبوددار  معنی 1391هاي مادري از نظر ارتفاع بوته در سال  پایه

اختصاص یافت. مقایسه میانگین براي صفات وزن خشک بـرگ، وزن خشـک    231×261مادري  بوته به پایه
بـذر    آمده است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین وزن خشک) 7(بذر و وزن خشک کل بوته در جدول 

مـادري    حاصـل شـده اسـت و پایـه     SB37×28874 و SB36×7112 هاي مـادري  و وزن خشک کل در پایه
  بذر و وزن خشک کل برخوردار بود.    برگ، وزن خشک  از کمترین مقدار وزن خشک 231×261

  

  .بر تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع بوته و وزن خشک شاخه )♀(مادري پایه ×  سالاثرات متقابل  - 6جدول 
Table 6. Intraction of CMS line and year on main branch, axillary branch, plant height and branch dry weight. 

  وزن خشک
(در بوته)  شاخه

Branch dry 
weight (g/plant)  

 بوته ارتفاع
 )متر (سانتی

Plant height 
(cm) 

  تعداد شاخه
(در بوته)  فرعی

Axillary branch 
(no/plant)  

  تعداد شاخه
ته) (در بو اصلی

Main branch 
(No/plant)  

  )♀( مادريپایه 
CMS line  

  سال
Year  

248.96a 118.94a 37.74a  3.16a 7112×SB36 
1391 
2011 

247.89a 122.02a 37.08a 3.28a SB37×28874 
244.80a  119.69a 32.64b 2.97b 7112×436 
225.46a 124.22a 33.66b 3.00b 419×SB36 
234.12a 123.62a 33.18b 2.84b 261×231 
226.58a  110.52b 43.25a 2.85a 7112×SB36 

 1392  
2012 

217.92a 108.64b 40.47a 3.13a SB37×28874 
180.14bc 120.78a 34.10b 2.35b 7112×436 
207.12ab 121.19a 34.20b 2.35b 419×SB36 
150.28c 123.32a 28.00c 1.69c 261×231 

  
هاي  بوط به صفات وزن خشک برگ، وزن خشک بذر و وزن خشک کل بوته در پایهمرمقایسه میانگین  -7جدول 

  .1391-1392در دو سال و  مختلف مادري
Table 7. The mean values of Leaf dry weight, Seed dry weight and Total dry weight in CMS lines (2011-2012). 

  )در بوته (گرم بوته وزن خشک کل
Total dry weight (g/plant) 

  )در بوته (گرم بذر وزن خشک
Seed dry weigh t(g/plant) 

  )در بوته (گرم برگ وزن خشک
Leaf dry weight (g/plant) 

  )♀( پایه مادري
CMS line 

411.07 121.46 51.84 7112×SB36 
407.91 120.53 54.47 SB37×28874 
388.36 116.63 59.25 7112×436 
378.99 108.42 54.28 419×SB36 
349.45 105.79 51.45 261×231 
38.23 14.16 9.44 LSD %5  

  Year  سال      
417.41 122.07 55.09 1391  2011  
356.90 107.08 52.43 1392  2012  
24.18 8.96 5.97 LSD%5  



  1394)، 3( هشتمنشریه تولید گیاهان زراعی، جلد 

130 

جدول تجزیه واریانس برخی صفات کمی و کیفی  طبق اطالعات مندرج در: صفات کمی و کیفی بذر
از نظر عملکرد بذر خام، درصد بذر زیر  هاي مادري اختالف بین پایه شود که شاهده می) م8(جدول 

و  هزاردانه  ، وزنزنی ، درصد پوکی و درصد جوانه متر میلی 5/3- 5/4درصد بذور  ، متر میلی 5/3
باشد. عامل سال در سطح احتمال یک درصد روي  دار می درصد منوژرمیته در سطح یک درصد معنی

، درصد پوکی و  متر میلی 5/3-5/4درصد بذور  ، متر میلی 5/3د بذر خام، درصد بذر زیر عملکر
تیمار ×   . اثرات متقابل سالدار گذاشت ثیر معنیأو درصد منوژرمیته ت هزاردانه  ، وزنزنی درصد جوانه

و درصد  انههزارد  ، وزنزنی ، درصد جوانه متر میلی 5/3-5/4براي عملکرد بذر خام، درصد بذرهاي 
  دار بود. منوژرمیته معنی

  

