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  چكيده

موضوع ضرورت دارد به ، ترين عامل محدودكننده كشاورزي كشور مهمعنوان  بهآب با توجه به اهميت 

چغندرقند عمده مناطق كشت . شودمبذول اي  ي مصرف آب محصوالت كشاورزي توجه ويژهآيافزايش كار

مناطق با اين بيشتر و افزايش سطح زيركشت اين گياه در مواجه هستند آب شديد محدوديت با بهاره 

اين امكان را  ،يزهيچغندرقند پازراعت هاي جديد   استفاده از پهنه. اصل حفظ منابع آب و خاك مغايرت دارد

به منظور توسعة  .گرم افزايش يابد در مناطق گرم و نيمهآورد كه سطح زيركشت اين محصول   وجود مي به

هاي نواري  صورت بلوك به كرمان، اين تحقيق در شهرستان جيرفت در استانپاييزه  كشت چغندرقند

در اين  .انجام شد 1386-87هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال  دوبار خرد شده در قالب طرح بلوك

 9597و پنج رقم رسول، مونوتونا، هاي اصلي  در كرتشهريور، مهر و آبان  كاشت پانزدهم تحقيق سه تاريخ

برداشت پانزدهم فروردين، ارديبهشت   تاريخ و سهدر كرت فرعي  SBSI003و  SBSI002، )شاهد حساس(

دار تاريخ  نتايج اين مطالعه حاكي از تأثير معني. مورد ارزيابي قرار گرفتند فرعي كرت فرعيدر و خرداد 

از تاريخ برداشت مؤثرتر در اين ميان، تغييرات تاريخ كاشت . و برداشت بر عملكرد شكر سفيد بود كاشت

موجب كاهش ) ناشي از تأخير در تاريخ كاشت(بود، به نحوي كه كاهش طول دوره رشد به مدت دو ماه 

تعويق  در نتيجه به(درصد و افزايش دوره رشد به همين ميزان  5/72عملكرد شكر سفيد به ميزان 

بيشترين . درصد شد 1/55تنها موجب افزايش عملكرد شكر سفيد به مقدار ) انداختن تاريخ برداشت

و برداشت در پانزدهم ) پانزدهم شهريور(از كاشت زودهنگام ) تن در هكتار 71/13(عملكرد شكرسفيد 

شرايط يق و نتايج اين تحقبا توجه به . حاصل شد SBSI002رقم ) هروز 240دوره رشد (ارديبهشت 

اين با انجام مطالعات تكميلي، رسد  به نظر مي ،)از مناطق گرم استان كرمان(آگروكليمايي منطقه جيرفت 
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  مقدمه

 1342ر ايران از سال كشت پائيزه چغندرقند د

هاي مختلف  مطالعات زيادي روي جنبه. آغاز شد

پزشكي، اقتصادي، كيفيت و  نژادي، گياه زراعي، به به

يزه در ايران طي يساير خصوصيات زراعت چغندرقند پا

 .Sharifi et al) هاي گذشته انجام شده است سال

توان  نتايج اين تحقيقات مؤيد آن است كه مي. (2000

عنوان محصولي مهم در سيستم تناوبي  ند را بهچغندرق

ترين عاملي كه به  مهم. مناطق مستعد معرفي كرد

عنوان شاخصي بارز براي اولويت و برتري كشت 

، آن وجود دارديزه چغندرقند نسبت به كشت بهاره يپا

امكان استفاده بهينه از نزوالت آسماني در طول دوره 

رف آب در ي مصي، افزايش كارآدر نتيجهرشد و 

 .Sharifi et al( يزه استيزراعت چغندرقند پا

يابد  اين موضوع هنگامي اهميت بيشتري مي. )2000

در ايران آب عامل اصلي محدودكننده دانيم  ميكه 

به هر صورت، مجموع . شود كشاورزي قلمداد مي

توان سطح  دهد كه مي مطالعات انجام شده نشان مي

هاي  وزهـويژه در ح زيركشت چغندرقند پائيزه را به

 .Kashani et al( رودخانه دز و كرخه توسعه داد

ن افزايش عالوه بر استان خوزستان كه امكا. )1996

 راحتي وجود دارد سطح زيركشت اين گياه به

(Gohari et al. 1993; Kashani et al. 1996; 

Sharifi et al. 2000) توان در مناطق ديگر از  مي

ارس، كرمان و كرمانشاه نيز ـالم، فــهاي اي استان

 Ashraf) كردصورت پاييزه كشت  چغندرقند را به

Mansouri 2000; Basati et al. 2002; Javaheri 

تر به  حتي با اصالح و استفاده از ارقام مقاوم .(2002

بولتينگ و مطالعات تكميلي ديگر، شايد بتوان در آينده 

استان يزه چغندرقند را در مناطقي از جنوب يكشت پا

 Gohari) رواج دادنيز خراسان، استان گلستان و مغان 

et al. 1993; Taleghani and Moharamzadeh 

2002; Taleghani et al. 2002).  

