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  اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی عملکرد و برخی از صفات ژنوتیپ های چغندر قند
  

  31 کامل ساجدو 2علی عبادی*، 1لیال وفادار
 ، دانشگاه محقق اردبیلی،عضو هیات علمی گروه زراعت2،  محقق اردبیلی دانشگاه،ارشد زراعتآموخته کارشناسیدانش1

   دانشگاه محقق اردبیلی،ارشد زراعتآموخته کارشناسیدانش3
  25/7/87:  ؛ تا ریخ پذیرش5/3/87: تاریخ دریافت

  
  چکیده
روی برخـی از صـفات کمـی و عملکـرد            ثیر تـاریخ کاشـت و تـراکم بوتـه بـر           أمنظور بررسی ت  به

 در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصالح و تهیه بذر چغنـدر           1385های چغندرقند آزمایشی در سال       ژنوتیپ
هـای کامـل     بار خرد شده در قالب طـرح بلـوک         های دو  صورت کرت  آزمایش به  .قند کرج اجرا گردید   

 خـرداد  3 فـروردین و  25فاکتور اصلی شامل دو سطح تاریخ کاشت        . تصادفی با چهار تکرار انجام شد     
هکتار و فـاکتور فرعـی        هزار بوته در   125 و   100،  75،  50 سطح تراکم بوته     4فاکتور فرعی شامل    . بود

، ) فـروردین  25( نتایج نشان داد که در تاریخ کاشت اول        . بود 4027DS و   7112،  428 هیبرید   3فرعی  
تعداد برگ سبز، وزن خشک طوقه، وزن خشک ریشه، طول دمبرگ و عملکرد ریشه، نسبت به تـاریخ                  

 درصـد کـاهش     3/24که کشت دوم نسبت به کشت اول         طوری افزایش یافت، به  )  خرداد 3(اشت دوم   ک
 100 تـا (اکثرصفات با افزایش تراکم بوته، بهبود یافتند، خصوصاً افزایش تراکم بوته            . عملکرد نشان داد  

اری تـاریخ   بیشترین وزن خشک طوقه از ترکیب تیم       .عملکرد ریشه را افزایش داد    ) هکتار بوته در  هزار
 در اغلـب    428در مقایـسه بـا       4027DSاگرچه ژنوتیپ   . دست آمد  هب 4027DSکاشت اول و ژنوتیپ     

عملکـرد ریـشه بـا وزن خـشک     . صفات بیشترین مقدار را داشت ولی عملکرد ریشه آنها یکـسان بـود    
. داری نشان داد   طوقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک کل و تعداد برگ خشک همبستگی مثبت و معنی              

 4027DSهزار بوته در هکتار و ژنوتیپ       100 ترکیب تیماری از تاریخ کاشت اول و تراکم          ترین مناسب

                                                 
 ebadi@uma.ac.ir:  مسئول مکاتبه-*
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ـ                 هب دسـت آوردن بهتـرین تـاریخ        هدست آمد، با وجود این تکرار آزمایش در چند سال و مکـان بـرای ب
  .گردد کاشت و تراکم و معرفی ژنوتیپ پایدار توصیه می

  

   عملکرد ، تراکم بوته،خ کاشتتاری ،چغندر قند :های کلیدی واژه
  

  مقدمه
تاریخ کاشت چعندر قند تابع دمای محیط است و تـأخیر در تـاریخ کاشـت عملکـرد محـصول را                     

هـای   از سوی دیگر تأخیر در تاریخ کاشت چغندر قند موجب عدم رشـد کـافی انـدام                . دهد کاهش می 
) 1987( لی و همکاران  ). 1995 ،الئور( شود  و کاهش عملکرد محصول نیز می      )گیاهکرپه شدن    (گیاهی

هـای کاشـت دیـر       دریافتند که روند تخصیص مواد فتوسنتزی با تاریخ کاشت همبـستگی دارد و بـرگ              
روند، البته در کاشت زود هنگام مقدارکل ماده خشک از بـین رفتـه               هنگام با سرعت بیشتری از بین می      

ـ . کاشت دیرهنگام است   در طی فصل رشد بیشتر از       ظرفیـت تولیـد مـاده خـشک را          خیر در کاشـت   أت
ـ    ها به آهستگی افزایش می     در تاریخ کاشت زود سرعت رشد برگ      . دهد کاهش می  ثیر زیـادی   أیابد که ت

اولین تـأثیر افـزایش تـراکم جمعیـت         ). 2005 و   1999سلطانی و همکاران،    (برروی عملکرد گیاه دارد     
های فتوسنتز کننـده در سـایه اسـت کـه            های مجاور و قرار گرفتن اندام      گیاهی، افزایش رقابت بین بوته    

اسـودی و   . هـای نمـوی گیـاه اسـت        اثرات کلی آن تشدید رشد طولی پهنک و تـسریع تمـام فرآینـده             
هـای بـذری     چه بیان داشتند که همراه با افزایش تراکم بوته طی تولید ریشه          ) 2004( زاده حمایتی  صادق