هاي مختلف مادري  )، در بین پایه متر میلی 5/4-5/3( ، از نظر درصد بذر استاندارد1391در سال 
 هـاي  ، پایـه هـاي مـادري   بـین پایـه  در هـر دو سـال   ولی با این وجـود   ،اختالف آماري وجود نداشت

7112×SB36  وSB37×28874  عملکرد خام بذر و درصد بذر استاندارد کمترین  231×261بیشترین و
نشـان داد    متر میلی 5/3-5/4درصد بذور  و  متر میلی 5/3درصد بذر زیر   مقایسه میانگین .را داشتند

  ) و کمتـرین وزن هزاردانـه بـه پایـه     متـر  میلـی  5/3که بیشترین میزان بذر زیر سرند (درصد بذر زیر 
از  SB37×28874و  SB36×7112 هاي مادري دو سال پایهاختصاص داشت و در هر  231×261 مادري

هاي  پایهمبین اینست که  10جدول مقایسه میانگین ). 9وزن هزاردانه برخوردار بودند (جدول  بیشترین
داراي کمترین درصد بذر زیر سرند و بیشترین بذر باالي سـرند   SB36 ،SB37×28874×7112مادري 

ــذر ( ــی 5/4 >درصــد ب ــر میل ــد. بو Ø(1 مت ــه دن ــز در پای ــذر نی ــوکی ب ــادري  پ ــاي م ، SB36×7112ه
SB37×28874 ،7112×436 ،419×SB36  و  05/9، 38/9، 81/7، 44/7ترتیــب معــادل  بــه 231×261و

اسـت. میـزان درصـد بـذر       اختصاص یافتـه  231×261درصد بوده که بیشترین میزان پوکی به  54/10
عملکرد کیفی  1391بود، بنابراین در سال  1392بیشتر از سال  1392زیرسرند و درصد پوکی در سال 

  ). 10بذر بیشتر بود (جدول 
  
  

                                                        
1- Over size  
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درصد بذر ، Ø متر میلی 5/4-5/3درصد بذر بین بر عملکرد بذر خام،  )♀( مادريپایه ×  سالاثرات متقابل  -9جدول 
  .1391-92 در دو سال وزن هزار دانهو  زنی ، درصد جوانهØ متر میلی 5/3 <

Table 9. Interaction of CMS line and year on the raw seed yield, seed size with diameters of 3.5- 4.5 
mm (%), Germination percentage and 1000 seed weight (2011-2012). 

وزن هزار دانه 
  (گرم)

1000 seed 
weight (g)  

  درصد
  زنی جوانه

Germination 
percentage 

  درصد بذر بین
   متر یلیم 5/3-5/4

Seed size with 
diameters of 3.5- 4.5 

mm (%)  

 عملکرد خام بذر

 )کیلوگرم در هکتار(
Raw seed yield 

(kg h-1)  

  )♀( مادريپایه 
CMS line  

 سال
Year 

10.34a 95.45a 54.80a 2600.96a 7112×SB36  
10.92a 92.89b 53.55a 2547.89a SB37×28874 1391 
9.91b 97.83a 52.94a 2077.81b 7112×436 2011 
9.68b 96.82a 50.16a 2200.67b 419×SB36  
9.47b 98.08a 49.48a 1815.7c 261×231  
10.00a 93.25a 46.11a 2651.66a 7112×SB36  
10.38a 91.67a 43.67a 2525.26a SB37×28874 1392 
9.15c 90.67a 36.00b 1921.58b 7112×436 2012 
9.01c 88.83a 38.45b 1829.66b 419×SB36  
8.35d 90.83a 35.17b 1429.56c 261×231  

  

، درصد پوکی بـذر  Øمتر  میلی 5/4 >درصد بذر ، Øمتر  میلی 5/3<مربوط به درصد بذر مقایسه میانگین  -10جدول 
  .1391-1392در دو سال  هاي مختلف مادري و در پایه

Table 10. The mean values of seed size with diameters of <3.5mm Ø, seed size with diameters of 
>4.5mm Ø  and unkerneled seed in CMS lines (2011-2012).  