يزه چغندرقند در يدر حال حاضر، كشت پا

كشورهاي مختلف دنيا در حال توسعه و يا مطالعه 

غربي  يزه چغندرقند در شماليحتي تفكر كشت پا. است

يزه چغندرقند از منافع يكشت پا. ا وجود دارداروپ

 Jaggard and) اقتصادي بيشتري برخوردار است

werker 1999) .پديده نامطلوب بولتينگ  ،از طرفي

يزه يكه عامل محدودكننده در كشت پاـ در چغندرقند 

مورد مطالعه گسترده قرار گرفته ـ  چغندرقند است

تي اصالح مقاوم به بولت تهيه و ح هاي و رقماست 

 Longden) پذير شده است تر نيز امكان ارقام مقاوم

and Thomas 1989; Sadeghian and Sharifi 

طي ـ نظير اسپانيا ـ در بعضي از كشورها  .(1999

يزه چغندرقند يهاي اخير توسعه سطح زيركشت پا سال

در مطالعاتي كه توسط . با موفقيت انجام شده است

مريكا آاالت متحده در اي )Kaffka 1996(كافكا 

عنوان  يزه چغندرقند بهي، از كشت پااست صورت گرفته

است و  محصولي مناسب در كشاورزي پايدار ياد شده

مورد  ،احتمال توسعه آن در مناطق مستعد اين كشور

  .تأكيد قرار گرفته است

كه، كشت پاييزه چغندرقند در  جايي ازآن

مواجه  دهي روي و گل بسياري از مناطق با خطر ساقه
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است و اين پديده تحت تأثير عوامل ژنتيكي، محيطي 

 ،)Sadeghian 1993( و فيزيولوژيكي قرار دارد

توسعه كشت پاييزه در بعضي مناطق كه زمستان 

و مناطق جديدي از ) جنوب اسپانيا(تري دارند  طوالني

شود براي  بيني مي كه پيش) گرگان و ايالم(ايران 

مستلزم كاشت  ،ب باشندكشت زمستانه چغندرقند مناس

 Sadeghian( هاي كامالً مقاوم به بولتينگ است رقم

هاي چغندرقند طي  روي بوته در گذشته، ساقه. )2002

عنوان مانع اصلي جهت   هاي زودهنگام به كشت

رفت، اما درحال  شمار مي نسبي به استفاده از اين مزيت 

 ،م مقاوم به اين پديدهارقاحاضر، با توجه به اصالح 

توان بدون خطر جدي چغندرقند را در مناطق  مي

 Fortune et( معتدل به صورت زودهنگام كشت كرد

al. 1999( .دو لفيق توان از طريق ت ازسوي ديگر، مي

اوم و حتي توليد ــكاشت و انتخاب رقم مق عامل تاريخ

بذر در مناطق معتدل تا حدودي مانع از بولتينگ 

  .)Ranji 1998( ها شد وتهــب

كشت هاي زراعي  جنبهالعات زيادي روي مط

 و تراولر كارتر .چغندرقند انجام گرفته است پاييزه

)Carter and Traveller 1981(  كه دادند نشان

ثير أتجمع ماده خشك و عملكرد چغندرقند تحت ت

 .برداشت قرار دارد  و تاريخنيتروژن كاشت، كود   تاريخ

 Jaggard and Werker) نتايج جاگارد و وركر

سودمندي كشت چغندرقند در  ندنشان داد (1998

اما  ،اييزه استپدرصد بيشتر از كشت  26 ،كشت بهاره

هاي ويروسي،  هاي مختلف مانند بيماري وجود بيماري

سفيدك و نماتد موجب از بين رفتن اين سودمندي 

در اند  گزارش دادهگران نيز  برخي از پژوهش. شود مي

اي  طور قابل مالحظه كشت پاييزه عملكرد ريشه به

 Wood and Scott) بيشتر از كشت بهاره است

1975; Longden and Thomas, 1989).  

عنوان يكي از   رشد همواره به طول دوره 

كننده تغييرات عملكرد  بيينترين عوامل ت اصلي

شده  هاي انجام  بررسي. شود چغندرقند محسوب مي

شش رقم محيطي بر رشد و عملكرد   روي تأثير عوامل

مكان مختلف نشان داده است كه  62چغندرقند در 

در  كاشت بيشترين اثر را روي اثرمتقابل رقم تاريخ 

  بنابراين، تاريخ .)Beckett 1982( گذارد محيط مي

كننده  ترين عوامل تعيين توان يكي از مهم كاشت را مي

 Feller and) عملكرد و كيفيت چغندرقند دانست

Fink 2004) . ،افزايش عملكرد ناشي از كاشت البته

هايي با شرايط اقليمي مناسب  زودهنگام در سال

 .)Dillon and Schmehl 1971( تر است محسوس

كاشت مناسب چغندرقند در هر منطقه از عواملي  تاريخ 

زراعي قبلي، شرايط آب و هوايي منطقه،  مانند گياه

قرارداد منعقده بين كشاورز و كارخانه قند و رقم 

در  .)Kandil et al. 2004( شود كاشت متأثر ميمورد

 ;Kandil et al. 2004)كشت پاييزه چغندرقند 

Leilah et al. 2005)  نيز كشت زودهنگام موجب

  .شد افزايش عملكرد ريشه 

پاييزه زراعت امكان بررسي  ،در ايران

كرمانشاه، كرمان، مشهد و (چغندرقند در مناطق گرم 

 را اوايل شهريور تعيين اشتك ترين زمان  مناسب )مغان

در است كه در اكثر مناطق، تأخير  ه كردو گزارش 
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هاي  كاشت سبب كاهش عملكرد و افزايش ناخالصي

نتايج تحقيق . )Basati et al. 2004( شود ريشه مي

در شهرستان ارزوييه از مناطق گرم ) 2002( جواهري

عملكرد  DEZرقم نشان داد كه  ،استان كرمان

در  BR1يشه بيشتري نسبت به رقم شكرسفيد و ر

ناخالصي همچنين و رد سطح احتمال پنج درصد دا

نحو  به DEZريشه و درصد بولتينگ در رقم 

بهترين . كمتر بود BR1نسبت به رقم داري  معني

 ريشه و شكر اول شهريور با عملكرد ،كاشت  تاريخ

تن در هكتار و بهترين  64/9و  09/85ترتيب  بهسفيد 

 شت نيز پانزدهم خرداد با عملكرد شكرتاريخ بردا

  .بودتن در هكتار  38/9سفيد 

فرد اقليمي  نظر گرفتن شرايط منحصر به با در

هاي جديد توليد  رسد كه معرفي پهنه كشور به نظر مي

ازسوي . باشدپذير  يزه در ايران امكانيچغندرقند پا

هاي قند در برخي از  ديگر، به ظرقيت نرسيدن كارخانه

تواند از طريق توسعه كشت پاييزه تا  طق مياين منا

كه كشت  با توجه به اين. شودجبران حدودي 

چغندرقند در استان كرمان فقط به صورت بهاره انجام 

در اين در سطح تجارتي گيرد و سابقه كشت پاييزه  مي

لذا به منظور بررسي امكان كشت  ،رداستان وجود ندا

حقيق حاضر ت شهرستان جيرفتدر  پاييزه چغندرقند

  .انجام پذيرفت

  