ماده خشک و بذرتولید شده به ازای هـر بوتـه           های فرعی و بارور، مجموع       چغندر قند، بر تعداد شاخه    
نشان داد که سطوح مختلف تیمارهای تراکم بر تعداد برگ سبز و زرد بوته                ) 2001(خیامیم  . افزوده شد 

داری نداشته است، بدین ترتیب با کاهش تراکم، تعداد برگ در هر گیـاه افـزایش                 ثیر معنی أچغندرقند ت 
علـت اصـلی    . شود  در واحد سطح زمین با افزایش تراکم بیشتر می         ها از طرف دیگر تعداد برگ    . یابد می

حتـی در     های گیاهان همجوار،     قند از هم پوشانی برگ     های باالی چغندر   عدم افزایش عملکرد در تراکم    
ها گسترش یابد، گیاه به تنهایی نور کمتـری را           هر چه هم پوشانی برگ    . شود اوایل دوره رشد ناشی می    

) 2001(شکوه فر   . کند  ماده خشک کمتری تولید می      طور انفرادی،  ر نتیجه هر گیاه به    آورد، د  دست می  به
شـود، تعـداد     گزارش داد که با افزایش فواصل کشت که منجر به کاهش تعداد گیاه در واحد سطح مـی                 

نشان دادند که با کاهش فواصـل       ) 2004( طالقانی و همکاران  . یابد افزایش می ) زرد( های غیرفعال  برگ
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یابد، زیرا در خطوط باریک تر استفاده بهینه از نهاده ها            ن خطوط کاشت مقدارماده خشک افزایش می      بی
قنـد از لحـاظ      بین ارقام چغندر  ) 2002( امجدی. پذیر است  های فتوسنتزی امکان   و تولید بیشتر فرآورده   

نشان ) 1993( داسکات و جاگار  . داری مشاهده نمود   عملکرد ریشه و قند قابل استحصال اختالف معنی       
دهنده ریشه   های مختلف تشکیل   داری در توزیع کمی و کیفی مواد در قسمت         داد که ارقام اختالف معنی    

. داری با هـم دارنـد      نیز نشان داد که ارقام از لحاظ صفات کمی اختالف معنی          ) 2005( حاتمی. نداشتند
 و فاصله بین ردیـف بیـشتر،        نشان دادند که در تاریخ کاشت دیر      ) 2002( همچنین چکمه چی و اورال    

 نشان دادند که     )2004( همچنین سوگوت و آریگلو   . عملکرد و کیفیت آن اثرات منفی بر یکدیگر دارند        
چنـین نتـایجی را     . گیـرد  هـا قـرار مـی       تاریخ کاشت و اثر متقابـل آن        ثیر تراکم گیاهی،  أعملکرد تحت ت  

ـ      ). 1995،  الئور ؛1994راستل،  (اند   محققین دیگر نیز گزارش نموده     ثیر أهدف از این آزمایش، بررسی ت
هـای چغنـدر     های مختلف کاشت و تراکم بوته برروی برخی از صفات کمی و عملکرد ژنوتیـپ               تاریخ

  .قند بود
 

  ها مواد و روش
سسه اصالح و تهیـه بـذر       ؤ در مزرعه تحقیقاتی مهندس مطهری وابسته به م        1385آزمایش در سال    

ای، با زمـستان سـرد و        این منطقه جزء مناطقی با آب و هوای مدیترانه        . چغندر قند در کرج اجرا گردید     
هـای   خاک منطقه، خیلی عمیق با بافت رسی بوده و جزء خاک          . مرطوب و تابستان خشک و گرم است      

  .باشد رسوبی می
هـای کامـل تـصادفی بـا چهـار           های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک         صورت کرت  آزمایش به 

فاکتور فرعـی  .  خرداد بود3 فروردین و 25فاکتور اصلی شامل دو سطح تاریخ کاشت . تکرار انجام شد 
 هیبریـد   3هکتار و فاکتور فرعـی فرعـی،          هزار بوته در   125  و 100،  75،  50 سطح تراکم بوته     4شامل  

های  سازی مزرعه و پیاده کردن نقشه آزمایش در تاریخ         پس از آماده  . باشد می DS 4027 و   7112،  428
. صورت خـشکه کـاری صـورت گرفـت         ، به  ت مربوطه، کشت بذر توسط توسط بذر کار جان دیر         کاش

 روز پس از کاشت در حین عملیات تنک سطوح مورد آزمـایش تـراکم بوتـه بـا ایجـاد                     30-45حدود  
علف هرز غالب مزرعه گیـاه تـاج خـروس          . متر ایجاد شد    سانتی 40 و   7/26،  20،  16فواصل بین بوته    

های هرز همزمـان بـا تنـک         وجین علف . ها نیز مشاهده گردید     انواع گراس  ، خرفه و  یزیبوده، اما تاجر  
همچنین در طول دوره رویش از سموم مختلفی جهت مبارزه بـا      . مزرعه و اعمال تیمار تراکم انجام شد      

