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  چكيده
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   مقدمه

كننده  ترين عوامل تعيين كيفيت بذر چغندرقند يكي از مهم

هاي  دستيابي به اصول و روشاز طرف ديگر، عملكرد ريشه است. 

تواند براي  ويژه بذر منوژرم ميه فني توليد بذر چغندرقند ب

به منطقه اردبيل باشد.  بسيار سودمند بذر چغندرقند توليدكنندگان 

دليل دارا بودن شرايط اقليمي منطبق به نيازهاي اكولوژيكي 

چغندرقند و وسعت مناسب و ايزوله بودن از گياه مرحله فنولوژيكي 

مورد توجه بوده است. از جارتي چغندرقند تديرباز براي توليد بذر 

مناطقي كه سرماي  در توليد بذر چغندرقند لحاظ اكولوژيكي

مدت  زمستان براي پديده بهاره شدن (ورناليزاسيون) كافي باشد و

يخبندان در دوره سرما طوالني نباشد تا خسارت ناشي از آن به 

د (حداقل روز بلن اقليم، داشتن همچنين انجام شود. حداقل برسد

رشد ساقه و تشكيل گل براي تابستان  در فصل بهار و ساعت) 16

چون چغندرقند يك گياه  .باشد از اهميت بااليي برخوردار مي

 افشاني نقش مؤثري در دگرگشن است، وزش باد در فصل گرده

ها به عهده دارد. هواي خيلي خشك، بارندگي و درجه  تلقيح گل

اني و زمان تشكيل بذر كيفيت آن افش حرارت پائين در زمان گرده

دهد. خشكي هوا و رطوبت باال، رسيدن  تحت تأثير قرار مي را

(كمتر از نه  پايين دمايشود و  غيريكنواخت بذر را موجب مي

، حساسيت به بولتينگ را در محصول ريشه سال گراد) درجه سانتي

  . دهد بعد افزايش مي

شد گياه با تاريخ كاشت از طريق انطباق مراحل مختلف ر

شرايط جوي متفاوت، سبب تغيير در رشد رويشي و زايشي گياه 

يافتن زمان كاشت  ،كاشتمناسب هدف از تعيين تاريخ  شود. مي

كه   طوري  هرقم يا گروهي از ارقام مشابه يك گياه است ب

مجموعه عوامل محيطي حادث در آن زمان براي سبزشدن، 

كه گياه  ضمن ايناستقرار و بقاء گياهچه مناسب باشد و 

االمكان در هر مرحله از رشد با شرايط مطلوب خود روبرو  حتي

ترين  مناسبگردد، با شرايط نامساعد محيطي نيز برخورد نكند.  مي

جر به حصول عملكرد باالتري در مقايسه با ساير ـتاريخ كاشت من

العات ـمط. (Khajehpor 1997) گردد هاي كاشت مي تاريخ

)Kew and Mirand 1978( كاشت زودهنگام دهد كه  نشان مي

شگرفي ثير أت ،كيفي بذر روي افزايش عملكرد كمي وها  چه هريش

در بهار موجب توسعه سيستم  چه ريشههنگام  زود دارد. كشت

دهي بيشتر و  روي، گل هاي هوايي، ساقه ريشه، رشد سريع اندام

 .)Faoro et al. 1985( شود افزايش عملكرد بذر چغندرقند مي

نشان داد كه با به تعويق افتادن  )Podlaski 1987( ودالسكيپ

كاشت از دهة اول ارديبهشت به دهه اول خرداد در اوكراين   تاريخ

تن در هكتار و وزن هزار دانه از  40/1به  62/1عملكرد بذر از 

 زاده حمايتي صادق گرم كاهش يافت. 2/13به  8/13

(Sadeghzadeh Hemaiaty 2001) د در منطقه گزارش دا

اردبيل با به تأخير افتادن زمان كاشت از حدود نيمه دوم اسفندماه 

 09/1235، عملكرد ناخالص بذر از ماه به نيمه اول و دوم فروردين

درصد كاهش يافت،  4/44و  5/19 كيلوگرم در هكتار به ترتيب

  كيلوگرم در هكتار در تاريخ 15/880عملكرد بذر خالص نيز از 

كاشت نيمه اول و دوم   هاي م اسفندماه در تاريخكاشت نيمه دو

كيلوگرم در هكتار  36/476و  6/675 به فروردين ماه به ترتيب

 نمايد همچنين اظهارمي (2001)ايتيزاده حم صادق كاهش يافت.
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تاخيردر زمان كاشت موجب تعويق مراحل فنولوژيكي رشد  كه

رشد  شده و احتمال همزماني دوره هاي بذري چغندرقند بوته

ها با شرايط نامساعد محيطي(دماي باال و رطوبت  زايشي بوته

  . دنبال دارده نسبي پائين) افزايش يافته و كاهش عملكرد را ب

عدم همزماني رشد رويشي و زايشي تك تك بوته هاي 

دهي،  گل اقليمي مناسب (در شرايط نامحدودمادري و رشد زايشي 

 و گيري تصميم در چغندرقند يابد) مي تداوم افشاني و رشد بذر گرده

زمان . نمايند مشگل ميرا برداشت تاريخ  ترين مناسبتعيين 

فيزيولوژيك رسيده باشد.  بلوغبرداشت موقعي است كه بذر به 

عالوه بر رسيدگي فيزيولوژيكي، برداشت بايد زماني صورت پذيرد 

كه حداكثر عملكرد بذر قابل حصول بوده و بذر توليد شده از 

بل قبولي برخوردار باشد. بنابراين، برداشت زودهنگام بذر كيفيت قا

با  ،هاي باالئي بوته قسمت يهاواسطه نارس و ريز بودن بذره ب

برداشت . همراه استكاهش عملكرد و زني  كاهش قدرت جوانه

كاهش  موجبريزش بذر  تلفات بااليبدليل نيز ديرهنگام 

. )Cook and Scoot 1993( عملكرد كمي محصول خواهدشد

جهت استحصال عملكرد با كميت و بذر بهترين تاريخ برداشت 

ها  انتهاي شاخه هايبذر عمدهكيفيت مطلوب، زماني است كه 

رسيده پائين بوته ريزش كرده  هايرسيده و فقط تعداد كمي از بذر

هاي بذري در فواصل يك  ريزش بذر را با تكان دادن ساقهباشد. 

