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  ی یدر دو روش کشت نشا ي کاشت مختلف وها آندر زم چغندرقندارقام  بررسی صفات کمی و کیفی
  منطقه آذربایجان غربی در )بذريمستقیم (و 
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 ایرانگرگان، ، واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشکده کشاورزي،استادیار2
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 ، گرگان، ایرانو منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزي گروه زراعت، استادیار4

  23/03/99تاریخ پذیرش:      27/01/98تاریخ دریافت: 
  چکیده

دلیل  براي کشت به زمین نشدن آماده ،در استان آذربایجان غربی در اوایل بهاریکی از مشکالت کاشت چغندرقند  سابقه و هدف:
 در مناسب رویشی تابع رشد چغندرقند در مناسب اقتصادي عملکرد کهیی آنجا از کشت است.در شرایط نامناسب جوي و تأخیر 

زیـادي   بسـیار  اهمیـت  گیـاه  این موقعبه  کشت لذا ریشه است، به فتوسنتزي مواد مناسب و توزیع تخصیص و رشد فصل یلااو
 زمان مناسـب  در اصلی زمین به آن انتقال و خزانه در کاربرد کشت با شده کنترل شرایط در توانمی را گیاه در رشد تسریع. دارد

. تحقیق حاضر بـه منظـور مقایسـه و بررسـی     کرد پذیرامکان شده برطرف آب مشکل کمبود و زمستانه دیررس سرماي خطر که
درمنطقه آذربایجان هاي مختلف کاشت و تاریخ مستقیم (بذري)ی و یچغندرقند در دو روش کشت نشاارقام صفات کمی و کیفی 
  غربی صورت گرفت.

  
از ارقـام   ی و مسـتقیم بـا اسـتفاده   یمنظور بررسی صفات کمـی و کیفـی چغندرقنـد در دو روش کشـت نشـا      به :هامواد و روش

کامل تصادفی  هاي طرح بلوك در قالبمنطقه آذربایجان غربی آزمایشی به صورت اسپلیت پالت  در (دوروتی، ایزابال و اکباتان)
صـفات  اجرا شـد.   1395در دو منطقه میاندوآب و بوکان در سال و فروردین)  30و  20، 10در سه تکرار در سه تاریخ کشت (

ي نسبی آب برگ، ضریب استحصال قند، تعداد ریشه منشعب، اکلروفیل، شاخص سطح برگ، محتوشاخص شامل  مورد مطالعه
   .بودندعملکرد ریشه و عملکرد قند خالص 

  
از لحاظ اثر بر کلیه صفات مورد بررسی  نشاییبین دو سیستم کشت مستقیم و که ها نشان داد  نتایج تجزیه واریانس داده ها:یافته

وجود داشت. اثر زمان کاشت و نـوع رقـم بـر     يداردر سطح احتمال یک درصد اختالف معنی ،به غیر از شاخص کلروفیل برگ
ي آب نسبی ادار بود. اثر متقابل زمان کاشت در سیستم کشت بر محتوکلیه صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنی

دار هاي منشعب، ضریب استحصال قند، عملکرد ریشه و عملکرد قند خالص در سطح احتمال یک درصد معنیتعداد ریشهبرگ، 
ي نسبی آب برگ در سطح احتمال یک درصد و عملکرد ریشه در سطح احتمال پنج ابود. اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت بر محتو

بـاالترین شـاخص کلروفیـل بـرگ      ،ي کشـت ها آنبین زممقایسه ها نشان داد در نتایج مقایسه میانگین تیمار دار بود.درصد معنی

                                                             
 :مسئول مکاتبهmdadasahi730@yahoo.com  
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شـاخص   تـرین  بـیش فروردین اختصاص داشت. در بین ارقام مورد بررسی رقم خـارجی دوروتـی    10کشت تاریخ ) به 87/36(
تن در  39/8(درصد) و عملکرد قند خالص  57/81)، ضریب استحصال قند (72/4)، شاخص سطح برگ (39/27کلروفیل برگ (

درصـد)، ضـریب    59/78ي نسـبی آب بـرگ (  ا)، محتـو 72/5هکتار) را به خود اختصاص داد. باالترین شـاخص سـطح بـرگ (   
 50/9تن در هکتار) و عملکرد قند خالص ( 58/62)،  عملکرد ریشه (57/8درصد)، تعداد ریشه منشعب ( 12/78استحصال قند (

درصد) و  30/72ي آب نسبی برگ (افروردین اختصاص داشت. باالترین محتو 10در زمان کاشت  نشاییتن در هکتار) به کشت 
فـروردین   10تن در هکتار) نیز در تیمار اثر متقابل زمان کاشت در رقم، به رقم دوروتی در زمان کاشت  64/62عملکرد ریشه (

  .اختصاص داشت
  

رقم دیگر از خصوصیات کمی و کیفی باالتري برخوردار  بر اساس نتایج تحقیق حاضر رقم دوروتی در مقایسه با دو :گیرينتیجه
 ارقـام در  ، کاشت زود هنگـام . همچنینباشدتواند قابل توصیه  قم در هر دو منطقه مورد بررسی میاستفاده از این ر . بنابراین،بود

تـوان نتیجـه   مـی رو،  ایـن از از عملکرد ریشه و عملکرد قند خالص باالتري برخوردار بود.  نشاییفروردین به صورت  10 تاریخ
-انطباق حداکثر شاخص سطح برگ با مطلـوب  ،به دلیل استقرار بهتر و همچنین نشاییهنگام و که کشت به صورت زودگرفت 

  شود. قند میبهبود خصوصیات کمی و کیفی چغندر ترین دما و شرایط محیطی موجب
  

  .نشاییشت،  شاخص کلروفیل برگ،  عملکرد قند خالص، کشت اکتاریخ  :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
عنـوان  ) بهBeta vulgarisچغندرقند با نام علمی (
جهان و با سطح  شکرکننده  یکی از دو منبع مهم تأمین

)، 12میلیـون هکتـار (   5/4زیر کشت جهانی بـالغ بـر   
هزار هکتار از اراضـی قابـل کشـت را در     105حدود 

 92/0کشور به خود اختصاص داده اسـت کـه معـادل    
درصـد از کـل    3/24درصد کل محصوالت زراعـی و  

. )12( باشـد  سطح برداشـت محصـوالت صـنعتی مـی    
ـ  استان آذربایجان غربی بـه   14/33و  15/19ا ترتیـب ب

سـطح برداشـت و    تـرین  بـیش  1397در سال  درصد،
تولید کشور را به خـود اختصـاص داده و در جایگـاه    

 چغندرقند شتاک تاریخ ). دامنۀ3( شتنخست قرار دا
ــتان در ــی اس ــان غرب ــفند 15از  آذربایج ــا اس  20 ت

 اوایـل  در هاي پیـاپی بارندگی رخداد است. اردیبهشت
گندم  رقابت نیز و براي کشت زمین نشدن آماده و بهار

 بـا  نیـاز  مـورد  میـزان آب  نظـر  از بهـار  اوایل در و جو
 دالیـل  از سبز شـدن  براي چغندرقند دوم و اول آبیاري
 ممکـن  چـه  لذا اگـر  است. دیرهنگام هاي کشت انجام