 بـا . انجـام شـد   برداری    بار نمونه  12در طی دوره رشد      .ها استفاده شد   های هرز و آفات و بیماری      علف
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 صـورت   7 و   6 و سپس از خطوط      3 و   2صورت تخریبی از خطوط      گیری به  ای، نمونه  ذف اثر حاشیه  ح
برداری صـورت گرفـت و        در هر دو هفته یک بار نمونه       2 و   1های کاشت    از هر کدام از تاریخ     .گرفت

 کـرت مربـوط بـه       24 کرت مربوط به تاریخ کاشت اول و در هفته بعدی از             24 زدر واقع در هر هفته ا     
 مرحلـه  12هـای سـبز و زرد و پژمـرده در طـول             تعداد برگ . برداری انجام شد   تاریخ کاشت دوم نمونه   

های مربوطه جدا و شمارش شدند و میانگین تعداد برگ سبز و زرد و پژمـرده در                  برداری در بوته   نمونه
ه گیری گردید و های انتخابی انداز همچنین طول دمبرگ هر یک از ارقام در نمونه       . دست آمد  هر بوته به  

گیری وزن تر برگ و دمبرگ سبز در هر  پس از اندازه. عنوان معیار ثبت گردید  ز آنها به  میانگین هر یک ا   
 ساعت گذاشـته، سـپس      48گراد به مدت      درجه سانتی  72ها تهیه و در آون       نمونه، یک زیر نمونه از آن     

هـا و   پـس از جداسـازی بـرگ    .دکل نمونه تعمیم داده ش    وزن خشک برگ و دمبرگ سبز محاسبه و به          
ها  های برداشت شده، طوقه ای چغندرقند و شستشوی هر یک از ریشه   ها، از قسمت ریشه ذخیره     دمبرگ

ها جدا کرده و سپس وزن هر یک از آنها جداگانه توزین گردید و به قطعات ریزتر خرد شد                    را از ریشه  
ر گرفـت و سـپس وزن خـشک هـر یـک             گراد قرا   درجه سانتی  72 ساعت در آون دمای      48و به مدت    

 7 از خطوط    1385 در نهایت برداشت نهایی در آبان ماه         . شد و به کل نمونه تعمیم داده شد        گیری اندازه
و جهت محاسبه عملکرد و سایر صـفات بـه          .  متر توسط چغندر کن انجام شد      8 هر کرت به طول      6 و

 تجزیه شده و برای     SASاستفاده از نرم افزار     های حاصل از آزمایش با       داده. آزمایشگاه انتقال داده شد   
 Excelای دانکن و جهت رسم نمودارها نیز از نـرم افـزار              مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه      

  .استفاده شد
  

  نتایج و بحث
  تعداد برگ سبز و زرد

 هـزار   125 و 100های   تراکم). 1جدول  ( داری برروی تعداد برگ سبز داشت      ثیر معنی أتراکم بوته ت  
 هزار بوتـه  50 برگ سبز در مترمربع، در گروه برتر و تراکم         7/252 و   5/247ترتیب با    بوته در هکتار، به   

هـای   یافتـه ). 2جدول  (  گرفتند ردر گروه آخر قرا   )  برگ سبز  9/141( هکتار با حداقل میانگین برگ     در
هکتـار، تعـداد     هزار بوتـه در 120ا  هزار ت80نشان داد که با افزایش تراکم از    ) 1971( درایکات و وب  

  ن است ـها ممک وتهـش بـوه آرایـطی و نحـط محیـاختالف بین ارقام و شرای. یابد برگ سبز کاهش می
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این صفت با وزن خشک دمبرگ و طول دمبـرگ همبـستگی مثبـت و               . هایی را در برداشته باشد     تفاوت
  در9/111بـا میـانگین    ( تعداد برگ زرد بیشتریتاریخ کاشت دوم دارای ). 3جدول ( دار نشان داد  معنی

تعـداد بـرگ زرد دربـین       ). 2جـدول   ( بـود ) مربـع   در متـر   1/93(نسبت به تاریخ کاشت اول      ) مترمربع
 و  3/107ترتیـب بـا       به 7112 و   428های   ژنوتیپ). 1جدول  ( های مورد مطالعه نیز متفاوت بود      ژنوتیپ

)  بـرگ زرد   6/82طور میـانگین     به(با حداقل تعداد     4027DS برگ زرد در یک گروه و ژنوتیپ         6/117
دار  ها و تاریخ کاشت نیز اثر متقابـل معنـی   همچنین بین ژنوتیپ). 2جدول ( در گروه بعدی قرار گرفت    

تعداد برگ زرد با وزن خشک دمبرگ، طول دمبـرگ همبـستگی            ). 1جدول  ) (1شکل  ( مشاهده گردید 
نشان داد که بـا افـزایش فاصـله بـین           ) 2001(فر   های شکوه  افتهی). 3جدول  ( دار نشان داد   منفی و معنی  