  ها مواد و روش

در مركز آموزش كشاورزي تحقيق اين 

واقع در  آباد شهرستان عنبرآباد قه عليمنط( جيرفت

 57شمالي و عرض دقيقه  35درجه و  28مختصات 

متر از  601شرقي و ارتفاع طول دقيقه  48درجه و 

  در سالكيلومتري شهرستان جيرفت  20در) سطح دريا

 آزمايشاجراي زمين  .دشاجرا  1386-1387زراعي 

پس از . شد آماده كاشتلولر  و پس از شخم، ديسك

شيميايي  و يتجزيه فيزيكنتايج  اساس تسطيح بر

توصيه بخش تحقيقات خاك و آب  و) 1جدول ( خاك

 80كيلوگرم فسفات آمونيوم و  200كرمان، به مقدار 

 قبل از) يك سوم اوره توصيه شده(كيلوگرم اوره 

پس سطور يكنواخت در زمين پخش و  هكاشت ب

اساس تقويم زماني، با  ها بر كرت .ديسك زده شد

دند و شكاري كشت  دستي و به روش خشكه كار رديف

آبياري انجام و تا زمان سبز شدن گياه،  ،در همان روز

نگاه داشته شد و پس  اي رطوبت در حد ظرفيت مزرعه

بارندگي و نياز  دور آبياري بسته به رطوبت و ،از آن

در تمام تيمارها در مرحلة دو تا چهار  .دشگياه تنظيم 

برگي، وجين و تنك اول و يك ماه بعد از آن وجين و 

بعد از انجام  .تنك دوم به روش دستي صورت گرفت

در  اورهسوم باقيمانده كود  عمليات وجين و تنك يك

  .زمين پخش و همان روز آبياري انجام شد
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 1386خاك محل اجراي آزمايش، جيرفت و تعيين برخي صفات فيزيكي و شيميايي تجزيه ايج نت 1جدول 

 
)درصد(بافت خاك پتاس قابل  

  جذب

)ppm(  

فسفر قابل 
  جذب

)ppm(  

مواد خنثي 
)درصد(شونده  

  كربن آلي
)درصد(  

 هدايت الكتريكي اسيديته

(mmohs/cm) 
  برداري عمق نمونه

 شن سيلت رس )متر سانتي(

15  12  73  98  8  2/0  75/1  7/7  18/3  30 – 0  

13  14  73  56  6  2/0  84/1  8/7  50/3  60 – 30  

  

مقايسه شرايط آب و هوايي جيرفت با منطقه 

نشان ) تيپيك مناطق كشت پاييزه چغندرقند(دزفول 

دماي حداكثر متوسط و دهد كه ميانگين حداقل،  مي

 3/26، 5/17ترتيب معادل  روزانه در منطقه جيرفت به

گراد قابل قياس با منطقه دزفول  درجه سانتي 0/33و 

و ) گراد درجه سانتي 2/32و  0/24، 8/15به ترتيب (

مجموع بارش ساالنه در دو منطقه جيرفت و دزفول به 

شكل ( متر است ميلي 7/203و  8/174ترتيب معادل 

هاي نواري دوبار خرد شده  صورت بلوك آزمايش به. )1

هاي كامل تصادفي با سه تكرار  و در قالب طرح بلوك

در اين تحقيق سه تاريخ  .اجرا شد 1386در سال 

كاشت پانزدهم شهريور، پانزدهم مهر و پانزدهم آبان 

رقم ( پنج رقم رسولدر كرت اصلي،  1386

رقم متحمل ( ، مونتانا)روي متحمل به ساقه نيمه

، )روي رقم حساس به ساقه( 9597، )خارجي

SBSI002  وSBSI003 )يبريدهاي اميدبخش ه

  تاريخ و سهدر كرت فرعي ) روي متحمل به ساقه

برداشت پانزدهم فروردين، پانزدهم ارديبهشت و 

مورد در كرت فرعي فرعي  1387پانزدهم خرداد 

هر كرت از شش رديف كاشت به  .ارزيابي قرار گرفتند

متر تشكيل يافته  سانتي 50طول هشت متر به فاصله 

هاي اول و  ، پس از حذف رديفدر زمان برداشت. بود

ها از  ديفرششم هر كرت و نيم متر از باال و پايين 

مترمربع برداشت محصول انجام  14سطحي معادل 

  .شد

گياه،  شدبرداري در طول دوره ر يادداشت

هاي گمشده و  ها، تعداد بوته شامل شمارش تعداد بوته

برداشت آزمايش طبق  .نمرة رشد نيز صورت پذيرفت

پس از برداشت، . شد انجام بيني شده هاي پيش تاريخ

از  و دشهر كرت شمارش و توزين  هاي ريشهتعداد 

جهت تجزيه شده خمير تهيه و  هاي برداشت نمونه

كيفي به آزمايشگاه موسسه اصالح و تهيه بذر 

براساس اطالعات  .چغندرقند در كرج ارسال شدند

ها و همچنين اطالعات  حاصل از تجزيه خمير ريشه

افزار  هاي آماري با استفاده از نرم اي تجزيه مزرعه

MSTATC  ها براي  مقايسه ميانگين. دشانجام

صفات مورد بررسي نيز با استفاده از آزمون چند 

  .اي دانكن صورت پذيرفت دامنه
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  ماهانه مناطق  ميانگين بارش) b(حداقل، متوسط و حداكثر دما و ) a(تغييرات ميانگين بلندمدت ماهانه  1شكل 