 درصد
  پوکی

Unkernel 
seed (%) 

  Ø متر میلی 5/4> درصد بذر
Seed size with diameters of 

>4.5mm Ø  (%) 

  Ø متر میلی 5/3< درصد بذر
Seed size with 

diameters of <3.5mm Ø (%) 

  )♀( پایه مادري
CMS line  

7.44 10.45  29.27 7112×SB36 
7.81 12.35 28.74 SB37×28874 
9.36 9.88 33.27 7112×436 
9.05 8.42 36.12 419×SB36 
10.54 4.37 40.98 261×231 
0.83 1.24 2.40 LSD(%5) 
  Year سال     

6.11 9.23 32.59 2011  1391 

11.58 8.96 34.76 2012  1392 
0.52 0.79 1.54 LSD (%5) 
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ی ی بوته و صفات کمختشنا ضرایب همبستگی ساده بین صفات ریخت: ضرائب همبستگی بین صفات
دار بین تعداد شاخه  ن وجود همبستگی مثبت و معنیآمده است که مبی )11(بذر در جدول و کیفی 

کل در بوته با عملکرد  ، وزن خشک بذر و وزن خشکاصلی، تعداد شاخه فرعی، وزن خشک شاخه
 وزن خشک شاخه و دار بین تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فرعی بذر خام و همبستگی منفی و معنی

، وزن بین تعداد شاخه اصلی، وزن خشک شاخههمبستگی  البته در بوته با درصد بذر زیر سرند است.
تگی بین ارتفاع بوته با همبس .با درصد پوکی نیز منفی بود  خشک بذر و وزن خشک کل در بوته

  دار بود.  عملکرد بذر خام منفی و معنی
نشان داده شده است و حـاکی از   )12(ضرایب همبستگی بین صفات کمی و کیفی بذر در جدول 

 5/4-5/3 درصد بذر بینعملکرد بذر خام با درصد بذر استاندارد (دار بین  وجود همبستگی مثبت و معنی
. همچنین درصد قوه نامیه با درصد پوکی باشد ي سرند و وزن هزاردانه می)، درصد بذر باالØ متر میلی

     دار داشت. و وزن هزاردانه همبستگی منفی و معنی
کردن به تعداد کافی و با توزیع یکنواخت در تولید بذر چغندرقنـد بـذري از اهمیـت زیـادي      سبز

روي (بولتینـگ)   گردد و سـاقه  مینیاز یک زراعت موفق محسوب  باشد و در حقیقت پیش برخوردار می
هاي کاشته شده زودتر به ساقه  چه از عوامل اصلی تولید بذر در چغندرقند است و هر چه قدر ریشه نیز 

توانـد در بهبـود    هاي هوایی خواهد داشت که در نهایت مـی  برود مدت زمان بیشتري براي توسعه اندام
  .)7( کمی و کیفی عملکرد بذر مؤثر واقع شود

هاي مختلف مـادري   دهی در بین پایه روي و گل شدن، ساقه این تحقیق، صفات فنولوژیکی سبزدر 
از نظر صـفات فنولوژیـک    SB36×7112هاي مختلف متفاوت بود و در این میان پایه مادري  و در سال

از این والد بذري از نظر کمیت و کیفیت بذر نیـز بهتـر   هاي مادري برتري داشت و  نسبت به سایر پایه
مطلوب بودن کمیت و کیفیت بذر در این والد مادري بـا اسـتقرار   رسد دلیل  نظر می . بهها بود دیگر پایه

 SB36×7112این والد مـادري   بر تر در سطح مزرعه ارتباط داشته باشد. عالوه بهتر و رشد و نمو سریع
خشک کل را داشـت  بذر و وزن   شاخه، وزن خشک  اصلی و فرعی، وزن خشک  بیشترین تعداد شاخه

هاي اصلی و فرعی، وزن خشک شـاخه و وزن   بین تعداد شاخه) 11جدول (مثبت وجود همبستگی و 
چقـدر ظهـور مراحـل     کند. بنـابراین هـر   یید میأاین نظریه را ت با کمیت و کیفیت بذر خشک کل بوته

در نتیجه وزن خشـک  و تعداد شاخه اصلی و فرعی در بوته، و باشد تر  فنولوژیک در والد مادري سریع
کل بوته نیز بیشتر باشد عملکرد کمی و کیفی در آن والد مادري نیز بیشتر خواهد بود. همچنین در این 
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هاي اصـلی و فرعـی    زمینه گزارش شده که وزن خشک بیشتر شاخه احتماالً ناشی از تعداد بیشتر ساقه
شوند، بنابراین هـر چـه تعـداد سـاقه      هاي فرعی تشکیل می ها روي ساقه که گل است و با توجه به این