هاي تاريخ برداشت و  آزمايش. كرد آزمونتوان  يا دو روز مي

تجربيات عملي نشان داده است كه رسيدن بذر موقعي اتفاق 

تر در يك سوم پائين بوته بذري به  افتد كه بذرهاي درشت مي

و و جنين مرحله شيري را پشت سر گذاشته اي درآمده  رنگ قهوه

رنگ بذر با مقدار ماده خشك پوسته بذر  سخت شده باشند.

شتر بذرهاي سبز هنوز در مرحله شيري هستند پيوستگي دارد. بي

اي در  ها به رنگ قهوه اما با افزايش مقدار ماده خشك پوسته آن

با در نظر گرفتن رنگ بذر، بافت بذر و جنين و مقدار  لذا، آيد. مي

 Cook and( شود ريزش بذر زمان رسيدن بذر چغندرقند تعيين مي

Scoot 1993( .هنگامي است كه  ترين زمان برداشت بذر مناسب

هاي رديف اول بوته به  هاي مستقر روي شاخه ميوه درصد 50

اي درآمده باشند. در اين زمان، بذر خاصيت آردي به  رنگ قهوه

تحقيقات . گردداي  قرمز تا قهوهبه رنگ  خود گرفته و پوسته نيز

)Grimwade et al. 1987( روز پس  20حدود دهد كه  نشان مي

زني  هاي تشكيل شده چغندرقند قادر به جوانه هافشاني، ميو از گرده

روز پس از تلقيح و  55رسيدگي فيزيولوژيك بذر حدود هستند اما 

طي دوره رسيدن  دهد واحد دمايي روي مي 500يا پس از دريافت 

شود و در مجموع،  ، بر ميزان ماده خشك افزوده ميچغندرقند بذر

ز بيشترين درصد درصد ا 60 تا 55ي با محتواي ماده خشك هابذر

نشان  )Sroller 1991(تحقيقات شوند.  زني برخوردار مي جوانه

 ،عمليات برداشت در چند تاريخ متفاوت و به تدريجدهد كه  مي

همراه با رسيدن بذر در مقايسه با برداشت يكباره بر مقدار 

  . دايافز مياي بذري  زني و نيز وزن خوشه عملكرد، جوانه

 و لزوممي خاص منطقه اردبيل با توجه به شرايط اقلي

 امري ضروري ،كيفيت باال در اين منطقه ي با كميت وهاتوليد بذر

 بذر برداشت وچه  ريشهترين تاريخ كاشت  مناسب جهت تعيين

  .باشد مي
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  ها مواد و روش

در مزرعه  1384تا  1383 هاي طي سال طرحاين  

واقع  )ع طبيعي اردبيل (آالرقايستگاه تحقيقات كشاورزي و مناب

داراي محل اجراي طرح  .كيلومتري جنوب اردبيل اجرا شد 12در 

 1350از سطح دريا منطقه ارتفاع  مي باشد.اقليم نيمه خشك سرد 

عرض  دقيقه شرقي و 28درجه و  48متر، طول جغرافيائي 

 1در جدول باشد. دقيقه شمالي مي 15درجه و  38 آن جغرافيائي

نشان داده  طرحه اجراي هواشناسي منطق مهم اطالعاتبرخي 

  شده است. 
  

  )1383-84( در طول اجراي آزمايشمنطقه  مجموع بارندگي، دماي حداقل و حداكثر اطالعات هواشناسي مربوط به 1جدول

  

  ماه  اسفند  فروردين  ارديبهشت  خرداد  تير  مرداد  شهريور  مهر

  سال 

  

6/22  23  2/26  24  7/21  19  6/14  11  1383  
 مجموع بارندگي

  1384  -  12  8/19  4/22  2/24  9/27  2/23  -  )متر (ميلي هماهان

  دماي ميانگين حداقل  1383  6/0  - 2  1/7  8  2/12  6/12  10  6

  1384  -  2/0  4/7  6/8  12  9/12  3/10  -  گراد) ماهانه (سانتي

  دماي ميانگين حداكثر  1383  11  6/14  19  7/21  24  2/26  23  6/22

  1384  -  12  8/19  4/22  2/24  9/27  2/23  -  گراد) ماهانه (سانتي

  

شده  خرديك بار هاي  كرت طرح صورت هاين تحقيق ب 

 تكرار اجرا گرديد. چهار باهاي كامل تصادفي  بلوك در قالب

 اسفند، 30اسفند،15( تيمارهاي آزمايش شامل چهار تاريخ كاشت

 45، 30، 15( تاريخ برداشت چهار و فروردين) 30فروردين و 15

كه تاريخ كاشت در  دهي) بودند گل ددرص50پس از روز 60و

هاي فرعي قرار  كرت هاي برداشت در و زمان هاي اصلي كرت

دو (شامل شش خط كاشت  ،آزمايشفرعي هر كرت  .گرفتند

 و چهار رديف وسطي به والد عنوان والد پدريه رديف كناري ب

 دو پشته به طول شش متر با فاصله) (ميل استريل) مادري

متر  سانتي 50 روي خط ها  چه ريشهكاشت فاصله متر بود.  سانتي65

ديپلوئيد در اين تحقيق از رقم  بود.بوته در مترمربع) 08/3(تراكم 

در سال اين رقم  .) استفاده گرديد191(هيبريد شيرينهيبريد 

  به ثبت رسيده است. OECDارقام  فهرستدر  1378

زمين اجراي آزمايش پس از يكبار شخم معمولي در پائيز 

(طبق آزمون خاك) ديسك  سال و پس از مصرف كود فسفاتههر 

ها طبق  و تسطيح گرديد و با استفاده از فاروئر جوي و پشته

در اواخر  متر) ايجاد شدند. سانتي65(با فواصل رديف  دستورالعمل

ها از سيلو خارج شده و پس از  چه زمستان و اوايل بهار ريشه

هاي  در تاريخ ،گرم 100الي  70هاي سالم با وزن  جداسازي ريشه

جهت استقرار  بالفاصله پس از كاشت، تعيين شده كاشته شدند.