  دزفول و جيرفت

  نتايج و بحث
  عملكرد ريشه

تغييرات تاريخ كاشت در سطح احتمال يك 

دار  ريشه چغندرقند پاييزه تأثير معني درصد بر عملكرد

ريشه  همراه با تأخير در كاشت، عملكردو گذاشت 

ميزان ). 3و  2 هاي جدول( چغندرقند كاهش يافت

د كه در مقايسه با ريشه به نحوي بو كاهش عملكرد

تن  38/78با عملكرد (تاريخ كاشت پانزدهم شهريور 

كاشت موجب ، سي و شصت روز تأخير در )در هكتار

 23/22و  21/39ترتيب به  شد تا عملكرد محصول به

به عبارت ديگر، ). 3جدول (تن در هكتار كاهش يابد 

ازاي هر روز تأخير در زمان كاشت نسبت به پانزدهم  به

آبان پانزدهم كاشت در پانزدهم مهر و  ،شهريور

 936و  1306ريشه را معادل  ترتيب عملكرد به

كاشت، توسعه   تاريخ .دادكيلوگرم در هكتار كاهش 

انداز گياهي را از طريق رشد، تعداد، اندازه و سن  سايه

تأثير قرار داده و از اين طريق، بر  تحت   هاي سبز برگ

رشد  گياه طي دوره شده توسط  ميزان تشعشع دريافت 

تأخير . )Rinaldi and Vonella 2006( گذارد اثر مي

چه موجب كاهش ميزان ماده  در زمان ظهور گياه

شود كه اين تفاوت،  خشك اندوخته شده در گياه مي 

 Stibbe and) شود رشد حفظ مي عموماً تا پايان دوره

Marlander 2002).  در مصر كاشت چغندرقند در

و  120ريشه پس از  وزن تكشد تا اكتبر موجب  15

گرم باشد  608و  468ترتيب معادل  روز به150

)Kandil et al. 2004 .(گارسيا و همكاران 

)(Garcia et al. 1986 كاشت   با مقايسه سه تاريخ

 100و  80(بوته  ، دو تراكم )اكتبر، نوامبر و دسامبر(

پاييزه در   و سه رقم طي كشت) هزار بوته در هكتار

اي نشان دادند كه رشد فعال چغندرقند  ايط مديترانهشر

آغاز ) اواخر زمستان(روز پس از كاشت  160حدود 

خشك  شود و متعاقب آن به حداكثر تجمع ماده  مي

  و شاخص سطح) گرم در مترمربع در روز 25تا  20(

مقايسه ده رقم . يابد دست مي) 0/5تا  9/3(برگ 

طق جنوبي ايتاليا پاييزه در منا چغندرقند جهت كشت 

كاشت نيز نشان داد كه عملكرد ريشه و   طي دو تاريخ

ترتيب  به) آبان هفتم(اكتبر  28كاشت   قند طي تاريخ

داري بيش  نحو معني  تن در هكتار به 96/10و  35/65



 31    1391/ 1شماره / 28جلد / مجله چغندرقند

 