شـود   به افزایش وزن خشک کل در بوته می فرعی بیشتر باشد بهتر خواهد بود، چرا که این حالت منجر
ــادري  5و متعاقــب آن عملکــرد افــزایش خواهــد یافــت (  ــد م ــت بــذر در وال ــت و کیفی البتــه کمی .(

SB37×28874 خه اصلی و فرعی و نیز وزن خشک کـل  نیز باالتر بود و در این والد همچنین تعداد شا
ـ   ویژگیی بوته با ختشا در بوته زیاد بود. آنچه که در جدول همبستگی بین صفات ریخت ی و هـاي کم

ت و کیفیـت بـذر   وجود همبستگی منفی بین ارتفاع بوته با کمی )11(جدول  کیفی بذر قابل تامل است
اید با بیشتر بودن ارتفاع بوته ارتبـاط داشـته   ش 261×231باشد و دلیل کمی عملکرد در والد مادري  می

در این والد تعداد شاخه اصلی و فرعی و متعاقب آن وزن خشک کل در بوته نیز کمتر است کـه   .باشد
دلیل وجود غالبیت انتهـایی در سـاقه اصـلی     هاي بلند شاید به کمی تعداد شاخه اصلی و فرعی در بوته

عبارتی پابلند هستند عمل هـرس   ها ارتفاع بوته بیشتر است و یا به نهایی که در آ . بنابراین در پایهباشد
). عمل هرس 6( شود توصیه می هاي جانبی اصلی و رشد شاخه  رفتن غالبیت انتهایی ساقه  جهت از بین

با تراکم بیشـتر منشـعب شـوند و از طریـق     هاي پایین ساقه اصلی  ها در قسمت شود تا شاخه باعث می
). یکنـواختی  15 ،10 ،6میزان تولیـد بـذر در سـطح مزرعـه شـود (      يموجب ارتقا زایی افزایش شاخه

هاي  ، افزایش کیفیت بذر، افزایش پایداري و استقامت گیاه در برابر وزش باد، کاهش قطر ساقهدهی گل
 ).10 ،4شـوند (  ها نیز از جمله مزایاي هرس محسوب می ها و خرمنکوبی آن منفرد و تسهیل عمل قطع ساقه

چـرا کـه تـراکم     ،بر عملیات هرس، تراکم کاشت نیز باید با توجه به رقم موردنظر انتخاب شود  وهعال
عنوان یک عامل مهم در تولید بذر چغندرقند، نه تنها به حاصلخیزي خاك، بلکه به قـدرت و   کاشت به

ان مـورد توجـه   وقت در تولید بذر تجارتی در ایـر  مادري نیز بستگی دارد و هیچ زایی پایه توانایی شاخه
است که در ایـران (اردبیـل)، بـا توجـه بـه       یکی از موضوعات مهم در این زمینه اینقرار نگرفته است. 

را بدون توجه بـه خصوصـیات    چه امکانات مکانیزاسیون، جهت تولید بذر اغلب عملیات کاشت ریشه
 ءزمینه جا دارد، موسسه ، که در اینگیرند در نظر می 70× 50مورفولوژیکی رقم مورد کاشت، با آرایش 

هـاي   توصیه هاي مورفولوژیکی رقم چغندرقند ارقام را قبل از معرفی، ارزیابی کرده و بر اساس ویژگی
  اعالم نمایند.الزم را در زمینه آرایش کاشت و هرس بوته 

 1391دار گذاشته اسـت و در سـال    ثیر معنیأدر این تحقیق عامل سال روي کمیت و کیفیت بذر ت
 1391نه تنها میزان عملکرد بذر خام نسبت بـه سـال    1392و در سال  بود 1392د بهتر از سال عملکر
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، از 1391عبـارتی در سـال    بلکه میزان استحصال بذر استاندارد از بذر خام نیز کمتر بود. بـه  ،کمتر بود
 5/1173(درصد آن، بذر استاندارد بـوده اسـت    19/52کیلوگرم در هکتار عملکرد بذر خام،  61/2248

 88/39کیلوگرم در هکتـار عملکـرد بـذر خـام،      54/2071نیز از  1392کیلوگرم در هکتار) و در سال 
کیلـوگرم در هکتـار) کـه حـاکی از      13/826صورت بذر استاندارد استحصال شده است ( درصد آن به