 شـود،  انجام یا اردیبهشت فروردین در شتاک که است
 موکـول  مـاه  خـرداد  شدن به سبز براي اولیه آبیاري اما

 از .شـود  مـی  دیرهنگـام  کشـت  وضعیت مشابه و شده
تابع  چغندرقند در مناسب اقتصادي عملکرد کهیی آنجا
و  تخصیص و رشد فصل اویل در مناسب رویشی رشد

 کشت لذا ریشه است، به فتوسنتزي مواد مناسب توزیع
). 32زیـادي دارد (  بسـیار  اهمیـت  گیـاه  ایـن  موقـع  به

 با شده کنترل شرایط در توان می را گیاه در رشد تسریع
 در اصـلی  زمـین  به آن انتقال و خزانه در کاربرد کشت
 و زمسـتانه  دیـررس  سـرماي  خطـر  کـه  زمان مناسـب 
 کشت کرد. پذیر امکان شده برطرف آب مشکل کمبود

 اسـتفاده  هـا  ژاپنی توسط بار نخستین چغندرقند گلدانی
 ایرلند فنالند، مانند دیگري کشورهاي آن از و پس شد

کردنـد   کشـت  روش ایـن  بررسـی  به اقدام ترکیه نیز و
 روش در چغندرقنـد  ریشـه  ). افـزایش محصـول  11(

 گـزارش  مسـتقیم  کشـت  روش به نسبت ینشای کشت
 در دیرتـر  و برداشت زود کاشت آن دلیل که است شده

دوره رشد ذکـر   طول افزایش نتیجه در و ینشای کشت
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و نامحدود بودن رشد  ). نظر به طوالنی17شده است (
قند، کشت زودتـر عـالوه بـر افـزایش     رویشی چغندر

هاي بهاره باعث کـاهش   عملکرد و استفاده از بارندگی
 .)6د (شـو  هـا مـی  برخی از آفات و بیمـاري  خسارات

 هنگـام هـاي کشـت زود  ترین محـدودیت میکی از مه
برخـورد بـه سـرماي دیـررس و      احتمـال  ،قندچغندر

اي است. یک  در مرحله گیاهچهبندان بهاره آخرین یخ
عملکـرد  در شرایط کرج روز کشت زودتر چغندرقند 

کیلوگرم در هکتار افـزایش داده اسـت    800را حدود 
خیر ). در تحقیق دیگري مشخص شده است که تـأ 1(

روز به مقـدار هفـت    20قند به مدت در کشت چغندر
کاهش عملکرد ریشه را به دنبـال داشـته    تن در هکتار

چغندرقنـد عـالوه بـر     هنگـام کشـت زود  ).36است (
افــزایش عملکــرد باعــث افــزایش کیفیــت و قابلیــت 

). با توجـه  7شود ( بهتر قند از ریشه نیز میاستحصال 
به تغییرات آب و هوایی در طول زمان، تاریخ کاشـت  

لـذا   .)24محصوالت زراعی نیز تغییـر خواهـد کـرد (   
در تواننـد  کـه کشـاورزان مـی    ییهـا یکی از استراتژي

مقابل تغییرات آب و هـوایی بـراي افـزایش عملکـرد     
تنظیم تاریخ کشت با شرایط آب  ،محصول اتخاذ کنند

روش  کـه  گـزارش شـد   ).25و هوایی جدید اسـت ( 
بر عیار قند و عملکرد ریشـه چغندرقنـد تـاثیر     ،کشت
عیار قنـد بـه    عملکرد و ترین بیش و داشت يدار معنی

ریشـه بعـد از برداشـت جـو و      يترتیب متعلق به نشا
 تـرین  کـم گلدان بعد از برداشت گنـدم بـوده و    ينشا

قنـد نیـز مربـوط بـه تیمارهـاي       میزان عملکرد و عیار
و بعـد از   بذر هم زمان بـا انتقـال نشـا    مستقیم کشت

از برداشـت   ریشـه بعـد   يو نشا (شاهد) برداشت جو
 کـه  اي مشـاهده شـد  در مطالعـه  .)22( باشـد  گندم می

 و مهـر  دوم نیمـه  در رفـتن  سـاقه  بـه  مقاوم رقم کاشت
 رفـتن و  سـاقه  درصـد  تـرین  کـم  تیر اوایل در برداشت

 ،تـن در هکتـار)   81/49ریشـه (  عملکـرد  تـرین  بـیش 
 شـکر  عملکـرد  تن در هکتار) و 63/7شکر ( عملکرد

 چغندرقنـد  پاییزه کشت تن در هکتار) در 23/6سفید (
شـده اسـت   نشان داده . )39( منطقه مغان را داشت در
، زمان برداشـت و اثـر متقابـل    تاریخ کاشتاثرات  که

در ژنوتیپ و زمان برداشت در ژنوتیـپ   تاریخ کاشت
در تحقیقـی  . )8( دار اسـت  بر درصد قند خالص معنی

کـاري  اده از تکنیـک نشـا  فاسـت  که گزارش شده است
ي دار چغندرقند میزان آب مصرفی را به صورت معنـی 

به صورت  مان انتقال نشا، زهمچنین ).45کاهش داد (
داري عملکرد ریشه، عملکرد قند خالص، درصد  معنی

قند خالص و ناخالص را در سطح احتمال یک درصد 
کـه بـاالترین عملکـرد    به طـوري  ،تحت تأثیر قرار داد

ریشه، عملکرد قند خالص، عملکرد قند ناخـالص بـه   
کتـار در  تـن در ه  3/9و  3/11، 87ترتیب با متوسـط  

بـا   .)45( به مزرعه دیده شد ریخ انتقال نشانخستین تا
توجه به اهمیت چغندرقند در اقتصاد منطقه آذربایجان 

تأخیر افتادن کشت این محصـول   ، بهغربی و همچنین
تحقیـق   ،در بسیاري از سال ها به دلیل سـرماي بهـاره  

ندرقند ی و کیفی چغحاضر با هدف بررسی صفات کم
منطقـــه  در مســـتقیمی و در دو روش کشــت نشـــای 
 آذربایجان غربی انجام شد.

 
  هامواد و روش

 در قالـب  بـه صـورت اسـپلیت پـالت     این مطالعه
 با اسـتفاده از سـه رقـم    کامل تصادفی هاي طرح بلوك

، 10در سـه تـاریخ کشـت (    (دوروتی، ایزابال، اکباتان)
ــروردین)  30و  20 ــرار ف ــه تک ــه و در س در دو منطق

ــدوآب و بوکــان قیم در دو سیســتم کاشــت مســت میان
اجـرا   1395در سـال   (بذري) و به صورت انتقال نشا

 به انجـام  نسبت کاشت، بستر تهیه پاییز جهت در شد.
 در زمین سازيآماده گردید. عملیات اقدام شخم عمیق

 تسـطیح،  دیسـک،  سـطحی،  شـخم  شامل اجراي بهار
 و شـیپر)  از استفاده (با کاشتردیف  تهیه و کشی خط

 خاك انجام تجزیه براساس نتایج نیاز مورد کود توزیع
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کیلوگرم در هکتار  225. بر این اساس )1(جدول  شد
کود اوره طی سه مرحله کاشت، دو تا چهار برگـی و  