 69/57ترتيب   به) آذر هفتم(نوامبر  27كاشت   از تاريخ

-'Giordano and D)بود تن در هكتار  43/9و 

Amato 1976).  دار  معني عملكردريشهاثر رقم روي

آماري قرار  گروه و پنج رقم موردآزمايش در يك نشد 

  ).3و  2 هاي جدول(گرفتند 

ريشه تأثير  روي عملكردتاريخ برداشت 

جدول (گذاشت در سطح احتمال پنج درصد داري  معني

به تعويق انداختن زمان برداشت از پانزدهم ). 2

به پانزدهم ارديبهشت ) ن در هكتارت 39/35(فروردين 

دار  موجب شد تا به شكل معني) تن در هكتار 89/51(

تن در هكتار افزايش  5/16عملكردريشه به ميزان 

يابد، اما به تأخير افتادن زمان برداشت تا پانزدهم 

به دنبال نداشت بر عملكرد داري  خرداد تأثير معني

در  از جمله داليل افزايش عملكرد). 3جدول (

توان به طوالني شدن دوره  هاي زودهنگام مي كشت

با اين . )Olesen et al. 1990( رشد اشاره كرد

بر تعجيل در كاشت، تأخير در برداشت  استدالل، عالوه

نشان . تواند موجب افزايش عملكرد گياه شود نيز مي

مدت   برداشت به  است كه تأخير در زمان  داده شده

 18مدت   كاشت به  جيل زمانيك ماه اثر مشابه با تع

در مطالعه حاضر، . )Lauer 1997( روز داشته است

) تن در هكتار 5/16(اثر يك ماه تأخير در برداشت 

). 3جدول (روز تعجيل در كاشت شد  13معادل 

نشان داد كه  1967تا  1963هاي  در سال اتيمطالع

كشت (ميانگين افزايش عملكرد روزانه ريشه طي مهر 

كيلوگرم در هكتار و در طول آبان،  30دود ، ح)بهاره

 Dony et( كيلوگرم در هكتار در روز است 10حدود 

al. 1981( . در تحقيق حاضر، ميزان افزايش عملكرد

و  در فاصله زماني نيمه فروردين ـ نيمه ارديبهشت

و  550ترتيب معادل  نيمه فروردين ـ نيمه خرداد به

  .كيلوگرم در هكتار در روز بود 286

اثرمتقابل تاريخ دهد كه  نشان مي 2جدول 

دار  برداشت بر عملكرد ريشه معنيتاريخ  در كاشت

به عبارت ديگر، در تمامي سطوح تاريخ كاشت، . يستن

به تعويق افتادن زمان برداشت تا پانزدهم ارديبهشت 

ريشه شد و بنابراين،  دار عملكرد موجب افزايش معني

اريخ كاشت ريشه مربوط به ت بيشترين عملكرد

پانزدهم ارديبهشت و برداشت  پانزدهم شهريور

طول دوره رويش با (د بومربوط   )تن در هكتار 53/74(

تواند  گرچه تأخير در برداشت مي .)روز 270معادل 

استحصال  موجب افزايش عملكردريشه و قند قابل

، اما اهميت زمان )Lauer 1995( محتوي ريشه شود

ي كشت زودهنگام  ر نتيجهشده براي گياه د اندوخته 

رشد  شده به طول دوره   در بهار، بيشتر از زمان افزوده

. )Lauer 1997(ي برداشت ديرهنگام است  درنتيجه

يابي به عملكرد پتانسيل گياه مستلزم  هرحال، دست به

كشت در اولين فرصت ممكن و برداشت ديرهنگام 

  ).Cakmakci and Oral 2002( محصول است
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تجزيه واريانس صفات كمي و كيفي چغندرقند در سطوح موردمطالعه تاريخ كاشت، رقم و يانگين مربعات م 2جدول 

 1387تاريخ برداشت، جيرفت 

  
  درجه   منابع تغيير

  آزادي

  ها و ميانگين) MS(ميانگين مربعات 

  عملكرد 

  ريشه

  عملكرد   عيار قند

  شكر سفيد

  هاي ريشه ناخالصي  قند مالس

  نيتروژن  سيمپتا  سديم

76/6057  2  تكرار * 60/60 ** 87/22  ns 49/3 ** 40/14 ** 08/1  ns 47/1 * 

A(  2  21/37319(تاريخ كاشت  ** 26/3  ns 60/447 ** 60/2 ** 49/1  ns 80/17 ** 47/2 ** 

Ea(  4  21/2002(اشتباه   10/12  47/10  49/0  50/1  08/1  22/0  

B(  4  26/658(رقم   ns 37/5  ns 86/9  ns 21/0  ns 78/0  ns 24/0  ns 38/0  ns 

Eb(  8  64/1078(اشتباه   63/0  93/4  47/0  34/2  46/0  43/0  

A×B 8  74/1453اثرمتقابل   ns 58/6  ns 85/19 * 76/0  ns 50/2  ns 22/2 * 38/0 ns 

Ec(  16  87/884(اشتباه   28/5  06/10  51/0  80/1  35/1  35/0  

C(  2  96/4740(تاريخ برداشت  * 03/12 ns 05/76 ** 65/1 * 17/22 ** 61/1  ns 44/0 ns 

A×C  4  78/3323اثرمتقابل  * 78/2  ns 43/15  ns 67/0  ns 88/0  ns 62/2 * 14/0  ns 

B×C  8  14/1036اثرمتقابل  ns 63/1  ns 49/3  ns 23/0  ns 39/0  ns 50/0 ns 43/0  ns 

A×B×C  16  32/1473اثرمتقابل   ns 80/8  ns 59/3  ns 36/0  ns 92/0  ns 42/1 ns 49/0  ns 

Ed(  59  08/1428(اشتباه   98/4  45/8  42/0  99/0  92/0  31/0  

E(  87  44/1322(اشتباه كل   96/4  52/8  44/0  29/1  96/0  31/0  

  .ها استفاده شد هاي آزمايشي، از تجميع اشتباه براي اشتباه Fدار شدن آزمون  با توجه به غيرمعني

ns ،*  صددار در سطح احتمال پنج و يك در دار و معني ترتيب غيرمعني به **و.  

 

صفات كمي و كيفي چغندرقند در سطوح موردمطالعه تاريخ كاشت، رقم و تاريخ  هاي ميانگينبندي  گروه 3جدول 

 1387برداشت، جيرفت 

  
  ها و ميانگين) MS(ميانگين مربعات   متغيرها

  عملكرد 

  ريشه

  )تن در هكتار(

  عيار قند

  )درصد(

  عملكرد 

  شكر سفيد

  )تن در هكتار(

  قند مالس

  )درصد(

  هاي ريشه ناخالصي

  نيتروژن  پتاسيم  سديم

  )اكي واالن در صد گرم خمير ريشه ميلي(

                تاريخ كاشت

  a 38/78  a 90/16  a 99/10  b 90/2  a 99/1  b 45/6  a 36/2  پانزدهم شهريور

  b 21/39  a 28/17  b 68/5  b 75/2  a 85/1  b 50/6  b 92/1  پانزدهم مهر

  b 23/22  a 76/16  c 02/3  a 22/3  a 21/2  a 56/7  b 02/2  پانزدهم آبان

                رقم

  a 36/40  a 34/17  b 82/5  a 92/2  a 97/1  a 62/6  a 01/2  رسول

  a 29/49  a 50/16  ab 71/6  a 94/2  a 96/1  a 73/6  a 00/2  موناتونا

9597  a 13/53  a 93/16  a 33/7  a 08/3  a 08/2  a 95/6  a 26/2  
SBSI002 a 60/46  a 62/16  ab 34/9  a 99/2  a 26/2  a 81/6  a 05/2  