عمليات آبياري انجام گرديد. پس از سبزشدن دوبار  ،ها چه ريشه

دادن پاي بوته به عمل آمد و در حين وجين   عمليات وجين و خاك
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توصيه شده كه به دو قسمت  نيتروژندهي مقادير كود  و خاك

  بود در هر وجين مصرف گرديد. تقسيم شده 

  تعداد ساقه(شناسي بوته  گيري صفات ريخت براي اندازه 

اصلي و فرعي، وزن خشك بذر، عملكرد بذر در بوته، وزن خشك 

طور تصادفي ه پنج بوته از هر كرت ب ،)، قبل از برداشتكل

ه هايي كه ب ساقه(هاي اصلي  انتخاب و در آزمايشگاه تعداد ساقه

هاي فرعي  ساقه) و اند از طوقه بيرون آمده طور مستقيم

شمارش گرديد. قطر  )اند هاي اصلي جداشده هايي كه از ساقه ساقه(

متري سطح طوقه در بلندترين  سانتي 10از ارتفاع  اصلي ساقه

. براي تعيين صفاتي مانند شدگيري و يادداشت  ساقه اصلي اندازه

فوق  هاي سمتپس از جداكردن ق ،خشك ساقه، برگ و بذر  وزن

تعيين و سپس براي محاسبه وزن خشك  ها تر آن از يكديگر، وزن

در آون قرار داده گراد  سانتي  درجه 75 ساعت در دماي 48به مدت 

  ها با ترازوي حساس توزين و ثبت گرديد. سپس وزن خشك نمونه

كيفي بذر ازقبيل ميزان عملكرد بذر خام،  صفات كمي و

 5/3زير هاي، درصد بذر)Ø(گرد  متر ميلي 5/3-5/4عملكرد بذر 

 25/2-2/3 هاي، درصد بذر)Ø(گرد متر ميلي 5/4باالي و 

(استاندارد) درصد پوكي، وزن هزار دانه و  )≠(دراز متر ميلي

بر اساس  قوه ناميه .تعيين شدآزمايشگاه كنترل بذر  در ناميه قوه

 آوري شده جمعهاي  در نهايت داده .تعيين شد ISTAدستورالعمل 

ها با  و سپس ميانگين آماريتجزيه  SASافزار  به كمك نرم

  درصد مقايسه گرديد. پنجدر سطح  LSDآزمون 

  

  نتايج و بحث

   شناسي بوته صفات ريخت - الف

نشان  1384و  1383سال  دو درتجزيه واريانس نتايج 

روي  بردرصد  يككاشت در سطح  هاي مختلف دهد كه تاريخ مي

ر بودند. اثرات متقابل (تاريخ دا اصلي معني ساقه تعداد

ي ها در سال ،اصلي ساقهتعداد تاريخ برداشت) براي ×كاشت

  . )2(جدول  دار نبود معني اجراي طرح

 بنتايج نشان داد كه كاشت زود هنگام ريشه چه موج

 نتايجمي شود.  تعداد شاخه فرعيو  افزايش تعداد ساقه اصلي

هاي  در بوته در سالاصلي  ساقهتعداد نشان داد كه  تجزيه مركب

 طوري هب .بود دار معني درصديك مختلف از نظر آماري در سطح 

 30اسفند و تاريخ كاشت  30تاريخ كاشت  1383سال در كه، 

 )عدد 06/2(كمترين  ) وعدد 88/2( بيشترين به ترتيب فروردين

بيشترين  1384در سال  و را داشتنداصلي در بوته  ساقهتعداد 

 15عدد در بوته در تاريخ كاشت اول ( 6/2ا اصلي ب ساقه تعداد

تجزيه مقايسه ميانگين نتايج  ).3(جدول  اسفند) حاصل شده است

 طوره ب اصلي تاريخ كاشت اول ساقه تعدادنيز نشان داد كه مركب 

كاشت  هاي تاريخاز ساير  بيشتر درصد)يك سطح (در  يدار معني

  ).5و 4(جدول بود

اخه فرعي در هر دو سال اثرات تاريخ كاشت روي تعداد ش

  )2دار بود (جدول  درصد معني يكاحتمال  از نظر آماري در سطح

بيشترين تعداد شاخه   اسفند) 15چنين در تاريخ كاشت اول ( و هم

). تجزيه واريانس مركب تعداد 3(جدول  فرعي توليد گرديده است

هاي فرعي  دهد كه تعداد شاخه ) نشان مي4شاخه فرعي (جدول 
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هاي مختلف متفاوت بوده و اثرات تاريخ كاشت روي اين  در سال