برگی به مزرعه افزوده شـد. عـالوه بـر     هشتتا  شش
کیلوگرم کود سوپرفسـفات   110و  135ترتیب  به ،این

زمان با شخم پاییزه به  تریپل و سولفات پتاسیم نیز هم
بـه   کاشـت  ردیـف  50 کرت هر شد. در خاك اضافه

ها فاصله بوته و کاشت هايردیف فاصله و متر 8 طول
 100با تراکم  مترسانتی 20 و 50ترتیب  ردیف به روي

بـذرهاي   .شد گرفته نظر در) 39( هزار بوته در هکتار
بـذر   از مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه     مورد نیاز

 طـور   بـه  هـا کـرت  تمـام  .قند کرج تهیه شـدند چغندر
 پـس  .شدند آبیاري بعد از کاشت بالفاصله و زمان هم

 بـه  هـا بوتـه  برگـی،  4-6 مرحله در ها، بوته از استقرار
 کلیـه  .گردیدنـد  تنک یکدیگر از مترسانتی 20 فاصله

 از واحـدهاي  یـک  هـر  بـه  مربـوط  داشـت  عملیـات 
 کنتـرل  بـار)،  روز یـک  15آبیاري (هر  شامل آزمایشی

(کارادرینـا و   آفـات  دفـع  و شکنیهرز، سله هايعلف
ــر)طوقــه ــاهی هــايبیمــاري و ب ــا و  گی (رایزومونی

طـور   معمـول و بـه   هـاي بر اسـاس روش  رایزوکتونیا)
  . شد انجام زمان هم

 مناسـب  کشـت  بسـتر  سـازي هآمـاد  و جهت تهیه
 50 شـامل  مخلـوطی  ،چغندرقنـد  هت تولید نشـاي ج

 پوسیده، کامالً دامی کود درصد 5 زراعی، خاك درصد
درصـد   15 و کوکوپیـت  درصـد  25 پرلیت، درصد 5

 5/8(با ارتفاع  کاغذي يها ناگلدو  برگ تهیه شد خاك
 متر) از مخلوط خاك آماده شده پرشد.سانتی 7و قطر 

و  ایـزابال ، دوروتـی بذرکاري (سه رقم مـورد مطالعـه   
انجــام شــد.  و دســتی مکــانیکی صــورت ه) بــاکباتـان 

تولید گل و گیاه ( ي کاغذي در محیط گلخانهها ناگلد
گراد بـه   درجه سانتی 5در دماي  کیوان سبز میاندوآب)

هـا بـه    . قبـل از انتقـال نشـا   روز قرار گرفتند 45مدت 
درصد از کود  35زمین اصلی کودهاي فسفره، پتاسه و 

آزمون خـاك، قبـل از انتقـال    نیتروژنه بر اساس نتایج 

ك اضـافه شـدند. قبـل از    به خا ،ها به زمین اصلینشا
هـاي   از بـرگ  یهـا بـه زمـین اصـلی بخشـ     انتقال نشا

زیاد قبل از انتقال گیاهچه به منظور جلوگیري از تعرق 
هـا بـر   زرعه حذف شدند. پس از انتقـال نشـا  به م نشا

فـروردین) بـه    30و  20،  10ي کشت (ها نااساس زم
انجـام شـد.    بارانی شبه رو اولین آبیاري ،زمین اصلی

تـا دو  مـول منطقـه   هاي بعدي نیز طبق روال مع آبیاري
در طول فصل رشـد   انجام شد.هفته مانده به برداشت 

و  صفات میزان کلروفیل برگ، مقدار آب نسبی بـرگ 
  گیري شدند.  اندازه شاخص سطح برگ به صورت زیر

گیري ایـن صـفت از    براي اندازه :برگ کلروفیل میزان
ــل ســنج  ) SPAD )Minolta, Japanدســتگاه کلروفی

توسعه یافته (برگ  برگ سه . این صفت درشداستفاده 
 در متر مربع 5/0 دوازدهم از مرکز به سمت بیرون) از

  گیري شد. اندازهمرداد  25-30 در زمان واحد سطح
براي شمارش تعـداد ریشـه    عب:شهاي من تعداد ریشه

هاي منشعب دو دیف کناري حـذف و دو ردیـف در   
هر واحـد آزمایشـی، برداشـت و تعـداد ریشـه هـاي       

  شمارش شدند.  عاديمنشعب و ریشه هاي 
 يامحتـو گیـري  : براي انـدازه آب نسبی برگ يامحتو

سه صفحه بـه   ) براي هر نمونهRWCآب نسبی برگ (
 وزن شد و بالفاصلهمتر از هر برگ جدا  یلیم 20قطر 
 4مـدت   بـه  هـا  نمونـه  سپس گیري شد. ها اندازه تر آن

درجـه   5 دمـاي  بـا  تقطیر بار دو مقطر آب در ساعت
 از گـرفتن  پس و شده ور غوطه اندك نور و سلسیوس

شدند (وزن تـورم   وزن صافی، کاغذ با ها آن روي آب
 80 در دماي ساعت 24 مدت به ها نمونه سپس .کامل)
 (وزن وزن شـدند  و شـده   داده قـرار  سلسیوس درجه

) 1( رابطه برگ از نسبی آب مقدار یتنها درخشک). 
 يبـردار  نمونهکه  است توضیح به الزم .گردید محاسبه

 راس از سـوم  یـک  ارتفاع در بالغ يها برگ باالترین از
  .)29( صورت گرفت 14 تا 12 ساعات بین و ها بوته

RWC              :     1رابطه  =  × 100  
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وزن خشـک (بعـد از    DW، تر وزن FWدر این رابطه، 
و  سلسیوسدرجه  75در آون  ها برگیري نمونه قرارگ

وزن آمــاس (بعـــد از   TWحصــول وزن ثابـــت) و  
در داخـل آب مقطـر در    هـا  برگشدن نمونه  ور غوطه

  باشند. می زمان معین)
 برگ سطح شاخصگیري  اندازه شاخص سطح برگ:

 شاخص محاسبه براي انجام شد، برگی 12مرحله در 

  .)29( استفاده شد )2(از رابطه برگ  سطح
LAI                                 :2رابطه  =           

 مسـاحت  LGو  بـرگ  مسـاحت  LAدر این رابطـه،  

  باشند. می شده اشغال زمین
آبیاري مزرعه قطـع و در   ،دو هفته قبل از برداشت

جهت خنثـی  ماه محصول هر کرت برداشت شد.  مهر
کردن اثر حاشـیه هنگـام برداشـت، از هـر کـرت، دو      
ــد    ــر واح ــف در ه ــذف و دو ردی ــاري ح ــف کن ردی

هاي هر کرت پس . کلیه ریشهشدندآزمایشی، برداشت 
از سرزنی و تمیز نمودن، شمارش و توزین شدند و بر 

در  عملکرد براي هر کرت محاسـبه شـد.   ها آناساس 
هاي برداشت شـده از هر تیمـار   هنگام برداشت، ریشه

هــا تهیــه و جهــت تجزیــه      توزین و پولپ ریــشه 
شیمیایی به آزمایشگاه تکنولوژي قند ارسال گردید. از 
هـر تیمار نمونه خمیر براي تجزیـه کیفـی تهیـه شـد.     