) 2001( های خیـامیم   نتایج این تحقیق با یافته    . یابد افزایش می ) برگ غیر فعال  (ها، تعداد برگ زرد      بوته
  .مطابقت دارد

نهایت باال رفتن کارآیی فتوسنتز در  افزایش کارآیی جذب تشعشع و کارایی باالتر مصرف آب و در    
های محیطی درطی    شود و شرایط نامساعد و استرس      های باالتر منجر به تولید بیشتر برگ سبز می         کمترا

رقـابتی کـه در   . های زرد محسوب گردد تواند عامل مهمی در افزایش تعداد برگ      ها می  رشد خطی برگ  
هـای   ش بـرگ تواند در تسریع پیـری زودرس و افـزای   آید نیز می های باال بین گیاهان به وجود می   تراکم

  .زرد اثر گذار باشد
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
  

  .های مختلف کاشت های چغندرقند در تاریخ  تغییرات تعداد برگ زرد ژنوتیپ-1شکل 
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  تعداد برگ خشک
جـدول  (داری داشـتند     ثیر معنـی  أروی تعداد برگ خشک ت     ها بر  تاریخ کاشت، تراکم بوته و ژنوتیپ     

و تاریخ کاشـت دوم کمتـرین       ) مربع  برگ در متر   1/159ن  طور میانگی  هب(تاریخ کاشت اول بیشترین     ). 1
 هزار بوتـه  125تراکم ). 2جدول (را داشت ) مربع  برگ در متر9/98طور میانگین   هب(تعداد برگ خشک    
ترتیب با   به( هزار بوته در هکتار، بیشترین و کمترین تعداد برگ خشک را داشتند              50در هکتار و تراکم     

 DS 4027 حداکثر و ژنوتیـپ    428ژنوتیپ  ). 2 جدول   ،مربع خشک در متر   برگ   99 و   6/170میانگین  
). 2جـدول    ،مترمربـع   برگ خـشک در    5/112 و   2/145ترتیب   به(حداقل تعداد برگ خشک را داشتند       

تعداد برگ خشک با عملکرد ریشه، وزن خشک طوقه، وزن خشک ریشه و وزن خشک کل همبستگی                 
هـا و    تر بـرگ   رسد کاشت زودتر موجب توسعه سریع       به نظر می   ).3جدول  (دار نشان داد     مثبت و معنی  

های خـشک افـزوده اسـت، اگـر چـه اخـتالف بـین                ای گشته و بر تعداد برگ      ایجاد رقابت درون گونه   
 نشان دادند که مقدار ماده خـشک        1987لی و همکاران    . توان نادیده گرفت   های مختلف را نمی    ژنوتیپ

 اسـودی و    و) 2005(طالقـانی و همکـاران      . بیشتر از دیرهنگام بود   از دست رفته در کاشت زود هنگام        
هـای هـوایی افـزوده       نیز نشان داد که با افزایش تراکم بر میزان مـاده خـشک انـدام              ) 2004( زاده صادق

توانند بـا هـم    اعالم داشت که ارقام مختلف از لحاظ صفات کمی می         ) 2005(همچنین حاتمی   . شود  می
  .های آنها مطابقت دارد نتایج حاصله با یافته. شندتفاوت فاحشی داشته با

 
  وزن خشک دمبرگ

 هزار بوته در    125تراکم  ). 1جدول  ( روی وزن خشک دمبرگ داشت     داری بر  ثیر معنی أتراکم بوته ت  
ترتیـب بـا     بـه (  هزار بوته در هکتار حداقل وزن خشک دمبرگ بودند         50هکتار دارای حداکثر و تراکم      

ها و تاریخ کاشت نیـز اثـر         همچنین بین ژنوتیپ  ). 2جدول  ( )مربع  گرم بر متر   3/104 و   4/180میانگین  
نیز مشاهده کردند که با     ) 2004( زاده حمایتی  اسودی و صادق  ) 2شکل  ( دار مشاهده گردید   متقابل معنی 

رغـم کـاهش وزن    بـا افـزایش تـراکم علـی      . شود های هوایی افزوده می    افزایش تراکم بوته بر وزن اندام     
وزن خـشک دمبـرگ بـا       . شـود  رگ در هر بوته، عمالً وزن خشک دمبرگ در واحد سطح بیشتر می            دمب

دار و بـا تعـداد بـرگ زرد همبـستگی منفـی و       تعداد برگ سبز، طول دمبرگ همبستگی مثبـت و معنـی      
  ).3جدول ( داری نشان داد معنی
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  .های مختلف کاشت  تاریخهای چغندر قند در  تغییرات وزن خشک دمبرگ ژنوتیپ-2شکل 
  