 15باشد و تاريخ كاشت  دار مي معني رصديك دصفت در سطح 

عدد شاخه فرعي در بوته بيشترين و تاريخ كاشت  4/42اسفند با 

عدد كمترين تعداد را به خود اختصاص  36/32فروردبن با  30

  ).3اند (جدول  داده

نشان  ارتفاع بوتهايسه ميانگين نتايج تجزيه واريانس و مق

هاي كاشت از نظر ارتفاع بوته اختالف آماري  بين تاريخ داده كه

تاريخ كاشت كه  طوريه بدرصد وجود دارد  يك احتمالدر سطح 

 فروردين) 30اسفند) بيشترين و تاريخ كاشت چهارم ( 15( اول

بوته كمترين ارتفاع بوته را داشتند. تجزيه مركب مربوط به ارتفاع  

 يك هاي كاشت را در سطح دار بودن تاريخ ) معني4نيز (جدول 

ارتفاع بوته در  ، به طوري كهدهد نشان ميدر ارتفاع بوته  درصد

، 03/128هاي كاشت اول، دوم، سوم و چهارم به ترتيب  تاريخ

   ).5متر بود (جدول  سانتي 5/106و  14/116، 12/127

گ در سال هاي كاشت روي وزن خشك بر تأثير تاريخ

دار بود ولي در سال  درصد معني پنج احتمال در سطح 1383

هاي برداشت در هر دو  دار نبوده است اما اثرات تاريخ معني 1384

 باشد. اثرات متقابل دار مي معني درصديك  احتمال سال در سطح

). 2دار نبود (جدول  تاريخ برداشت) نيز معنيدر  (تاريخ كاشت

رين و تاريخ برداشت چهارم كمترين تاريخ برداشت اول بيشت

). در 3اند (جدول  ميزان وزن خشك برگ را به خود اختصاص داده

 هاي برداشت در سطح تأثير تاريخ ،تجزيه مركب وزن خشك برگ

) و تاريخ برداشت اول بيشترين 4دار بود (جدول  معني درصديك 

مقدار وزن خشك برگ را داشت و وزن خشك برگ در 

، 23/56، 57/70سوم و چهارم به ترتيب  دوم، ل،هاي او برداشت

   ).5باشد (جدول  گرم در بوته مي 62/36و  7/46

داري تحت تأثير  وزن خشك ساقه در بوته بطور معني

هاي كاشت و برداشت قرار گرفته است ولي اثرات متقابل  تاريخ

دار نبوده  بين تاريخ كاشت و برداشت روي اين صفت معني

هاي  اسفند) و تاريخ 15ريخ كاشت اول (و تا )2است(جدول 

برداشت سوم و چهارم بيشترين وزن خشك ساقه را داشتند(جدول 

) نيز با 4). تجزيه مركب مربوط به وزن خشك ساقه (جدول 3

نتايج ساالنه مطابقت دارد. در مقايسه ميانگين مركب نيز ميزان 

به هاي كاشت اول، دوم، سوم و چهارم  وزن خشك ساقه در تاريخ

است و در  بوده در بوته 4/169و  2/183، 7/223، 4/212ترتيب 

هاي برداشت اول، دوم، سوم و چهارم نيز اين ميزان به  تاريخ

گرم در بوته  01/209و  2/213، 4/188، 14/178ترتيب 

  ).5باشد(جدول  مي

 برداشت بر وزن خشك بذر در بوته وتاريخ كاشت اثرات 

تاريخ در  (تاريخ كاشتها  آن متقابلدار بود ولي اثرات  معني نيز

دهد  نشان مي ها ). مقايسه ميانگين2دار نبود(جدول  برداشت) معني

دست ه بيشترين وزن خشك بذر ب ،هاي كاشت زودتر كه در تاريخ

درصد  50روز پس از  45آمده و نيز در تاريخ برداشت سوم يعني 

 ستدهي نيز بيشترين وزن خشك بذر در بوته حاصل شده ا گل

نتايج تجزيه  )4جدول (. تجزيه مركب دو سال آزمايش )3(جدول 

ه هاي ب كند و جدول مقايسه ميانگين ساالنه را تا حدودي تائيد مي

دهد كه  دست آمده از تجزيه مركب دو سال آزمايش نشان مي

اول، دوم، سوم و  كاشتهاي  در تاريخوزن خشك بذر در بوته 
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در  و گرم 4/83و  4/108، 5/131، 53/122چهارم به ترتيب 

، 74/81اول، دوم، سوم و چهارم به ترتيب  برداشتهاي  تاريخ

   ).5(جدول  باشد گرم در بوته مي 08/118و  42/134، 5/111

داري  وزن خشك كل بوته در هر دو سال به طور معني

(جدول  هاي كاشت و برداشت قرار گرفته است تحت تأثير تاريخ

هاي كاشت  برتري تاريخ )3جدول  (نه و مقايسه ميانگين ساال )2

در  دهد. زودتر را از نظر توليد وزن خشك كل بوته نشان مي

وزن خشك كل در بوته نيز  براي ،تجزيه مركب دو سال آزمايش

جدول مقايسه  .)4نتايج فوق حاصل شده است (جدول 

دست آمده از تجزيه مركب دو سال آزمايش ه هاي ب ميانگين

) كه ميزان وزن خشك كل در سطوح 5 (جدول دهد نشان مي

، 14/409، 62/389اول، دوم، سوم وچهارم تاريخ كاشت به ترتيب 

باشد و اين ميزان در  گرم در بوته مي 96/300و  92/344

، 4/330هاي برداشت اول، دوم، سوم و چهارم نيز به ترتيب  تاريخ

گرم در بوته بوده است كه تاريخ  72/363و  3/394، 16/365

  اول ودوم بيشترين وزن خشك كل در بوته را داشتند. كاشت

اصلي و  ساقه تأخير در كاشت تعداد در اين تحقيق با

فرعي در بوته، ارتفاع بوته و وزن خشك كل بوته كاهش يافته 

 است و اين نتايج با گزارشات ساير محققين مطابقت دارد

م به بنابراين در كاشت دير هنگا ).1379باف و همكاران،  قالي (

از زمان كاشت ريشه چه تا  علت كاهش طول دوره رشد رويشي

فرعي  هاي اصلي و ، گسترش ساقه)پايان رشد رويشيگل دهي (

عملكرد مواجه و زمان گل دهي با گرما و باد گرم  اندك شده و

موجب افزايش تعداد . كاشت زود هنگام بذر كاهش يافت

واد فتوسنتزي م افزايش ، توليد برگ افزايش ،هاي فرعي ساقه

 شود اقه، برگ و وزن خشك كل بيشتر ميـبيشتر، وزن خشك س

(Haj Mohammadnia Ghalibaf et al. 2000) .به تأخير  با

ماده خشك در گياه و بويژه  ،رشدو ادامه  برداشتافتادن زمان 

 شود. اين روند تا برداشت سوم ادامه داشته و ها افزوده مي ساقه

ها در  و عدم توانايي آن ها برگك شدن پس از آن با توجه به خش

شود وزن  كاسته مينيز سنتز مواد، از ميزان ماده خشك در ساقه 

هاي اصلي و  خشك بيشتر ساقه احتماالً ناشي از تعداد بيشتر ساقه

هاي فرعي  ها روي ساقه كه گل با توجه به اين فرعي است و

د بهتر شوند لذا هر چه تعداد ساقه فرعي بيشتر باش تشكيل مي

خواهد بود كه اين حالت منجر به افزايش وزن خشك در نمونه 

خير در برداشت وزن أبا ت .)Durant and Loads 1990(شود  مي

هاي  ل ريزش برگـدلي دهد و اين به خشك برگ كاهش نشان مي

ن ـاي جـتايـند. ـباش وته ميـهاي پايين ب در قسمت خشك شده

 Pod laski) شده است گزارش نيز توسط محققين ديگر تحقيق

1987;  Kew and Mirand 1978) رنجي و همكاران .(Ranji 

et al. 1996)  نيز گزارش كردند كه تأخير در كاشت پتانسيل

   دهد. توليد اين گياه را كاهش مي
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   84و  1383هاي  در سال د بذريچغندرقن ريخت شناسي بوته گيري شده مربوط به اندازه برخي صفات تجزيه واريانس ميانگين مربعات 2 جدول