نیتـروژن   و تاســیم درصد قنـد ناخــالص، ســدیم، پ  
گیـري شـد.    انـدازه الیزر مضره به کمـک دسـتگاه بتـا

  در هـر کـرت    عملکرد ریشه  صفات  این  ارزیابی  براي
  بـه   مربوط  خالص و درصد قند  درصد قند ناخالص  به

ـ  اعداد  سپس و  ضرب  کرت  همان   بـه   آمـده   دسـت هب
 در هکتـار   و قند خالص  ناخالص عملکرد قند  صورت

  .گردید  ثبت )5(و  )4()، 3بر اساس روابط (
  : 3رابطه 

  استحصال  درصد قند = درصد قند قابل -   قند مالس
  :            4رابطه 

  عملکردریشه×   استحصال  قابل قند درصد
  خالص = عملکرد قند درهکتار) (تن

  :       5رابطه 

100
 درصد قند خالص یا قابل استحصال

درصد قند ناخالص یا کل =  ضریب  ×
  استحصال قند

 SASافـزار  هـا از نـرم  تحلیـل داده به منظور تجزیه و 
ــین 1/9نســخه  ــتفاده شــد. همچن ــانگین  ،اس مقایســه می

حـداقل  پارامترهاي مورد بررسـی بـا اسـتفاده از آزمـون     
در سطح احتمـال پـنج درصـد     )LSDدار (اختالف معنی

  انجام شد.

 
 .و میاندوآب آزمایش در منطقه بوکان انجام خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل -1جدول 

Table 1- Physical and chemical properties of the soil in the Bukan and Miandoab areas.  

 الکتریکی هدایت
(دسی زیمنس 

 بر متر)

)Ds/m( EC  

اسیدی
 ته

pH 

 دموا
 شونده خنثی

 (درصد)
T.N.V  

)Percent(  

 کربن آلی
  (درصد)
O.C  

)Percent( 

نیترات 
 کل

 ام) پی (پی
Total 

N  
)ppm(  

 منیزیم
 ام) پی (پی

Mg  
)ppm(  

 نیترات
 ام) پی (پی

NO3  
)ppm(  

 آمونیوم
 ام) پی (پی

NH4  
)ppm( 

 کلسیم
 ام) پی (پی

Ca  
)ppm( 

 فسفر
 ام) پی (پی

P  
)ppm(  

 پتاسیم
  ام) پی (پی

K  
)ppm(  

  بافت خاك
Texture  

  

1.2 7.64 0.17 1.26 0.13 3.8 20.72 13.79 5.4 13.36 422 
(بوکان) لوم رسی  

Clay  
loam(Bokan) 

2.14 8 8 0.78 0.13 3.5 19.55 13.15 8 8.05 255 

سیلتی  لوم
)(میاندوآب  

Silty loam 
(Miandoab) 
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  نتایج و بحث
از لحاظ اثر  نشاییبین دو سیستم کشت مستقیم و 

بر کلیـه صـفات مـورد بررسـی بـه غیـر از شـاخص        
کلروفیل برگ در سطح احتمال یک درصـد اخـتالف   

وجود داشت. اثر زمان کاشت و نـوع رقـم    يدارمعنی
بر کلیه صفات مورد بررسـی در سـطح احتمـال یـک     

دار بود. اثر متقابل زمان کاشت در سیستم درصد معنی
هـاي  عـداد ریشـه  ي آب نسبی برگ، تاکشت بر محتو

منشعب، ضـریب استحصـال قنـد، عملکـرد ریشـه و      
عملکرد قند خـالص در سـطح احتمـال یـک درصـد      

دار بود. اثـر متقابـل رقـم در تـاریخ کاشـت بـر       معنی
ي نسبی آب برگ در سطح احتمال یک درصـد  امحتو

دار و عملکرد ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنی
 ).2(جدول  بود

ي هـا  نامقایسه میانگین اثر زم: شاخص کلروفیل برگ
کاشـت در دو   که کشت بر شاخص کلروفیل نشان داد

و  87/36فروردین به ترتیب با متوسط  20و  10زمان 
از شاخص کلروفیـل بـرگ بـاالتري در     ،واحد 18/37

فـروردین برخـوردار    30مقایسه بـا زمـان کاشـت در    
رسد با کشـت زود هنگـام   ). به نظر می1بودند (شکل

سـطح   ،چغندرقند بر طـول دوره رشـد افـزوده شـده    
تري پیـدا کـرده و بـر مقـدار      سبزینه گیاه توسعه بیش

  .شدکلروفیل برگ افزوده 

 
 درصد. 5مقایسه میانگین تاریخ کاشت از لحاظ شاخص کلروفیل برگ چغندرقند در سطح احتمال  -1شکل 

Figure 1- Mean comparison of planting data in terms of leaf chlorophyll index of sugar beet at a 5% probability level. 
 

مقایسه میانگین بر اساس شاخص کلروفیل، ارقام را به 
دو دسته تقسیم کرد که در گروه اول رقم دوروتـی بـا   

(باالترین شاخص کلروفیل) قرار واحد  39/37متوسط 
داشت و در گروه دوم نیز ارقـام ایـزابال و اکباتـان بـا     

تـرین شـاخص    واحـد (کـم   66/30و  77/32متوسط 
). تفاوت بین شاخص 2کلروفیل) قرار داشتند (جدول 

ها بسـتگی   کلروفیل در بین ارقام به ماهیت ژنتیکی آن
فیـل  رسـد ارقـامی کـه از مقـدار کلرو    دارد. به نظر می

باالتري برخوردار هسـتند، پتانسـیل فتوسـنتز و تولیـد     
تري دارند. گزارش شده اسـت کـه    مواد فتوسنتز بیش

تـرین شـاخص    رقم برییتا باالترین و رقم رسـول کـم  
را در چغندرقند بـه خـود اختصـاص دادنـد      کلروفیل

متـر اسـپد در سـایر     ز دستگاه کلروفیل). استفاده ا30(
 قند استفاده شـده اسـتچغندرنیز براي گیاه  مطالعات

ــودن  . )44و 41( ــاال ب ـــت   ب ـــاخص قرائ ـــزان ش می
سـبزینگی   افـزایش نشانه در رقم دوروتی  مترکلروفیل

-میـزان کلروفیل گیـاه مـی   افزایشگیـاه و در نتیجـه 

قــدرت   افزایشایـن پدیـده در نهایـت سـبب  .باشد
  )40فتوسنتزي گیاه خواهد شد (
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در این بررسی دو رقم ایـزابال و  : شاخص سطح برگ
 ،واحــد 72/4و  67/4دورتـی بـه ترتیـب بـا متوسـط      

شاخص سطح برگ باالتري در مقایسه با رقم اکباتـان  
 .برخوردار بودنـد  59/3 شاخص سطح برگ با متوسط

 کـه  شـود مـی  موجـب  چغندرقنـد  طوالنی رشد دوره
 مختلفـی  جوي شرایط در آن تولید و رشد فرآیندهاي

 ماده کل عملکرد .پذیرد صورت آب و نور دما، نظر از
 جامعـه  اسـتفاده  کـارایی  نتیجه در گیاه این در خشک
 این در .باشد می رویشی فصل طول در تابش از گیاهی
 که داشته کافی برگ سطح به نیاز گیاهی جامعه ارتباط