و کیفـی   یهاي کم ویژگیدار سال بر  ثیر معنیأاست. ت 1391کیلوگرمی نسبت به سال  37/347کاهش 
کـه در آن در   دهـی  و با بررسی شرایط آب و هوایی در طول دوره گل) 7زارش شده است (بذر قبالً گ

رطوبـت نسـبی    تیر ماه) 31خرداد تا  31از چغندرقند  دهی (در این تحقیق زمان گل دهی زمان اوج گل
وبت نسبی و افزایش ثیر منفی کاهش رطأو ت کاهش یافته و دماي هوا نیز تا حدودي افزایش یافته است
نظـر   و بـه  )19( اسـت   ) گزارش شـده 1970دما بر کمیت و کیفیت بذر چندرقند قبالً توسط اسکات (

) 1دهـی (شـکل    در اوج گـل  امـل وناشی از ایـن ع  1392ت و کیفیت بذر در سال رسد کاهش کمی می
و  ووددر ایـن زمینـه   دهـد.   کاهش نشـان مـی   1392چرا که میزان پوکی و قوه نامیه نیز در سال  ،باشد

ـ   درجـه سـانتی   18که بیشترین تعداد میوه در شرایط  اند گزارش کرده )1982( همکاران دسـت   هگـراد ب
براي تولید بذر چغندرقنـد   گردد. آید و افزایش یا کاهش درجه حرارت موجب کاهش تعداد آن می می

متوسـط   ).22( باشـد  گراد  یدرجه سانت 15-20بین  دهی متوسط دماي هوا  الزم است در طول دوره گل
شرایط اقلیمی دهی  در طول دوره گل )،1(شکل  طبق ).19درصد باشد ( 75هوا نیز باید  رطوبت نسبی

، 8در روزهـاي   1392کننده نیست، ولی در سـال    براي تولید بذر چغندرقند زیاد نگران 1391در سال 
درصـد بـوده و    46نسبی تقریباً   رطوبت ،قندافشانی در چغندر اوج گردهبا زمان  تیرماه، هم 18و  10، 9

که میانگین دما در این مدت خیلی بیشـتر از   میانگین دماي هوا نیز در این مدت بیشتر بوده است. با آن
ثیر بر کمیت و کیفـت  أمحدوده مطلوب نیست، ولی کمبود رطوبت نسبی همراه با دماي باال از طریق ت

  .است  گذاشتهد بذر اثر منفی ) بر عملکر19 ،13تولید دانه گرده (
  

  گیري کلینتیجه
از نظـر  هـاي مـادري    نتایج این تحقیقی نشان داد که در تولید بذر منوژرم هیبرید چغندرقنـد، پایـه  

والــدهاي مــادري شناسـی بوتــه بــا یکـدیگر اخــتالف دارنـد.     ریخــتمورفولـوژیکی و  هــاي  ویژگـی 
7112×SB36  وSB37×28874 شـاخه، وزن    اصلی و فرعی، وزن خشـک   هداراي بیشترین تعداد شاخ

شـوند،   هاي فرعـی تشـکیل مـی    ها روي ساقه که گل بذر و وزن خشک کل بود. با توجه به این  خشک
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 .، باعث افزایش عملکرد بذر شده اسـت هاي مادري بنابراین وجود تعداد ساقه فرعی بیشتر در این پایه
کمتـرین   ،ارتفـاع بوتـه  بیشترین  دري دیگر دارايهاي ما نسبت به پایه 261×231از طرفی والد مادري 

کم بودن تعـداد شـاخه اصـلی و فرعـی در     لکرد بذر بود. مو نیز کمترین ع فرعی و اصلی تعداد شاخه
ها ارتفاع  هایی که در آن بنابراین در پایه ،بودهدلیل وجود غالبیت انتهایی در ساقه اصلی  هاي بلند به بوته

اصلی و   رفتن غالبیت انتهایی ساقه ارتی پابلند هستند عمل هرس جهت از بینعب بوته بیشتر است و یا به
بر عملیات هرس، تراکم کاشت نیز باید با توجه بـه رقـم    عالوه. شود هاي جانبی توصیه می رشد شاخه

عنوان یک عامل مهم در تولید بذر چغندرقند، نه تنها بـه   چرا که تراکم کاشت به ،نظر انتخاب شود مورد
وقت در تولید  مادري نیز بستگی دارد و هیچ زایی پایه لخیزي خاك بلکه به قدرت و توانایی شاخهحاص

  بذر تجارتی در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
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