  
  .های بوته قند در تراکم های چغندر  تغییرات وزن خشک طوقه ژنوتیپ-3شکل 

  
  وزن خشک طوقه

قرار گرفـت   ) تراکم و ژنوتیپ     تاریخ کاشت، (ثیر هر سه فاکتور آزمایش      أوزن خشک طوقه تحت ت    
 دار مـشاهده شـد     قابـل معنـی   ها و تاریخ کاشت و ژنوتیپ و تراکم بوته اثـر مت            بین ژنوتیپ ). 1جدول  (
نـسبت بـه   ) مربـع   گرم در متر2/315(تاریخ کاشت اول دارای وزن طوقه بیشتری ). 4شکل  ( )3شکل  (

، )1995( الئـور هـای    ایـن نتـایج بـا یافتـه       ). 2جدول  (بود  ) مربع متر  گرم در  8/245(تاریخ کاشت دوم    
اعالم داشت ) 1995 (الئور .اردمطابقت د) 2004( و رشدی و رضادوست  ) 1999( فورچون و همکاران  
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همچنین فورچون  . گردد خیر تاریخ کاشت موجب کرپه شدن و در نهایت کاهش عملکرد گیاه می            أکه ت 
، افزایش جذب تشعشع و     LAIبیان داشتند که کاشت زودهنگام موجب باال رفتن         ) 1999(و همکاران   

تر، بیـشتر بـودن طـول مـدت          نیفصل رشد طوال   .گردد به تبع افزایش وزن خشک و عملکرد طوقه می        
ها در اوایل فصل و استفاده مطلوب از آب و عناصر غـذایی              تابش تشعشع خورشیدی و رشد بهتر برگ      

هکتـار، در     هـزار بوتـه در     125 و   100،  75هـای    تراکم. ای منجر شده باشد    ممکن است به چنین نتیجه    
طالقانی و همکـاران  ). 2جدول ( ر گرفتندهکتار در گروه بعدی قرا بوته در   هزار 50گروه برتر و تراکم     

نیز اظهار داشتند که با افـزایش تـراکم بـر میـزان وزن              ) 2004( زاده حمایتی  و اسودی و صادق   ) 2004(
هـای پـایین، ایـن       رغم افزایش وزن خشک طوقه در بوتـه در تـراکم           علی. شود خشک طوقه افزوده می   

هـای    کاهش نسبی وزن خشک طوقه در تـراکم        شود و با وجود    حسب واحد سطح میسر نمی     افزایش بر 
 و  7112دو ژنوتیپ   . طور میانگین بر میزان وزن خشک طوقه در واحد سطح افزوده شد            هباال در بوته، ب   

4027 DS             در گـروه بعـدی قـرار گرفـت          428از نظر وزن خشک طوقه با هم در یک گروه وژنوتیپ 
، )2002( هـای امجـدی    خـشک طوقـه در یافتـه   ها از نظـر میـزان وزن    بین ارقام و ژنوتیپ   ). 2جدول  (

جاگـارد و   . دار اشاره شـده اسـت      به وجود اختالف معنی   ) 2005(و حاتمی    )1985( جاگارد و اسکات  
اساس ضریب استهالک نوری و میزان جذب تشعشع و تفاوت اینها در بین ارقام و                بر) 1985(  اسکات

 بوتـه تغییـری نکـرد و بـیش از آن           12زایش و در     ضریب استهالک افـ    8 به   4اینکه با افزایش تراکم از      
موجب کاهش ضریب استهالک و نهایت کاهش جذب نور و عملکرد گردیـد، بـه ایـن نتیجـه دسـت                     

بر اختالف داشتن صفات کمی و به تبع تفـاوت در           ) 2005(و حاتمی   ) 2003(همچنین امجدی   . یافتند
اختالف نه تنها در بـین گیاهـان        . دست یافتند ها به این نتیجه      وزن خشک طوقه در بین ارقام و ژنوتیپ       

تواند صادق باشد، که ایـن موضـوع بـه           های یک گیاه نیز می      های گونه  بلکه در بین بین ارقام و ژنوتیپ      
روی گیاهـان رخ     ثیر اکتسابی از طرف محیط بـر      أدهد و ت   های ژنتیکی که رخ می     وجود توارث و جهش   

ها و تـاریخ کاشـت و ژنوتیـپ و تـراکم بوتـه               دار بین ژنوتیپ   همچنین وجود اثر متقابل معنی     .دهد می
دار وجـود    ها و تاریخ کاشت و ژنوتیپ و تراکم بوته اثر متقابـل معنـی              بین ژنوتیپ . گزارش شده است  

شکل ( هکتار  هزار بوته در   125 و تراکم    7112بیشترین مقدار طوقه در ترکیب تیماری ژنوتیپ        . داشت
کمترین مقدار این صفت در ترکیب       و) 4شکل   (4027DSل و ژنوتیپ    و همچنین تاریخ کاشت او    ) 3

 هزار بوته در هکتـار تفـاوتی بـین          50تراکم   در. دست آمد  به 428تیماری تاریخ کاشت دوم و ژنوتیپ       
 75(ها از نظر مقدار وزن خشک طوقـه در تـراکم بـاالتر               اختالف بین ژنوتیپ  . ها مشاهده نشد   ژنوتیپ
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 در گـروه آخـر      428 در گروه برتر و ژنوتیپ       7112ژنوتیپ  . ظاهر گردید )  باالتر هزار بوته در هکتار و    
وزن خشک طوقه با عملکرد ریشه، تعداد برگ خـشک، وزن خـشک ریـشه و       ). 2جدول  (قرار گرفت   