SBSI003 a 66/43  a 53/17  ab 42/6  a 84/2  a 80/1  a 78/6  a 19/2  

               تاريخ برداشت

  b 39/35  a 43/16  b 82/4  b 82/2  a 50/1  a 98/6  a 99/1  پانزدهم فروردين

  a 89/51  a 08/17  a 37/7  b 87/2  b 73/1  a 91/6  a 16/2  پانزدهم ارديبهشت

  a 54/52  a 45/17  a 51/7  a 17/3  a 82/2  a 62/6  a 16/2  پانزدهم خرداد

  .داري نشان ندادند در هر ستون، اعدادي كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند در سطح احتمال پنج درصد اختالف معني

  

  عيار قند

داري بر عيار قند  تاريخ كاشت تأثير معني

بررسي سوابق  ).2جدول (ريشه چغندرقند نداشت 

دهد كه با وجود تأثير منفي تأخير  موجود نيز نشان مي

 چه و از در كاشت روي طوالني شدن دوره ظهور گياه

كاهش عملكرد ريشه، اين موضوع روي  ،آنجا
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 Stibbe( هاي كيفي محصول اثر نداشته است مؤلفه

and Marlander 2002.(  اين درحالي است كه در

 Qasim and Al-Rawi( مطالعه قاسم و الراوي

كاشت چغندرقند از   تأخير انداختن تاريخ  به )1971

به  2/67مهر به آذر موجب كاهش عملكردريشه از 

 13به  9/10تن در هكتار و افزايش عيار قند از  4/48

  .درصد شد

ارقام موردمطالعه در سطح احتمال يك در صد 

 SBSI003شتند و رقم داداري  بر عيار قند اثر معني

را توليد كرد ) درصد 53/17(رين عيار قند بيشت

درصدي در  8/5وجود اختالف ). 3و  2 هاي جدول(

اين مطالعه هاي موردمطالعه چغندرقند در  عيارقند رقم

با مقادير گزارش شده در ) درصد 53/17-50/16(

 Lauer( )درصد3/17-5/18(حدود شش درصد 

  . بودمنطبق  )1997

مختلف هاي  تاريخدر  قند بررسي تغييرات عيار

دار اين عامل زراعي را در سطح  اثر معني ،برداشت

احتمال يك درصد روي ميزان قند محتوي ريشه 

با  خرداد متاريخ برداشت پانزده). 2جدول (نشان داد 

درصد، عيار بيشتري نسبت به  45/17قند  متوسط عيار

 ).3 جدول(داشت ) درصد 43/16(ت اول تاريخ برداش

در  باال رفتن تنفس ما ودبا افزايش  رفت انتظار مي

ولي  ،د، عيار قند كاهش يابخ برداشت سوميتار

در پايان فصل رشد قند خالص  درصدخالف انتظار، بر

از آنجايي كه در حدود رسد  نظر مي هب. افزايش يافت

 دهد درصد ماده خشك ريشه را ساكارز تشكيل مي 75

)Tognetti et al. 2003(درصد  ، دليل باالتر بودن

درصد ماده خشك باال رفتن قند در برداشت ديرهنگام 

تأخير انداختن  به نيز در يك مطالعه ديگر. ريشه باشد

موجب برداشت، ضمن بهبود كيفيت محصول  زمان 

ميزان افت عيار قند و كيفيت تكنولوژيكي شد تا 

داري در سيلو  محصول پس از برداشت و در حين نگه

ديرتر به حداقل كاهش در كاشت زودتر و برداشت 

 .)Malec 1992( يافت

 

  عملكرد شكر سفيد

تاريخ كاشت در سطح احتمال يك درصد بر 

جدول (داري گذاشت  سفيد تأثير معني عملكرد شكر

تن در  99/10(سفيد  بيشترين عملكرد شكر). 2

به كاشت چغندرقند در پانزدهم شهريور مربوط ) هكتار

مدت سي و  ت بهبود و به تعويق انداختن زمان كاش

 5/72و  3/48ترتيب با  شصت روز موجب شد تا به

تن  02/3و  68/5به  سفيد عملكرد شكردرصد كاهش 

داليل متعددي براي ). 3جدول (در هكتار كاهش يابد 

افزايش عملكرد گياه در كشت زودهنگام عنوان شده 

توان به رابطه خطي موجود  ها مي است كه ازجمله آن

مقدار تشعشع خورشيدي دريافت  شكر و بين عملكرد

 Storer et al. 1973; Biscoe et( شده اشاره كرد

al. 1979; Fortune et al. 1999( . نتايج مطالعات

كاشت و برداشت  دار تاريخ  متعدد حاكي از تأثير معني

چغندرقند روي عملكرد گياه است، گرچه اين تأثير 

 Durrant et al. 1993; Jaggard et( خطي نيست

al. 1995; Freckleton et al, 1999( . البته برخي

اند كه رابطه عملكرد  گران گزارش كرده از پژوهش

اريخ ــي تــكمي و كيفي چغندرقند با عوامل زراع

در . )Lauer 1997( كاشت و برداشت خطي است 
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با تأخير سي و شصت روز نسبت  همطالعه حاضر، همرا