  

  منابع تغييرات

 

درجه 

 يآزاد

 ) MS( ميانگين مربعات

 وزن خشك كل  بذر وزن خشك وزن خشك ساقه وزن خشك برگ ارتفاع بوته در بوته تعداد شاخه فرعي ساقه اصلي در بوته تعداد

  1383 1384 1383 1384 1383 1384 1383 1384 1383 1384 1383 1384 1383  1384 

 r ( 3 52/0 27/0 31/15 83/61 75/174 06/131 46/136 8/175 6/17707 86/814 3/1674 3/264 78/30873 69/1033تكرار( 

 a( 3تاريخ كاشت(
**93/1 

**73/4 
**19/210 

**57/520 
**75/1095 

**1/2474 
*5/137 207 

**37/8236 
**7/142265 

**08/14909 
**11/2702 

**54/50140 
**6/32063 

 a 9 267/0 19/0 21/30 45/19 51/51 34/197 77/131 92/122 42/1117 4/1622 44/479 67/1155 57/1237 7/5087خطاي 

 b( 3 88/0*  27/0 46/48 31/106 71/23 37/85تاريخ برداشت(
**9/3147 

**4/3586 
**05/2323 

**9/7649 
**7/6740 

**9/10850 
**46/9364 

**5/18867 

 B) )×A 9 36/0 087/0 69/27اثر متقابل
**94/10 7/40 15/148 

*76/99 4/136 14/285 69/880 
**54/719 230 

*47/1531 4/1306 

 b 36 173/0 15/0 34/18 37/14 31/44 4/184 96/42 344 37/242 4/628 3/225 9/488 2/582 97/1660خطاي 

 cv % 47/16 87/17 88/10 86/10 55/5 49/11 22/13 43/33 24/8 2/12 5/13 8/19 9/6 94/10ضريب تغييرات

   .درصديك  و پنج احتمال در سطوحدار  معني* و ** به ترتيب  

  

  )1383-84( هاي اجراي آزمايش هاي مختلف كاشت و برداشت و در سال تاريخدر ريخت شناسي بوته  گيري شده اندازهمقايسه ميانگين برخي صفات  3جدول 

  
  

  تيمار

تعداد ساقه اصلي در 

 بوته
 متر) (سانتي ارتفاع بوته اد شاخه فرعي در بوتهتعد 

وزن خشك 

 ) g/plant(برگ

  وزن خشك 

 ) )g/plant(ساقه

  وزن خشك بذر

)g/plant( ( 

  وزن خشك كل

)g/plant( ( 

 1383 1384 1383 1384 1383 1384 1383 1384 1383 1384 1383 1384 1383 1384 

   a65/2  a6/2  a58/43 a24/41   a088/127  a98/128   a16/50  a 1/59   ab 18/193  a 72/231   b85/119 a23/125  b18/363  a05/416 اسفند15  

   a88/2 a53/2  a24/41  a7/37   a613/126 ab63/127   a 77/52  a 01/57   a66/216 a 75/230   a 4/144  ab54/118   a87/413  a42/404 اسفند30  كاشت

   a5/2 b05/2   b32/36  b32/32  b03/115 b25/117   a 69/49  a 13/55   bc 07/184  b35/182   b69/109  ab03/107   b44/343  b39/346 فروردين15  

   b06/2 c42/1  b38/36  c35/28  b67/110 c102   a67/45 a 66/50   c 84/161  b97/179   c03/71  b73/95   c55/278  b36/323 فروردين30  

 LSD 0.05)( 413/0 349/0 396/4 53/3 74/5 23/11 18/9 87/8 73/26 22/32 51/17 19/27 136/28 05/57 

روز پس از 15 

 درصدگلدهي50
b2/2  b1.69  b11/37  b8/31  a76/120  a45/117   a22/66  a93/74   c7/174  b87/181  d76/84 c73/78  c7/325 b23/335  

روز پس از 30 برداشت

 درصدگلدهي50
a51/2 a17/2 ab99/38  a9/35  a68/120 a06/117   b86/54 b6/57   bc6/184  b2/192  b88/119 b17/103   b3/359 b98/352  

روز پس از 45 

 درصدگلدهي50
a66/2  a23/2 a07/41  a8/37   a84/119 a42/117   c3/43  bc50   a83/202  a6/223  a99/132 a84/135  a14/379 a45/409  

روز پس از 60 

 درصدگلدهي50
a7/2  a23/2  a3/40  a36   a14/118  a34/122   d9/33  c36/39   ab6/193  a4/224  c4/107  a78/128  c87/334 a57/392  

 LSD 0.05)( 298/0 276/0 07/3 72/2 77/4 81/9 7/4 3/13 16/11 97/17 76/10 86/15 3/17 22/29 

  ندارند. پنج درصد در سطح يآمار دار كليه اعداد در هر ستون كه داراي حروف مشترك هستند تفاوت معني
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  )1382- 84در دو سال اجراي طرح ( ريخت شناسي بوته گيري شده  اندازه تجزيه واريانس مركب برخي از صفات ربعاتميانگين م 4جدول

  

 منابع تغيير
درجه 

 آزادي

  اصلي ساقه تعداد

 در بوته 

  تعداد شاخه فرعي 

 در بوته 

  ارتفاع بوته

 