  ).3جدول (دار نشان داد  وزن خشک کل همبستگی مثبت و معنی
  

  
  .های کاشت در تاریخ های چغندر قند  تغییرات وزن خشک طوقه ژنوتیپ-4 شکل

  
  وزن خشک ریشه

). 1 جـدول (دار داشتند    ثیر معنی أروی وزن خشک ریشه ت     های مورد مطالعه بر    تراکم بوته و ژنوتیپ   
، جاگـارد و    )2003( های امجدی  یافتهها از نظر میزان وزن خشک ریشه در          وجود اختالف بین ژنوتیپ   

براسـاس ضـریب    ) 1985( جاگارد و اسـکات    .نیز اعالم شده است   ) 2005( و حاتمی ) 1985( اسکات
 و حـاتمی  ) 2002(استهالک نوری و میزان جذب تشعـشع و تفـاوت اینهـا در بـین ارقـام و امجـدی                     

 هـزار بوتـه     125همچنین تراکم   . ها اشاره دارند   بر اختالف داشتن صفات کمی در بین ژنوتیپ       ) 2005(
در گروه برتـر جـای گرفـت و       ) مربع  متر  گرم بر  7/1638(در هکتار با ایجاد حداکثر وزن خشک ریشه         

هـای   این نتایج بر خالف یافتـه     ). 2جدول  (ها با اختالف جزئی در گروه بعدی قرار گرفتند           سایر تراکم 
رغم کاهش وزن تک غده      علی. مطابقت دارد ) 2004( بود و با گزارشات بیات و همکاران      ) 1995( الیر

توانـد نتیجـه افـزایش تعـداد بوتـه در             واحد سطح، می   های باال، افزایش وزن خشک ریشه در       در تراکم 
  وقه و وزن ـرگ خشک، وزن خشک طـرد ریشه، تعداد بـوزن خشک ریشه با عملک. واحد سطح باشد
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 28/1549(بـاالترین وزن خـشک ریـشه        ). 3جـدول   (دار نشان داد     معنی خشک کل همبستگی مثبت و    
  ).2جدول ( دست آمد ه ب4027DSاز ژنوتیپ ) گرم برمترمربع

  
  طول دمبرگ

تـاریخ کاشـت   ). 1جـدول  ( دار گذاشت روی طول دمبرگ اثر معنی     تاریخ کاشت از لحاظ آماری بر     
را به  ) متر  میلی 100 و   112ترتیب با میانگین     به(اول بیشترین و تاریخ کاشت دوم کمترین طول دمبرگ          

ر بخـصوص در اوایـل دوره   کمبود نوبیان داشت که   ) 2005(حاتمی  ). 2جدول  (خود اختصاص دادند    
ها به خصوص هورمون جیبـرالین       رشد رویشی و افزایش نور قرمز دور موجب فعالیت برخی هورمون          

طول دمبـرگ بـا تعـداد بـرگ سـبز و وزن             . شود ها افزوده می   ها، دمبرگ و برگ    شده و بر طول میانگره    
کـل همبـستگی منفـی و       دار و با تعداد برگ زرد و وزن خشک           خشک دمبرگ همبستگی مثبت و معنی     

ها  ها و تولید برگ    کاشت زودتر در شرایط مناسب نه تنها بر رشد دمبرگ         . )3جدول  ( دار نشان داد   معنی
گذارد بلکه مانع از ریزش آنها شده و با افزایش وزن خشک دمبرگ از وزن خشک غـده کاشـته                     اثر می 

  .شود می
  

  وزن خشک کل
 هزار بوته در 100 و   125های   تراکم). 1جدول  (رفت  ثیر تراکم بوته قرار گ    أوزن خشک کل تحت ت    

 50  و 75هـای    و تراکم ) مربع  گرم بر متر   3/2288 و   2/2463ترتیب با میانگین     به(هکتار دارای بیشترین    
وزن خشک کـل    ) مربع  گرم بر متر   4/1951 و   8/2050ترتیب با میانگین     به(هزار بوته در هکتار کمترین      
تاثیر تراکم بر روی افزایش مجموع مـاده خـشک بـا تحقیقـات       ). 2جدول  (را به خود اختصاص دادند      

و ) 2004( ، طالقانی )2004( زاده حمایتی  ، اسودی و صادق   )1993(انجام شده توسط اسکات و جاگارد       
 با افزایش تراکم گیاهی به دلیل استفاده بهینـه از عوامـل محیطـی امکـان                 .دمطابقت دار ) 2001( خیامیم