رد شكر سفيد به تاريخ كاشت پانزدهم شهريور، عملك

كيلوگرم در هكتار كاهش  133و  177ترتيب  انه بهروز

  .نشان داده است

اثر رقم بر عملكرد شكر سفيد  ،در اين آزمايش

رقم  × اثرمتقابل تاريخ كاشت ).2جدول(د شندار  معني

نداشت سفيد  داري بر عملكرد شكر نيز تأثير معني

  ريخهايي كه در تا رقمانتظار بر اين است  ).2جدول (

ند در رهاي زودهنگام عملكرد شكر بااليي دا كاشت

برتري خود قادر به حفظ هاي ديرهنگام نيز  كشت

اين درحالي است كه  ).Rimon et al. 1977(باشند 

هاي  ها در تاريخ در مطالعه حاضر، ترتيب برتري رقم

در مجموع،  ).2شكل (مختلف كاشت تغيير يافت 

ها در استفاده از  و كارآيي آننحوه عملكرد ارقام 

واسطه  به(رشد  دوره طوالني شدن هاي زراعي با  نهاده

بيشتر نمايان ) كاشت زودهنگام يا برداشت ديرهنگام

 در شرايط اين آزمايش نيز .)Lauer 1997( شود مي

ت از ميزان انحراف همراه با به تأخير افتادن تاريخ كاش

تن در  34/2و  89/2، 82/3ترتيب معادل  به(استاندارد 

ترتيب معادل  به(و واريانس عملكرد شكر سفيد ) هكتار

هاي مختلف كاسته  بين رقم) 52/5و  34/8، 62/14

كاشت (و نشان داد كه با طوالني شدن دوره رشد  شد

هاي مختلف بيشتر  اختالف بين رقم) زودهنگام

بنابراين، به واسطه دامنه اختالفات موجود  .شود مي

توصيه بر اين است كه از هاي مختلف،  بين ژنوتيپ

هاي ديررس براي كشت زودهنگام و از  ژنوتيپ

هاي زودرس جهت كشت ديرهنگام يا برداشت  ژنوتيپ

در اين . )Lauer 1997( زودهنگام استفاده شود

رقم  × متقابل تاريخ كاشت با وجود آنكه اثرمطالعه، 

اما با توجه به عملكرد متفاوت ) 2جدول (دار نشد  معني

هاي كاشت متفاوت،  مختلف در تاريخ هاي رقم

عنوان رقم  به و رسول SBSI002هاي  رقمترتيب  به

رس  عنوان رقم ميان به SBSI003ديررس، مونوتونا و 

سفيد  عنوان رقم زودرس عملكرد شكر به 9597و رقم 

  .)2شكل ( بيشتري توليد كرد

 
  

  هاي مختلف كاشت يد در تاريخبندي ارقام موردآزمايش از لحاظ عملكرد شكر سف رتبه 2شكل 
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در سفيد  اثر تاريخ برداشت بر عملكرد شكر

به تعويق افتادن  ودار  معنيسطح احتمال يك درصد 

جدول (شد آن دار  تاريخ برداشت موجب افزايش معني

سفيد در تاريخ برداشت پانزدهم  عملكرد شكر). 2

ازاي هر  و بهتن در هكتار بود  82/4فروردين معادل 

كيلوگرم در  43و  33 ،وز تأخير در برداشتيك ر

هاي پانزدهم ارديبهشت و  ترتيب در برداشت بههكتار 

 سفيد افزوده شد بر عملكرد شكرپانزدهم خرداد 

  ). 3جدول (

بر تاريخ برداشت  × تاريخ كاشتمتقابل اثر

 اين در ).2جدول (د شدار ن معني سفيد عملكرد شكر

نشان داده درقند پاييزه چغن در كشت حالي است كه 

كاشت از اواسط  تأخير انداختن تاريخ   بهشده است كه 

تأثيري روي عملكرد و  ،شهريور به اواسط مهر

وي . )Nelson 1978( ردمحتوي قند ريشه ندا

سوم مهر در   كشت چغندرقند طي دههگزارش داد كه 

صورت برداشت محصول در  مقايسه با شهريور در

رد، اما ري روي عملكرد قند نداهاي تير و مرداد تأثي ماه

توجه عملكرد قند  برداشت در خرداد موجب افت قابل

پاييزه چغندرقند مطالعات صورت  در كشت  .شد

تاريخ  × كاشت تاريخ  × پذيرفته روي اثرمتقابل رقم

برداشت در فلسطين اشغالي نشان داد كه عملكرد  

و ) مهر سوم(سپتامبر  25هاي  شكر در تاريخ كاشت

 85تن در هكتار با  10بيش از ) مهر 14(اكتبر  ششم

نوامبر  پنجمهاي  درصد بازيافت شكر سفيد و در كشت

تن در  هفتكمتر از ) آذر 22(دسامبر  13و ) آبان 14(

درصد بود  63هكتار با ضريب بازيافت معادل 

)Rimon et al. 1977.(  در اين مطالعه، بيشترين

به تاريخ ) ارتن در هكت 04/13(سفيد  عملكرد شكر

و برداشت در  SBSI002رقم كاشت پانزدهم شهريور 

  . پانزدهم ارديبهشت مربوط بود

  

  هاي ريشه ناخالصي

تاريخ كاشت در سطح احتمال پنج درصد بر 

ميزان پتاسيم و نيتروژن مضره محتوي ريشه تأثير 

داري گذاشت اما اثري بر مقدار سديم و درصد  معني

اين تأثير به نحوي بود  ).2جدول (قند مالس نداشت 

ترتيب موجب  كه به تأخير افتادن زمان كاشت به

دار ميزان پتاسيم و نيتروژن  افزايش و كاهش معني

افزايش ميزان پتاسيم در ). 3جدول (مضره ريشه شد 

عنوان تبعات ناشي از تأخير در  ريشه چغندرقند به

اين . )Bravo et al. 1989( است  كاشت گزارش شده 

به افزايش مقدار جذب پتاسيم درمقايسه با موضوع 

هاي ديرهنگام  مصرف دروني اين عنصر در كشت

 Falvay and Vukov( است  نسبت داده شده

تأخير افتادن تاريخ  در اين مطالعه نيز به .)1977

كاشت به مدت دو ماه نسبت به پانزدهم شهريور 

واالن در صد گرم  اكي ميلي 11/1معادل موجب شد 

). 3  جدول(ميزان پتاسيم ريشه افزوده شود  خمير بر

كاشت روي ميزان نيتروژن   تاريخدار تغيير  معنيتأثير 

 Sögüt and Aroglu( توسط سوگوت و آروگلومضره 

 گران برخي از پژوهش. است  گزارش شدهنيز  )2004

)Azizi 1999; Ashraf-Mansouri 2000(  نشان

مضره  ژندادند كه تأخير در كاشت با كاهش نيترو
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هاي  رقم .موجود در ريشه چغندرقند همراه است