  وزن خشك برگ

 

  وزن خشك ساقه

   
  وزن خشك بذر

 

  وزن خشك كل

  

 1 سال
**42/4 

**9/639 7/19 *87/1116 
**07/8722 54/4 

**2/16626 

 6 خطا
*39/0 

*57/38 9/152 156.14 
**23/9261 

*3/969 
**7/15948 

a( 3 2/6تاريخ كاشت( ** 682** 64/3308 ** 96/278  55/20299 ** 66/14101 ** 5/47677 ** 

48/0 3 تاريخ كاشت×سال * 8/48 * 2/201  57/65  5/2202 * 5/3509 ** 6/7526 * 

23/0 18 خطا  8/24  4/124  34/127  9/1369 ** 55/817 * 7/3162 * 

06/1 3 تاريخ برداشت ** 3/148 ** 9/16  25/6684 ** 35/8918 ** 45/15510 ** 2/22098 ** 

094/0 3 تاريخ برداشت× سال   4/6  2/92  07/50  6/1054  14/2081 * 8/6133 * 

27/0 9 تاريخ برداشت× تاريخ كاشت  5/23  24/100  9/118  6/1054  05/435  5/1389  

18/0 9 برداشت تاريخ×كاشت تاريخ×سال  16/15  6/88  27/117  9/516  5/514  4/1448  

16/0 72 خطا  39/16  85/115  5/193  38/435  357 59/1121  

cv  12/17ضريب تغييرات  89/10  01/9  48/26  58/10  95/16  27/9  

  .درصد1و  5احتمال در سطوح دار  معني* و ** به ترتيب  
  

  )1383- 84(هاي اجراي آزمايش  هاي مختلف كاشت و برداشت در سال ريخت شناسي بوته در تاريخ گيري شده اندازهبرخي صفات  دو ساله مقايسه ميانگين 5دول ج

  
  تيمار  

 

تعداد ساقه اصلي در 

 بوته

  تعداد شاخه فرعي  

 در بوته

   ارتفاع بوته

 متر) (سانتي

 وزن خشك برگ

g/plant)( ( 

  وزن خشك ساقه

g/plant)( ( 

  وزن خشك بذر

) g/plant( ( 

  وزن خشك كل

 g/plant) (  

  تاريخ كاشت

  
 اسفند15

a625/2 a4/42 a03/128 a6/54 b44/212  b53/122 b62/389  

 a7/2 b48/39 a12/127 a95/53 a7/223  a5/131 a14/409 اسفند30  

 a27/2 c32/34 b14/116 a35/53 c2/183 c4/108 c92/344 فروردين15  

 b74/1 d36/32 c5/106 b17/48  d4/169 d4/83 d96/300 فروردين30  

 LSD 0.05)( 679/0 685/0 82/1 357/2 53/3 202/3 68/5 

 a08/2 d47/34 a1/119 a57/70 d14/178 d74/81 d4/330 درصدگلدهي50روز پس از 15 تاريخ برداشت

 a34/2 c47/36 a86/119  b23/56 c4/188  c5/111 c16/356 درصدگلدهي50روز پس از 30 

 a45/2  a43/39 a6/118 c7/46 a2/213 a42/134 a3/394 درصدگلدهي50روز پس از 45 

 a48/2 b2/38 a2/120 d62/36 b01/209 b08/118  b72/363 درصدگلدهي50روز پس از 60 

 LSD 0.05)( 68/0 685/0 82/1 36/2 53/3 202/3 67/5 
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  صفات كمي وكيفي بذر- ب