ای افزوده و گیاه     شود، منتها با ادامه تراکم گیاهی بر رقابت بین و درون گونه            راهم می افزایش عملکرد ف  
جهت تامین عوامل رشدی خود به رقابت با گیاهان مجاور پرداخته و در این بـین بـسیاری از گیاهـان                     
بدلیل کمبود عوامل رشدی در مراحل مختلف رشدی دچار خسارت شـده و از ادامـه حیـات و تولیـد                  

ها و عوامـل محیطـی را        ترین تراکمی که نهایت استفاده از نهاده       لذا شناخت مطلوب  . مانند ی باز می  نهای
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 .تواند عنـوان شـود     های علمی می   جهت رشد و تولید حداکثر را انجام دهد، مهمترین هدف در بررسی           
یـین  تع). 1جـدول   ( دار مـشاهده گردیـد     در این صفت بـین ژنوتیـپ و تـراکم نیـز اثـر متقابـل معنـی                 

ترین تراکم، نـه تنهـا از        ای اهمیت زیادی دارد، لذا با رعایت مناسب        ترین تراکم در گیاهان ریشه     مناسب
شود، بلکه با باال رفـتن کـارآیی جـذب نـور، مـواد غـذایی و آب و           ای جلوگیری می   رقابت درون بوته  

ا و تاریخ کاشت اثـر      ه بین ژنوتیپ . شود کاهش تبخیر بر میزان محصول و ماده خشک نهایی افزوده می          
 7112بیشترین میزان این صفت در ترکیب تیمـاری ژنوتیـپ   ). 5شکل ( دار مشاهده گردید متقابل معنی 

های مورد بررسی از نظر وزن خشک کل اخـتالف           ژنوتیپ). 5شکل  (دست آمد    و تاریخ کاشت دوم به    
ترتیب با میانگین    به(ترین   دارای بیش  7112 و   4027DS های ژنوتیپ). 1جدول  (داری نشان دادند     معنی

 گـرم در    6/2029طور میـانگین     هب( دارای کمترین    428و ژنوتیپ   ) مربع  گرم در متر   7/2270 و   4/2264
های خود به اخـتالف موجـود        در بررسی ) 2003( امجدی). 2جدول  (وزن خشک کل بودند     ) مربع متر

وزن خـشک کـل بـا       . کـرده اسـت   های چغندر قند از لحاظ وزن خشک کل اشاره           بین ارقام و ژنوتیپ   
دار  عملکرد ریشه، تعداد برگ خشک، وزن خشک ریشه و وزن خشک طوقه همبستگی مثبت و معنـی                

  ).3جدول (دار نشان داد  و با طول دمبرگ همبستگی منفی و معنی
  

  
  .تلف کاشتهای مخ تاریخ های چغندر قند در  تغییرات ماده خشک کل ژنوتیپ-5شکل 
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  عملکرد ریشه
ـ              ، )1جـدول   (دار داشـتند     ثیر معنـی  أتاریخ کاشت، تراکم بوته و ژنوتیپ بـرروی عملکـرد ریـشه ت

طور مشترک    به 4027DS هزار بوته در هکتار و ژنوتیپ        100که تاریخ کاشت اول، تراکم بوته        طوری به
و )  تـن در هکتـار  74/83 و 01/84،  40/84،  82/90ترتیـب    بـه ( بیشترین عملکرد ریشه     428با ژنوتیپ   

، 75/68(، کمترین مقدار این صفت      7112 هزار بوته در هکتار و ژنوتیپ        125تاریخ کاشت دوم، تراکم     
ـ      ). 2جدول  (را از خود نشان دادند      )   تن در هکتار   60/71 و   28/74 خیر در تـاریخ    أمعلوم گردیـد کـه ت

 کشت دوم نـسبت بـه کـشت اول،          که طوری به. کاشت، موجب کاهش شدید عملکرد ریشه شده است       
هـای مختلـف کـشت       عملکرد گیاهانی که در تاریخ    .  )2جدول  (  درصد کاهش عملکرد نشان داد     3/24

بـر  . اند، مستقیماً با مقدار تابش دریافت شده در فاصله زمانی بین کاشت و برداشت مـرتبط اسـت                  شده
 دیگـر تـأخیر در تـاریخ کاشـت          دهد، از سـوی    کاشت ظرفیت تولید را کاهش می      این اساس تأخیر در   

  ؛1993اسـکات و جاگـارد،   (شـود   چغندرقند نیز موجب کرپه شدن گیاه و کاهش عملکرد محصول می  
های خـود مـشاهده کردنـد کـه کاشـت زود             نیز در بررسی  ) 1999( فورچون و همکاران  ). 1995الیر،  

های رشدی    آزمایش با یافته   نتایج این . شود هنگام چغندر قند باعث افزایش عملکرد نهایی محصول می        
مبنی بر کـاهش عملکـرد ریـشه در         ) 2003(و برایان و همکاران     ) 2001( ، برلین )2004(و رضادوست   

در این آزمایش معلوم گردید که افزایش تراکم بوته تـا           . مطابقت دارد ) دیرهنگام(تاریخ کاشت تأخیری    
عملکرد با افزایش تراکم بوته بـه مقـدار         شود ولی     هزار بوته در هکتار موجب افزایش عملکرد می        100