هاي  داري از لحاظ ناخالصي موردآزمايش تفاوت معني

تاريخ  ).2جدول (ريشه و درصد قند مالس نداشتند 

ترتيب  در سطح احتمال يك و پنج درصد به برداشت

روي ميزان سديم محتوي ريشه و درصد قند مالس 

ييرات زمان برداشت اثر داري داشت، اما تغ تأثير معني

داري روي مقدار پتاسيم و نيتروژن ريشه  معني

به تعويق افتادن تاريخ برداشت از  ).2جدول (نگذاشت 

به پانزدهم خرداد موجب شد تا  فروردينپانزدهم 

 32/1ترتيب معادل  بهميزان سديم محتوي ريشه 

درصد قند واالن در صد گرم خمير ريشه و  ميلي اكي

متقابل اثر ).3جدول (رصد افزايش يابد د 35/0مالس 

ميزان پتاسيم روي برداشت تاريخ  × تاريخ كاشت

 دشدار  محتوي ريشه در سطح احتمال پنج درصد معني

ميزان پتاسيم ريشه در دو كه  طوري هب. )2جدول (

أخير تتاريخ كاشت پانزدهم شهريور و آبان همراه با به 

تاريخ در  اما .افتادن زمان برداشت افزايش يافت

پانزدهم مهر زمان برداشت پانزدهم فروردين از كاشت 

مقدار پتاسيم بيشتري نسبت به پانزدهم ارديبهشت 

  ).3شكل (بود برخوردار 

  

  اثرمتقابل تاريخ كاشت در تاريخ برداشت بر مقدار پتاسيم محتوي ريشه چغندرقند 3شكل 

  گيري نتيجه

جيرفت با توجه به شرايط آگروكليمايي منطقه 

رسد اين منطقه از پتانسيل كشت پاييزه  به نظر مي

ازسوي ديگر با توجه به بيشتر . مند باشد چغندرقند بهره

بودن نسبي ميانگين حداقل دماي ماهانه منطقه 

ميزان حساسيت انتخاب رقم  ،جيرفت نسبت به دزفول

كه  اين كما. استمقاوم به بولت در اين منطقه كمتر 

هيچ ، پنج رقم موردكاشتاز بين ز نيدر مطالعه حاضر 

بررسي شرايط دمايي  .ها به ساقه نرفتند يك از رقم

سالة منطقه جيرفت نشان داد كه متوسط بيست و يك 

ساالنه منطقه جيرفت معادل دماي حداقل ميانگين 

كمترين و . گراد بود درجه سانتي 5/17 ± 1/1

 1/16ترتيب معادل  بيشترين حداقل دماي ساالنه به

گراد و  درجه سانتي) 2010سال ( 9/20و ) 1992ال س(

 7/4 ± 4/1(ماهانه دماي كمترين ميانگين حداقل 
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به ماه ژانويه و بيشترين ميانگين ) گراد درجه سانتي

) گراد درجه سانتي 3/26 ± 3/1(ماهانه دماي حداقل 

در رابطه ). 4aشكل (به ماه جوالي اختصاص داشت 

نطقه نيز ميانگين ساالنه ساالنه اين مدماي با حداكثر 

و ) b4شكل (گراد  درجه سانتي 0/33 ± 9/0معادل 

درجه  3/26 ± 4/1ساالنه معادل ميانگين دماي 

پنج سال از بيست و يك ). c4شكل (گراد بود  سانتي

، فاقد روزهايي با حداقل )درصد 24(سال موردمطالعه 

گراد  دماي روزانه معادل يا كمتر از صفر درجه سانتي

درجه  -6/3(طي همين دوره، حداقل دماي روزانه . بود

آذر  24( 2003روز پانزدهم دسامبر سال ) گراد سانتي

درجه  49و حداكثر دماي روزانه معادل ) 1381

) 1385پنجم تير ( 2006ژوئن  26گراد در روز  سانتي

در مقام مقايسه با شرايط آب و هوايي  .رخ داده است

شود،  ديده مي 4شكل كه در  چنان منطقه دزفول، هم

تر از منطقه  صورت نسبي خنك منطقه دزفول به

مطابق آمار، ميانگين حداقل، متوسط و . جيرفت است

ترتيب معادل  حداكثر دماي ساليانه منطقه دزفول به

از سوي . گراد است درجه سانتي 0/32و  7/24، 8/15

ديگر، حدود ده سال از نوزده سال آماري موردمطالعه 

  .دما به زير صفر كاهش يافته است) 2005-1987(

دار تاريخ  نتايج اين مطالعه حاكي از تأثير معني

گرچه . كاشت و برداشت بر عملكرد شكر سفيد بود

بيش از نوسانات تاريخ تأثير تغييرات تاريخ كاشت 

برداشت بود، به نحوي كه كاهش طول دوره رشد به 

جب مو) ناشي از تأخير در تاريخ كاشت(مدت دو ماه 

درصد و  5/72كاهش عملكرد شكر سفيد به ميزان 

تعويق  ناشي از بهـ افزايش دوره رشد به همين ميزان 

تنها موجب افزايش عملكرد  ـ انداختن تاريخ برداشت

بيشترين . درصد شد 8/55شكر سفيد به مقدار 

از كاشت ) تن در هكتار 71/13(عملكرد شكر سفيد 

اشت در پانزدهم و برد) پانزدهم شهريور(زودهنگام 

 SBSI002رقم ) روز 240طول دوره رشد (ارديبهشت 

 .حاصل شد
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