تأثير  نشان داد كه دو ساله تيمارهاين مقايسه ميانگنتايج 

 خام در سطح بذر برداشت بر عملكرد هاي مختلف كاشت و تاريخ

تاريخ  يك اثر متقابل سالو  باشد دار مي درصد معني يك احتمال

دار  درصد معني پنج احتمال خام در سطح بذر عملكردبرداشت بر 

ات سال و گر اين است كه اثر . اين مطلب بيان)6(جدول  باشد مي

مقايسه  متغير است.خام بذر عملكردتاريخ برداشت بر روي 

دهد كه با تأخير در كاشت  خام نيز نشان ميبذر ميانگين عملكرد 

خام كاهش يافته است و در سطح سوم بذر ميزان عملكرد 

شترين عملكرد بي دهي)  درصد گل 50روز پس از  45برداشت (

سوم  دوم، اول،  كاشت يها ). در تاريخ7 حاصل شده است (جدول

، 4/2597، 7/2762خام به ترتيب  بذر و چهارم ميزان عملكرد

هاي  كيلوگرم در هكتار بود و در تاريخ 8/1805و  43/2116

، 4/1760سوم و چهارم نيز به ترتيب به مقدار  دوم، برداشت اول،

دست  هكيلوگرم در هكتار بذر ب 48/2560و  88/2735، 6/2225

   ).8 (جدول آمده است

هاي مختلف كاشت و برداشت روي درصد بذر  اثرات تاريخ

دار  درصد معني يكاحتمال در سطح  )Ø( گرد متر ميلي 5/4-5/3

دوم،  اول، كاشت هاي اين ميزان در تاريخ ).6 (جدول باشد مي

درصد  46/26و  6/29، 77/34، 53/34سوم و چهارم به ترتيب 

 اي مالحظه قابلكاهش موجب هاي زود هنگام  . برداشتبود

طوري كه  بهشد.  )Øمتر گرد( ميلي 5/3-5/4درصد بذر با قطر 

 15درصد در  8/24از  متر گرد ميلي 5/3-5/4با قطر  بذر درصد

روز پس از  45درصد در  34/36دهي به  درصد گل 50روز پس از 

  ).7(جدول دهي رسيده است  درصد گل 50

 5/3زير  درصد بذر نشان داد كه تجزيه واريانس نتايج

به طور  گردمتر  ميلي 5/4درصد بذر باالي  گرد و متر ميلي

 ندا هاي كاشت و برداشت قرار گرفته داري تحت تأثير تاريخ معني

كه با تاخير در تاريخ كاشت و جلو افتادن  طوريه . ب)6(جداول 

درصد  گرد افزايش و متر ميلي 5/3درصد بذر زير تاريخ برداشت 

به تعويق افتادن يابد.  كاهش مي گردمتر  ميلي 5/4بذر باالي 

درصد بذر  )چهارم( فروردين 30به  )اول( اسفند 15از  تاريخ كاشت

درصد بذر  وافزايش  97/37به  03/25گرد  متر ميلي 5/3زير 

 .يابد كاهش مي 16.7به درصد  52/28 از گردمتر  ميلي 5/4باالي 

در سطوح  گرد رمت ميلي 5/3درصد بذور با سايز زير از طرف ديگر 

و  9/22، 9/31، 48/41اول، دوم، سوم و چهارم برداشت به ترتيب 

 متر ميلي 5/4درصد بذور با سايز باالي و باشد  درصد مي 4/25

، 15در سطوح اول، دوم، سوم و چهارم برداشت به ترتيب  گرد

  ).7باشد (جدول  درصد مي 2/28و  14/29، 8/21

 25/2-25/3ذور درصد ب تأثير تاريخ كاشت بر روي 

 پنج احتمال در سطح (درصد بذور استاندارد) ) ≠دراز ( متر ميلي

 93/30اسفند) با  15باشد و تاريخ كاشت اول( دار مي درصد معني

 25/17فروردين با  30درصد بيشترين و تاريخ كاشت چهارم يعني 

خود اختصاص داده بودند ه درصد بذر استاندارد كمترين مقدار را ب

دهي نيز بيشترين بذر  درصد گل 50روز پس از  45در  و برداشت

  ).7استاندارد حاصل گرديد(جدول 

تحت تأثير تاريخ كاشت  1383درصد قوه ناميه در سال 

روي درصد  1384قرار نگرفته است ولي اثر تاريخ كاشت در سال 

كه اين  دار بود در حالي درصد معني پنج احتمالقوه ناميه در سطح 

هاي مختلف  ثير تاريخأتحت ت اجراي طرح سالدو  صفت در هر

در هر دو سال درصد قوه ناميه در  و برداشت قرار گرفته است

درصد گل دهي) بيشتر  50روز پس از  60تاريخ برداشت چهارم (

هاي مختلف كاشت و برداشت بر روي  خي) اثر تار7بود (جدول 

 و درصد قوه ناميه در دار بوده است درصد قوه ناميه معني

، 8/88دوم، سوم و چهارم به ترتيب  هاي كاشت اول، تاريخ

دوم،  هاي برداشت اول، درصد و در تاريخ 34/83و  4/85، 25/88

درصد  75/89و  25/88، 12/88، 7/79چهارم نيز به ترتيب  سوم و

  باشد.  مي

بر  1383تاريخ كاشت در سال  اثر ،درصد قوه ناميه مشابه

دار نبوده است ولي  ر دانه معنيبر روي وزن هزا 1384عكس سال 
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هاي برداشت، قرار  ثير تاريخأوزن هزار دانه در هر دو سال تحت ت

تجزيه مركب وزن هزار دانه نيز با نتايج ساالنه . گرفته است

  ).7(جدول داشته است مطابقت 

 Kew and Mirand) گزارش شدهنتايج اين بررسي 

1978; Ranji et al. 1996)  ؛Scott 1968; كاهش خصوص  در

چه  ريشهبا تأخير در كاشت بذر چغندرقند عملكرد كمي و كيفي 

بنابراين كاشت زود هنگام و به موقع دهد.  مورد تاييد قرار مي

نقش مؤثري بر رسيدن بذر دارد و موجب افزايش عملكرد بذر 

دست آوردن حداكثر ه تعيين زمان مناسب كاشت جهت ب شود. مي

زيرا تاريخ كاشت با تأثير بر روي طول عملكرد اهميت زيادي دارد 

ها همراه  دوره رشد رويشي و زايشي گياه و ايجاد توازن بين آن

 كند باساير عوامل توليد، كيفيت و كميت محصول را تعيين مي

(Pod laski and Chrobak 1980) .  

عوامل زيادي در نا يكنواختي رشد رويشي و زايشي بوته 

ها از رسيدگي  كليه بوته و معموالًگذارد  مادري چغندر بذري مي

ها بر اساس  باشند. لذا، برداشت بوته يكنواختي برخوردار نمي

در افزايش كميت و كيفيت بذر رسيدگي راهكاري اساسي 

در اين بررسي با تأخير در برداشت عملكرد بذر باشد.  چغندرقند مي

هاي خيلي دير مقداري از عملكرد  افزايش يافته ولي در برداشت

دليل ريزش باشد اين ه رسد اين كاهش ب كاهش يافته به نظر مي

 Wu and( توسط محققين ديگر گزارش شده است الً ـجه قبـنتي

Salunke 1976( افزايش طول دوره رشد بذر و. در اين تحقيق 

 درصدكاهش موجب بودن شرايط محيطي براي رشد بذر  فراهم

رصد قوه ناميه و نتايج دشد.  )Ø( متر گرد ميلي 5/3بذور زير 

با  كه طوريه بباشند.  درصد پوكي تيمارها متضاد يكديگر مي

و  دار افزايش طور معنيه تأخير در كاشت درصد پوكي در بذر ب

رسد افزايش پوكي در  يافت. به نظر ميدرصد قوه ناميه كاهش 

افشاني و  به علت برخورد زمان گرده ،هاي كاشت ديرهنگام تاريخ

. ايط محيطي نامساعد بويژه دماي باال باشدتشكيل دانه به شر

هاي گرده و  شدن دانه افشاني موجب عقيم زمان گرده در دماي باال

شود و افزايش دما در  عدم رشد يا اختالل در رشد لوله گرده مي

 تواند به بادزدگي و كاهش رشد دانه منجر شود زمان رشد بذر مي

)Gizbullin 1984(.  