 هزار بوته در    125رسد علت کاهش عملکرد در تراکم        به نظر می  ). 2جدول  (بیشتر از آن، کاهش یافت      
های بیشتر   ای و تخصیص آسیمیالت    ها، وجود رقابت بین بوته     هکتار به خاطر کم بودن فاصله بین بوته       

مصرف شده و مانع انتقال بـه          برای توسعه برگ و دمبرگ،       های هوایی، که بخش بیشتری از آن       به اندام 
. باشـد  هـای بـاال مـی      ای شده و در نتیجه موجب کاهش عملکـرد ریـشه در تـراکم              سمت ریشه ذخیره  

خیـامیم  ). 2002چکمـه چـی و اورال،       ( کننـد  تحقیقات محققین پیش گفته نیز این موضوع را تأئید می         
های باالی چغندر قند را بـه افـزایش هـم پوشـانی              ر تراکم علت اصلی عدم افزایش عملکرد د     ) 2001(

ها گسترش یابد، هر گیاه به تنهایی نـور کمتـری را              با افزایش میزان هم پوشانی برگ     . ها نسبت داد   برگ
کننـد، رونـد گـسترش     طور انفرادی، ماده خشک کمتری تولید مـی  آورد، در نتیجه گیاهان به   دست می  به

 و مزیت دریافت نور به ازای سطح زمین زراعی با داشتن گیاهان بیشتر منتفـی                شود تر می  ها آهسته  برگ
های پائین، این شاخص دیرتر به حداکثر خود رسیده و با افزایش تراکم تعداد بـرگ                 در تراکم . گردد می
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در تحقیقـات   ) 2005( حـاتمی . یابد در واحد سطح با سرعت بیشتری نسبت به تراکم اندک افزایش می           
. باشـد  ها اشاره کرده که مطابق بـا نتـایج ایـن تحقیـق مـی               جود اختالف عملکرد بین ژنوتیپ    خود به و  

وزن خشک کل و تعداد برگ خشک همبستگی          عملکرد ریشه با وزن خشک طوقه، وزن خشک ریشه،          
براساس نتایج حاصله مناسب تـرین ترکیـب تیمـاری از تـاریخ             ). 3جدول  ( دار نشان داد   مثبت و معنی  
های مورد مطالعه    رغم اینکه بین ژنوتیپ    علی. دست آمد  ه هزار بوته در هکتار ب     100 تراکم   کاشت اول و  

نیز از نظر عملکرد اختالف وجود داشت، لذا شناسایی ژنوتیپ های با پتانسیل عملکـرد بالفعـل بـاال و     
گیـاه زیـر    های کاشت مختلف در مناطق مختلف که این          هرچند تاریخ . پایدار نیاز به تحقیق بیشتر دارد     

های مورد کـشت بـا       های گیاهی مختلف در مناطق و به خصوص زمین         رود و همچنین تراکم    کشت می 
توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی و بافت خاک و میزان غنی بودن گیاه از مواد آلی و معدنی را نباید                     

و تراکم قبلـی    های مورد نظر در همان تاریخ کاشت         لذا در صورت کشت مجدد ژنوتیپ     . نادیده گرفت 
های مختلف به صورت آزمایشاتی جدا گانه و برای چند سـال و مکـان                و کشت آنها در تاریخ و تراکم      

های مختلـف بـا توجـه بـه          تواند ما را در جهت دستیابی به بهترین ترکیب تیماری در مناطق و سال              می
  .  سانداورزی یاری رهای مختلف کش تیشرایط آب و هوای و خاکی و همچنین با در نظر گرفتن مدیر
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Abstract 

In order to study the effect of sowing date and plant density on some 
quantitative traits and yield of sugar beet genotypes a field experiment was carried 
out at Sugar beet Seed Production Research Station of Karaj in 2006. Treatments 
arranged in a split, split plot experiment based on completely randomized block 
design with four replications. The main factors were two sowing dates as 14 April 
and 24 May. Sub plot were four plant density including 50, 75, 100 and 125 
thousand plants per hectare and the sub-sub plots three sugar beet hybrids(428, 
7112, and DS4027). The results showed that the green leaf number, crown dry 
weight, root dry weight, petiole length and root yield in first sowing date increased 
compared to second one, so on the second sowing date yield decreased 24.3% 
relative to first sowing date. Most traits improved with increasing plant density, 
especially root yield increased until 100 thousand plant ha-1. The maximum crown 
dry weight obtained from combination of the first sowing date and DS4027 
genotype. Although, amounts of most traits of DS4027 was higher than 428 
genotype, but they had equal root yield. There were significantly positive 
correlation between root yield and crown dry matter, total dry matter and dry leaf 
number. The best treatment obtained from combination of the first sowing date, 
100 thousand plants per hectare and DS4027 genotype, however it recommends 
that the experiment carry out at several places and years to obtain the best sowing 
date and density and stable genotype. 
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