 را زمـین  سـطح  و باشـد  شده توزیع یکنواخت طور به
 در مـوثر  عوامـل  از یکـی  .دهد پوشش مناسبی طور به

 اثـر  رشـد  سـرعت  بـر  که باشدمی ژنوتیپ ارتباط این
 شـاخص کـه   گزارش شـده اسـت   .)27( دارد مستقیم

 زمـان  در و بوده 3 برابر چغندرقند مطلوب برگ سطح
 تـر سـریع  رشـد  ).15( باشد باالتر 2 از نباید برداشت

 و نـور  جـذب  دورة برگ، سطح شاخص دوام و برگ
 نهایـت  در و داده افـزایش  را گیـاه  خشـک  مادة تولید
گـزارش شـده    .)5( شـود  مـی  عملکرد بهبود به منجر
 مختلـف  ارقام در رشد سرعت و برگ سطح که است

 رقـم  انتخـاب  و داشـته  تفـاوت  یکدیگر با قندچغندر
 تـرین اصـلی  از زراعـی  هاي مدیریت همراه به مناسب
 باشـد  مـی  چغندرقنـد  در عملکـرد  کننده کنترل عوامل

 عملکـرد،  در تحقیقی جداگانه گزارش شد کـه  .)27(
 تراکم تأثیر تحت چغندرقند رشد سرعت و برگ سطح
 در وگرفتـه   قـرار  ژنوتیـپ  و کاشـت  تـاریخ  بوتـه، 
 DS هنگـام رقـم  زود کاشـت  تـاریخ  و باال هاي تراکم

از نظر این صفات  4028و  4027دو هیبرید  از  7112

 مقـدار  بـاالترین  در تحقیقـی . )42( بهتر بـوده اسـت  

 تـرین  کـم و  7112) به رقـم  8/5( برگ سطح شاخص
 به رقم فلورس اختصاص داشت 8/3مقدار با متوسط 

مقادیر شاخص سـطح بـرگ رقـم     ايدر مطالعه .)34(
نیمـه متحمـل   بریجیتـا و رقـم   بـه رایزومانیـا   متحمل 

 زرقـان بیـشتر ار ارقـام حساس جلگه و رسـول بـود  
)30.(  

هر  در این مطالعه باالترین شاخص سطح برگ در
اختصـاص   نشـایی به سیستم کشت  تاریخ کاشتسه 

بـاالترین شـاخص    نیزدر سیستم کشت بذري  .داشت
فـروردین اختصـاص    10سطح برگ به تاریخ کشـت  

 30و  20بـه   کاشـت تـاریخ  داشت، به تاخیر انداختن 
فروردین شاخص سطح برگ را در مقایسـه بـا تیمـار    

درصد کاهش داد. در  03/21و  81/17ترتیب  مذکور به
نیـز تـأخیر در کشـت از شـاخص      نشاییتیمار کشت 

 10کـه زمـان کاشـت    بـه طـوري   ،سطح برگ کاسـت 
فروردین باالترین شـاخص سـطح بـرگ را بـه خـود      

فروردین نیز  30و  20شت اي کها نازم، اختصاص داد
گـزارش  ). 2هاي بعدي قـرار داشـتند (شـکل    در رتبه

 شودمی باعث برگ سطح سریع افزایش شده است که
 گیـاه  رشـد  سرعت و فتوسنتز میزان افزایش هرچهکه 
 زیرا ،است اي ویژه اهمیت داراي موضوع این شود. می
 رقابـت  کـاهش  و باال عملکرد کننده تضمین عامل این

 رشـد  سـرعت  حـال  ایـن  بـا  .باشدمی هرز هاي علف
 تـا  بـرگ  سـطح  شـاخص  شـدن  زیاد اثر در محصول

 بـراي  کـه  نـوري  میـزان  کـه  یابـد  مـی  افـزایش  حدي
 جبـران  بـراي  ،رسـد مـی  پـایینی  هاي برگ به فتوسنتز

  ).23( باشد کافی تنفس
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 .درصد 5کاشت از لحاظ شاخص سطح برگ چغندرقند در سطح احتمال  روشمقایسه میانگین اثر متقابل زمان و  -2 شکل

Figure 2- Mean comparison of interaction of planting data and planting systems in terms of leaf area  
index of sugar beet at a 5% probability level. 

 

 
 درصد. 5در سطح احتمال  مقایسه میانگین تیمارهاي اثر متقابل زمان و سیستم کشت از لحاظ محتواي آب نسبی برگ چغندرقند -3شکل

Figure 3- Mean comparison of interactions treatments of planting data and planting systems in terms   
of relative water content at a 5% probability level. 

 
 مشروط گیاه تولید افزایش و مناسب رشد سرعت

 تشعشـع  درصد 95 جذب و کافی برگ سطح تولید به
 گزارش شده اسـت . )35است ( گیاهی پوشش توسط

 در چغندر قنـد  برگ سطح شاخص بیشینه باالترینکه 
مهـر و   25مربـوط بـه تـاریخ کاشـت      41/5با مقدار 

 15مربـوط بـه کاشـت در     52/4آن با مقـدار   ترین کم
رتري شاخص سـطح بـرگ در   ب .)10( اردیبهشت بود

ـ      نشـایی سیستم کشـت   ا نسـبت بـه کشـت مسـتقیم ب
 . این موضـوع بود منطبق) 27دیگر محققین (مطالعات 

 نشـایی تواند به این دلیل باشد که در سیستم کشت می
انجـام شـده و از   در خزانـه   هـا  بخشی از توسعه برگ

تر از سیسـتم   تر و بیش رو توسعه سطح برگ سریع این
  .)16( باشد کشت مستقیم می

مقایسـه میـانگین   : )RWCي آب نسبی بـرگ ( امحتو
حاکی  تاریخ کاشتترکیبات تیماري سیستم کشت در 

فروردین در سیستم کشت  10از آن بود که کاشت در 
ي آب ادرصد باالترین محتـو  78/59با متوسط  نشایی

مقـدار   تـرین  کـم نسبی برگ را به خود اختصاص داد. 
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درصـد بـه تیمـار     45/56صفت مذکور نیز با متوسط 
هر چند بین  ،فروردین اختصاص داشت 20کشت در 

فـروردین   30شـت در زمـان   تیمار مـذکور و تیمـار ک  
اخــتالف  نشــاییســتم کشــت بــذري و درهــر دو سی

سیسـتم   ،دار وجود نداشـت. در بررسـی حاضـر    معنی
ي آب نسبی اي محتودارصورت معنیبه  نشاییکشت 
در مقایسه با سیستم کشت بذري در دو تاریخ  برگ را
و  15/13یب فروردین به ترت 20فروردین و  10کشت 

 .)3(شکل  درصد افزایش داد 91/25

 کشت در چغندرقند عملکرد مقایسه و در ارزیابی

 بـا  نیشـابور و  مشـهد  هاي شهرستان در پاییزه و بهاره

 نظر سازي، گزارش شد که از شبیه مدل یک از استفاده

 به نسبت پاییزه کاشت تاریخ محتواي نسبی آب برگ،

کاشـت  داشت، زیرا تـاریخ   برتري بهاره تاریخ کاشت
پاییزه نسبت به تاریخ کاشت بهـاره داراي بارنـدگی و   