توده پوكي  موجب افزايش درصد زود هنگام بذر برداشت 

شود. زيرا فرصت كافي جهت انتقال مواد غذايي به بذر  بذر مي

گزارش كرد  (Csapody 1980) .. كساپوديفراهم نشده است

كه با مواجه شدن دوره گلدهي در چغندرقند با شرايط نامساعد 

 ،با تأخير در برداشتد. ياب ميافزايش رطوبتي و دمايي پوكي بذر 

يابد اما اگر اين تأخير براي مدت  ر دانه افزايش ميوزن هزا

طوالني اتفاق بيافتد به دليل ريزش بذر، خشك شدن و ادامه 

يابد و با برداشت زودتر نيز  وزن هزار دانه كاهش مي ها،تنفس بذر

 Pod laski and Chrobak) يابد وزن هزار دانه كاهش مي

وزن هزار دانه  ها . با نزديك شدن به زمان رسيدگي بوته(1980

افشاني به حداكثر مقدار  روز پس از گرده 55يابد و در  افزايش مي

. وجود شرايط مناسب (Grimwade et al. 1987)رسد  خود مي

دهي با افزايش وزن هزار دانه همراه است به  رطوبتي در زمان گل

توان گفت كه شرايط محيطي حاكم در زمان گلدهي  عبارتي مي

در اين . )Csapody 1980( دانه مؤثر است نيز روي وزن هزار

بررسي تغييرات ميانگين وزن هزار دانه مطابقت بيشتري با 

تغييرات ميانگين قوه ناميه بذور دارد. به عبارتي تيمارهايي كه 

اند موجب باال رفتن قوه ناميه  افزايش وزن هزار دانه شده همنجر ب

اي  از لحاظ مواد ذخيرهتر و  اند زيرا هر چه بذر سنگين شده نيز بذور

اي بوده و قوه ناميه  باشند داراي جنين تكامل يافته ترتر و پر غني

دارند. در اين زمينه گزارش شده كه با به تعويق افتادن  تريباال

تاريخ كاشت از دهه اول ارديبهشت تا دهه اول خرداد (در 

 زارـتن در هكتار و وزن ه 40/1به  62/1اوكراين) عملكرد بذر از 

  .)Pod laski 1987( يابد گرم كاهش مي2/13به  8/13دانه از 
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  )1383- 84( طرحدر دو سال اجراي  چغندرقند كمي و كيفي بذر صفات برخي تجزيه واريانس مركبميانگين مربعات  6جدول

  

 عملكرد خام بذر درجه آزادي منابع تغييرات
كمتر  درصد بذر

 Øمتر ميلي5/3از

-5/3درصد بذر بين 

 Øمتر ميلي 5/4

  بيشتر از درصد بذر

 Øمتر ميلي 5/4 

  درصد بذر

   ≠متر ميلي25/2- 25/3
 وزن هزار دانه درصد قوه ناميه

 1 سال
**4/41009292 

**71606 
**2/839 

**891 2/4 07/29 095/0 

  05/2264293**  6 خطا
*5/71 

**4/80 
**119 4/243 3/3 156/0 

 a( 3تاريخ كاشت(
**4/61733447 

**1288 
**7/518 

**14/925 3/1220*
 

**2/210**
 

*63/0 

 3 تاريخ كاشت×سال
**7/1882974 

**9/183 
**2/155 5/18 46/100 

**1/185 
*52/0 

 18 خطا
**3/432518 

**108 
**07/57 

**64/68 57250 
*23/39 223/0 

 3 تاريخ برداشت
**94/5896498 

**7/2197 
**34/792 

**8/1373 2/254 
**9/663 

**81/7 

 3 اريخ برداشتت× سال 
*3/400557 5/22 16/48 9/8 3/268 

**4/266 
**6/1 

 21/0 9/15 5/237 2/23 72/10 5/18 82/191311 9 تاريخ برداشت× تاريخ كاشت

 147/0 13.45 5/237 27 89/11 56/12 13/118803 9 تاريخ برداشت×تاريخ كاشت×سال

 189/0 96/14 5/219 96/16 75/20 6/28 3/110949 72 خطا

 cv  35/14 58/17 5/14 5/17 5/64 47/4 6/4ضريب تغييرات

  .درصد پنج و يك  احتمال در سطوح دار معني به ترتيب *و**                    

  

  )1383- 84( آزمايش اجراي هاي و در سال هاي مختلف كاشت و برداشت بذر در تاريخ گيري شده اندازهصفات كمي و كيفي  دو ساله برخي مقايسه ميانگين 7جدول
  

  
 تيمار

  عملكرد خام بذر

  (كيلوگرم در هكتار)

 5/3كمتراز درصد بذر 

 Øميلي متر

  درصد بذر بين 

 Øميلي متر 5/35-5/4 

 بيشترازدرصد بذر 

 Øميلي متر  5/4

درصدبذر 

25/3 -25/2≠ 
 وزن هزار دانه درصد قوه ناميه

 اسفند15  تاريخ كاشت
a7/2762 c03/25 a53/34 a52/28 a93/30 a8/88 b35/9 

 a4/2597  c03/25  a77/34  a09/27 b64/24 a25/88 a62/9 اسفند30  

 b43/2116 b34/33 b6/29  b86/21 bc02/19  b4/85 ab4/9 فروردين 15  

 c8/1805 a97/37 c46/26 c7/16 c25/17 c34/83 b3/9 فروردين 30  

 LSD(0.05( 166 66/2 27/2 05/2  38/7  92/1 216/0 

 d4/1760 a48/41 d8/24 c15 a27/21  b7/79 b68/8 درصدگلدهي50پس از  روز15 تاريخ برداشت

 c6/2225 b9/31 c49/30 b8/21 a89/20 a12/88 a68/9 درصدگلدهي50روز پس از 30 

 a88/2735 c9/22  a34/36 a14/29 a27 a25/88  a69/9 درصدگلدهي50روز پس از 45 

 b48/2560 c4/25  b75/33  a2/28  a65/22 a75/89 a63/9 درصدگلدهي50روز پس از 60 

 LSD(0.05( 166 66/2 27/2 05/2 38/7 92/1 216/0 

  ندارند. پنج درصد در سطح يآمار دار كليه اعداد در هر ستون كه داراي حروف مشترك هستند تفاوت معني         
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