بود کارایی مصرف آب باالتر و تبخیر و تعرق کمتري 
مطالعه حاضر، هر سه رقم باالترین محتـواي  در . )10(

فروردین نشان  10آب نسبی برگ را در تاریخ کاشت 
داري وجـود   دادند و بـین ایـن ارقـام اخـتالف معنـی     

نداشت. هر چند که باالترین کـارایی مصـرف آب در   
فروردین به رقم دوروتی اختصـاص   20تاریخ کاشت 

بررسـی   داشت، اما بین رقم مذکور و دیگر ارقام مورد
 30داري دیـده نشـد. در زمـان کاشـت      اختالف معنی

ترین محتواي آب نسـبی   فروردین نیز باالترین و پایین
برگ به ترتیب به ارقام دوروتی و اکباتـان اختصـاص   

 ).4داشت (شکل 

 
 .درصد 5در سطح احتمال  ي آب نسبی برگالحاظ اثر بر محتومقایسه میانگین تیمارهاي اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم از  -4شکل 

Figure 4- Mean comparison of interactions treatments of planting data and studied varieties in terms   
of relative water content at a 5% probability level. 

 
 .فات مورد بررسیمقایسه میانگین ارقام چغندرقند از لحاظ ص -2جدول 

Table 3- Mean comparison of sugar beet varieties for the studied traits.  
 عملکرد قند خالص

  (تن در هکتار)
  هاي  تعداد ریشه
  منشعب

  ضریب استحصال 
  قند (درصد)

شاخص سطح 
  برگ

شاخص کلروفیل 
  رقم  )اسپد(

White sugar 
content (t/ha)  

Branching root 
number  

Coefficient of sugar 
extraction (%)  

Leaf area 
index  

Chlorophyll 
index (SPAD) Varity  

7.21b  5.15b  75.65b  3.59b 32.77b اکباتان 

7.62b  5.81a  73.36b  4.67a 30.66b Isabella  
8.39a  5.54ab  81.57a  4.72a 37.39a Dorotea  

 .هستند درصد 5دار در سطح احتمال  اختالف معنیمشابه در هر ستون فاقد میانگین داراي حروف 
The Numbers with similar letters in each columns have no significant difference at the 5% probability level. 
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در بین سه رقم مـورد بررسـی   : ضریب استحصال قند
ضریب درصد باالترین  57/81با متوسط  دوروتیرقم 

مقدار  ترین کم .را به خود اختصاص داد استحصال قند
درصـد بـه رقـم     36/73صفت مذکور نیز بـا متوسـط   

. هرچنـد بـین رقـم مـذکور و     اختصاص داشت ایزابال
 ).3دیده نشد (جـدول   يدار اکباتان اختالف معنی رقم

ضـریب استحصـال    با توجه به اینکه در تحقیق حاضر
قند از تقسیم درصد قند خالص به درصد قند ناخالص 

دلیل باال بودن ضریب استحصال قنـد در   ،محاسبه شد
توان به باال بودن درصد قند خالص میرا روتی ودرقم 

و کم بودن درصد قند ناخالص این رقم نسبت داد کـه  
ــدار     ــاهش مق ــالص و ک ــد خ ــدار قن ــزایش مق ــا اف ب

 بر ضریب استحصال قنـد افـزوده  هاي ریشه  ناخالصی
تفاوت در بین ارقام مختلف چغندرقنـد از لحـاظ    شد.

ضریب استحصال قند در مطالعات پیشین نیز مشخص 
   . )43(شده است 

 نشـایی در بررسی حاضر استفاده از سیستم کشت 
را در مقایسه با سیسـتم کشـت    قند ضریب استحصال

اخـتالف بـین    .دار افزایش داد مستقیم به صورت معنی
لحاظ ضـریب  فروردین از  30و  10کشت  هاي تاریخ

دار نبـود. در ایـن   نظر آمـاري معنـی  استحصال قند از 
فروردین در سیستم کشت  20و  10 بررسی کشت در

 ،درصـد  36/85و  10/87ترتیب بـا متوسـط    به نشایی
که باالترین ضریب استحصال قند را بـه   عالوه بر این

مقـدار صـفت مــذکور را در    ،خـود اختصـاص دادنــد  
و  86/12ترتیـب   مقایسه با شرایط کشـت مسـتقیم بـه   

در  کیفیـت . )6شـکل  درصد افـزایش دادنـد (   08/24
 کـه  شـود  مـی  تعیـین  معیارهـایی  توسـط  چغندرقنـد 

 درصـد  ناخالص، قند درصد :از عبارتند ها آن ترین مهم
هـا  ناخالصـی   شـربت،  استحصـال، خلـوص   قابل قند

 و قنـد مـالس   ،)پتاسیم سدیم، نیتروژن، عناصر میزان(
 ویـژه  هب غیرقندي مواد به قند پذیري استخراج آلکالیته.

 .)22( دارد بسـتگی  پتاسیم سدیم و ترکیبات نیتروژنه،
 بـردن  باال طریق از چغندرقند محصول افزایش کیفیت

 نیتـروژن،  ویـژه  هب قندي غیر مواد کاهش قند و درصد
 ایـن  افـزایش  زیـرا  .گیـرد مـی  پتاسیم انجـام  و سدیم

 سـاکارز  شـدن  از کریسـتاله  جلـوگیري  با هاناخالصی
 افزایش موجب داده و کاهش را قند استحصال قابلیت
  .)5(شکل  )26( گرددمی تولیدي مالس میزان

 

 
 .درصد 5در سطح احتمال  مقایسه میانگین تیمارهاي اثر متقابل زمان و سیستم کشت از لحاظ ضریب استحصال قند - 5کل ش

Figure 5- Mean comparison of interactions treatments of planting data and planting systems in terms of 
coefficient of sugar extraction at a 5% probability level. 
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مقایسـه میـانگین ترکیبـات    : هاي منشعب تعداد ریشه
و سیستم کشت از لحاظ اثر بـر   تاریخ کاشتتیماري 

 10تعداد ریشه منشعب حاکی از آن بود که کاشت در 
 57/6بـا متوسـط    نشـایی فروردین در سیستم کشـت  

فـروردین در   20ریشه در متر مربع و کشت در زمان  
ریشـه در   39/4بذر بـا متوسـط    سیستم کشت مستقیم

مقـدار صـفت مـذکور را بـه خـود       ترین کممربع متر 
تـاریخ  . الزم به ذکر اسـت کـه در دو   نداختصاص داد

فـروردین تعـداد ریشـه منشـعب در      20و  10 کاشت
ز سیستم کشـت مسـتقیم   بیشتر ا نشاییسیستم کشت 

فروردین بین دو  30 تاریخ کاشتکه در در حالی ،بود

). 6 شـکل دار دیده نشـد (  سیستم کشت اختالف معنی
هـاي منشـعب در سیسـتم     دلیل باال بودن تعداد ریشـه 

بر اثـر   تواند توقف رشد انتهاي ریشه می نشاییکشت 
ـ  یافتـه باشد.  قطع آن در طی انتقال نشا دسـت   ههـاي ب

) مطابقـت  9، 14، 20دیگر محققین ( با تحقیقاتآمده 
هـاي  اختالف بین روش گزارش شده است کهداشت. 

هـاي  کاشت و رقم در سطح پنج درصد بر تعداد ریشه
دار بود و تعداد ریشه منشـعب در روش  منشعب معنی

تـر از روش   بـیش  يدارورت معنـی به ص نشاییکشت 
  .)16( تقیم بودکشت مس

 
  .درصد 5در سطح احتمال  هاي منشعب تم و تاریخ کاشت  از لحاظ اثر بر تعداد ریشهمقایسه میانگین تیمارهاي اثر متقابل سیس -6شکل

Figure 6- Mean comparison of interactions treatments of planting data and planting systems in terms  
of branching root number at a 5% probability level. 

  

مقایسه میانگین ترکیبات تیماري رقـم  : عملکرد ریشه
هر سه رقم مورد بررسی که نشان داد  تاریخ کاشتدر 

 10باالترین عملکرد ریشه خـود را در تـاریخ کشـت    
بـا   دوروتـی در زمان مذکور رقـم   .فروردین نشان داد

تن در هکتار باالترین عملکرد ریشه را  64/62متوسط 
با  ایزابالبعد از رقم مذکور رقم  .به خود اختصاص داد

 تـرین  کـم  .در رتبه بعدي قـرار داشـت   33/59متوسط 
فـروردین بـه    30مقدار عملکرد ریشه در زمان کاشت 

تن در هکتـار اختصـاص    2/48رقم اکباتان با متوسط 
ي هـا  نااگـر چـه در زمـ    کـه  یافت. الزم به ذکر است

فروردین باالترین عملکرد ریشـه بـه    30و  20کشت 

 سـه رقـم  امـا بـین    ،اختصـاص داشـت   روتـی ودرقم 
دیده نشد. طوالنی بودن دوره رشد  يداراختالف معنی

 عواملفروردین و استفاده بهینه از  10شت ادر تاریخ ک
محیطی نظیر نور، دما و رطوبت و تطابق بهتر مراحـل  

عملکـرد بیشـتر    علت ،رشد با شرایط محیطی مناسب
کاشــت تـاریخ  فـروردین بــود.   10شــت ادر تـاریخ ک 
انداز گیاهی را از طریق رشد، تعداد، اندازه  توسعه سایه
هاي سبز تحت تـأثیر قـرار داده و از ایـن     و سن برگ

فت شده توسط گیاه طـی  طریق، بر میزان تشعشع دریا
  ).31گذارد (دوره رشد اثر می
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 .درصد 5در سطح احتمال  مقایسه میانگین تیمارهاي اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت از لحاظ اثر بر عملکرد ریشه -7شکل 

Figure 7- Mean comparison of interactions treatments of planting data and studied varieties in terms  
of root yield at a 5% probability level. 

 
تأخیر در زمان ظهور گیاهچه موجب کاهش میزان 

شـود کـه ایـن    ماده خشک اندوخته شده در گیـاه مـی  
). 35شود (عموماً تا پایان دوره رشد حفظ میتفاوت، 

مشخص شده است که هـر انـدازه چغندرقنـد زودتـر     
آید و  دست می تري به کشت شود، عملکرد ریشه بیش

ــأخیر در ک ــت تشعشــع  ات ــاهش دریاف شــت ســبب ک
تأخیر ). 33( گرددخورشیدي و عملکرد چغندرقند می

چغنــدر قنــد را بــه طــور در کاشــت عملکــرد ریشــه 
اثر متقابل  قیقیحدر ت .)33( دهد اري کاهش مید معنی

در سطح احتمال یک درصد بـر   تاریخ کاشترقم در 
بهتـرین   ودار بـود  عملکرد ریشـه چغنـدر قنـد معنـی    

 تـاریخ  در مونـاتونو  و مـراك  ارقـام  در ریشـه  عملکرد
در  3/54و  2/54شت اول مهر به ترتیب با متوسـط  اک

آن نیز به ارقـام شـریف و مونـاتونو     ترین کمهکتار و 
 بین در ریشه عملکرد اختالف. )18( اختصاص داشت

 و فیزیولـوژیکی  مختلـف  هايویژگی به مختلف ارقام
 مربـوط  چغندرقنـد  مختلـف  ارقام در نور جذب میزان

بـین ارقـام چغندرقنـد از لحـاظ      در تحقیقی. گرددمی
بـه   ،دار وجـود داشـت   عملکرد ریشه اخـتالف معنـی  

 ناگانو از بـاالترین وزن خشـک ریشـه   که رقم  طوري
 560 با متوسط 7112ر متر مربع) و رقم گرم د 1300(

مقدار وزن خشک ریشـه را   ترین کم مربع گرم در متر

گـزارش  اي  در مطالعـه . )33( به خود اختصاص دادند
 ،تـنش وجـود   نیـز  و بدون تنشتحت شرایط که  شد

هاي  متعلق به ژنوتیپ باالترین عملکرد ریشه به ترتیب
HS-2  وHS-8     و کمترین عملکـرد ریشـه نیـز در دو

-HSو  HS-13هاي  شرایط به ترتیب متعلق به ژنوتیپ

   . )43( بود 10
در  شـت تاریخ کمقایسه میانگین ترکیبات تیماري 

باالترین عملکرد ریشـه بـا   که سیستم کشت نشان داد 
 10تن در هکتـار بـه کشـت در زمـان      58/62متوسط 

فروردین و سیستم کشت نشـایی اختصـاص داشـت.    
عملکرد ریشه نیز در این بررسی بـه سیسـتم    ترین کم

فـروردین و کشـت    30و  20کشت مستقیم در زمـان  
فـروردین بـه ترتیـب بـا متوسـط       30در زمان  نشایی

ــاص   77/53و  39/53، 84/51 ــار اختص ــن در هکت ت
در هـر دو سیسـتم کشـت     ،داشت. در مطالعه حاضـر 

باالترین عملکرد ریشه به کشت زودهنگـام در تـاریخ   
 تاریخ کاشتفروردین اختصاص داشت. در  10کشت 

عالوه بر اینکـه   نشاییکشت به صورت  ،فروردین 20
عملکرد ریشه باالتري در مقایسـه بـا شـرایط کشـت     

مقـدار صـفت مـذکور را در     ،مستقیم برخـوردار بـود  
درصد افـزایش  29/15مقایسه با شرایط کشت مستقیم 
بین دو سیستم کشت  ،داد. در شرایط کشت دیر هنگام
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). افـزایش  8شـکل  مشاهده نشد ( يداراختالف معنی
هنگـام چغنـدر   و زود نشـایی عملکرد ریشه در کشت 

قند احتماالً به این دلیل است کـه زمـانی کـه شـرایط     
است گیاه شاخص سطح برگ خـود را   محیط مناسب

مقدار  ترین بیشترین سطح ممکن رسانیده،  به  مناسب
انرژي را جذب نموده و حـداکثر مـواد فتوسـنتزي را    

عملکرد  که نشاکاري گزارش شده است کند. میتولید 

در مقایسـه بـا کشـت     يدار ریشه را به صورت معنـی 
ــزایش  ــیدر ). 21داد (مســتقیم اف ــیش تحقیق ــرین ب  ت

و تـاریخ کشـت اول    نشـایی عملکرد ریشه در کشت 
آن  ترین کمتن در هکتار و  2/69(اول بهمن) به میزان 

بهمن) به  20در تاریخ کشت دوم ( نشاییرا در کشت 
 ).16( مشاهده شدتن در هکتار  5/34میزان 

 
  .درصد 5در سطح احتمال  در سیستم کشت از لحاظ عملکرد ریشهمقایسه میانگین تیمارهاي اثر متقابل زمان  -8شکل 

Figure 8- Mean comparison of interactions treatments of planting data and planting systems in terms   
of root yield at a 5% probability level. 

 
ارقـام از لحـاظ    مقایسه میانگین :عملکرد قند خالص

بـا   دوروتـی رقـم   کـه  عملکرد قند خـالص نشـان داد  
تن در هکتار باالترین عملکـرد   39/8عملکرد متوسط 

عملکرد  ترین کمقند خالص را به خود اختصاص داد. 
تـن در   21/7قند خالص نیز در رقم اکباتان با متوسط 

 ایـزابال بین رقم مذکور و رقم  البته .هکتار مشاهده شد
 در تحقیقی). 2 جدولدار مشاهده نشد ( عنیاختالف م
و اثر متقابل دو تیمـار از نظـر    تاریخ کاشتبین ارقام، 

داري وجود داشـت   عملکرد قند خالص اختالف معنی
مربوط به مراك و  قند عملکرد ترین کم و ترین بیش و

تـن در هکتـار    2/7و  4/8ترتیب با متوسـط   به شریف
 .)18( بود

 در تاریخ کاشـت مقایسه میانگین ترکیبات تیماري 
شت از لحاظ اثر بـر عملکـرد قنـد خـالص     اسیستم ک

 ،فـروردین  20و  10 تاریخ کاشتدر دو که نشان داد 

عملکرد قند  از عالوه بر اینکه نشاییکشت به صورت 
مقدار صفت مـذکور را   ،خالص باالتري برخوردار بود

و  26/22ترتیـب   نسبت به سیستم کشـت مسـتقیم بـه   
ــزایش داد. در   77/32 ــد اف ــت درص ــاریخ کاش  30 ت

فروردین بین دو سیستم کشت از نظـر عملکـرد قنـد    
دیـده نشـد. الزم بـه ذکـر      يدار خالص اختالف معنی

 نشـایی است که در بررسی حاضر کاشت به صـورت  
هنگام را بر عملکرد قند خالص توانست اثر کشت دیر

فـروردین در   10جبران نمایـد و بـا کشـت در زمـان     
نداشت. این  يدار اختالف معنی مستقیمسیستم کشت 

فـروردین در سیسـتم    20در حالی بود که کاشـت در  
کشت مستقیم عملکرد قنـد خـالص را در مقایسـه بـا     

فروردین در سیستم کشـت مشـابه    10کشت در زمان 
). دالیـل متعـددي   9 درصد کـاهش داد (شـکل   31/8
هنگام عنـوان  کشت زودي افزایش عملکرد گیاه در برا
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بـه رابطـه خطـی    توان  می ها آنشده است که از جمله 
بین عملکرد شکر و مقدار تشعشع خورشیدي دریافت 

 کـه  اسـت  داده نشـان  مطالعات). 13( شده اشاره کرد
 عملکـرد  باعـث کـاهش   رشـد  دوره طول بودن کوتاه
و ناخالص شده  خالص قند عملکرد و قند عیار ریشه،

تـاریخ کاشـت و    ه اسـت کـه  شد گزارش ).36است (
داري بر عملکرد شکر سـفید نشـان   برداشت اثر معنی

که کاهش طول دوره رشد به مـدت دو   داد، به نحوي
) موجـب کـاهش   تاریخ کاشتماه (ناشی از تأخیر در 

 .)32( درصـد شـد   5/72عملکرد شکر سفید به میزان 
نظر عملکـرد قنـد   بین دو تاریخ کاشت از  در تحقیقی

و کشـت در   شـد گـزارش   يدار اختالف معنیخالص 
تـن در هکتـار در    41/5اسـفند بـا متوسـط     29زمـان  

 81/3فروردین بـا متوسـط    15مقایسه با تاریخ کشت 
از عملکـرد قنـد    يدار تن در هکتار به صـورت معنـی  

 اظهار شده اسـت  .)19( خالص باالتري برخوردار بود
عملکـرد بیشـینه ریشـه، شـکر ناخـالص و شـکر        که
در تـن    2/4و  4/5، 8/32 با متوسـط  ترتیبهص بخال

ه نــو عملکـرد کمی  نشـایی سسـیتم کشـت   هکتـار بـه   
تن در هکتـار بـه    2/1و  5/1، 8/9 با متوسط ترتیب هب

  .)21( داشتکشت مستقیم بذر اختصاص 

 
 .درصد 5از لحاظ عملکرد قند خالص در سطح احتمال  مقایسه میانگین تیمارهاي اثر متقابل زمان در سیستم کشت -9شکل 

Figure 9- Mean comparison of interactions treatments of planting data and planting systems in terms  
of white sugar yield at a 5% probability level. 

 
  گیري کلینتیجه

در  دوروتـی بر اساس نتایج تحقیـق حاضـر رقـم    
ـ  ی و کیفـی  مقایسه با دو رقم دیگر از خصوصیات کم

رقم در  استفاده از این ،بنابراین .باالتري برخوردار بود
 در دو منطقـه مـورد بررسـی    مقایسه با دو رقم دیگـر 

یـابی بـه    تواند موجب دسـت می (میاندوآب و بوکان)
 ،د. در ایـن تحقیـق  عملکرد ریشه و قند بـاالتري شـو  

فـروردین بـه دلیـل افـزایش      10هنگام در کاشت زود
ي آب اشاخص سطح برگ، شاخص کلروفیل و محتو

و قنـد  موجـب افـزایش عملکـرد ریشـه      نسبی بـرگ 
، بنـابراین  .هنگـام شـد  خالص در مقایسه با کشت دیر

هنگام چغندرقند در این مناطق (بعد از رفع کشت زود
کشـت بـه    توصـیه اسـت.  خطر سرماي بهـاره) قابـل   

از عملکرد مستقیم  در مقایسه با کشت نشاییصورت 
 .ریشه و عملکرد قند خالص بـاالتري برخـوردار بـود   

بـه   نشـایی کشت به صـورت  که توان نتیجه گرفت می
انطباق حداکثر شـاخص   ،دلیل استقرار بهتر و همچنین

تـرین دمـا و شـرایط محیطـی      سطح برگ بـا مطلـوب  
ـ  موجب بهبود خصوصـیات  ی و کیفـی چغندرقنـد   کم

نــات مــرتبط بــا بــا توســعه امکا همچنــین،. شــود مــی
سیســتم  نــوع اســتفاده از ایــن نشــاکاري در منطقــه و

(با توجه بـه کمبـود    تعداد دور آبیاريتوان  کاشت، می
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سـموم   کـاربرد  و میـزان  ، هزینـه تنـک  آب در کشور)
افـزایش  نهایـت موجـب   را کـاهش داد و در شیمیایی 

قنـد   و افزایش ضریب استحصـال  انآمد چغندرکاردر
  هاي قند و شکر شد. کارخانه در 
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