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  چکیده

در راستاي کشاورزي  آناز بهینه بوده و استفاده در ایران زراعت ترین عوامل محدودکننده  از مهمآب یکی 

در مراحل مختلف رشد مقادیر مختلف تخلیه رطوبتی خاك اثرات  در این پژوهش .باشدضروري میپایدار 

 صورت هب مایش آز .محصول مورد بررسی قرار گرفتثیر آن بر صفات کمی و کیفی أو تاي ریشه چغندرقند

 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي چهارهاي کامل تصادفی در  در قالب طرح بلوك  با دو فاکتورفاکتوریل

اجرا ) 1383-84(غربی به مدت دو سال   مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان،میاندوآب

 از زمان استقرار تا مرحلۀ اول رشد ملشا در چهار سطح )Aفاکتور  (چغندرقند مراحل مختلف رشد .گردید

،)S2(  درصد سطح زمین80 الی 70 درصد تا پوشش 10 از پوشش مرحلۀ دوم رشد، )S1( درصد 10پوشش 

 از انتهاي مرحله سوم تا مرحلۀ چهارم رشدو ) S3(از انتهاي مرحله دوم تا رسیدن گیاه  مرحلۀ سوم رشد

  شامل، تخلیه سطحسهدر ) B فاکتور(تخلیه رطوبتی خاك ختلف ممقادیر آبیاري در  ، و)S4( برداشت محصول

 در  درصد45-50رطوبتی تخلیۀ و تیمار شاهدرطوبت قابل استفاده ) I2( درصد90-85 ،)I1(  درصد65- 70

و مقدار آب مصرف شده  چغندرقندمحصول صفات مختلف کمی و کیفی  .ندانتخاب شد) I3 (کلیه مراحل رشد

روي خواص کیفی ریشه ثیر تیمارهاي آبیاري أتطورکلی ه نتایج نشان داد ب. گیري شد براي هر تیمار اندازه

سطوح مختلف تخلیه (تنش رطوبتی . ثیر کمتري داشتأثر بود و بر صفات زراعی نظیر عملکرد ریشه تؤم

 اینرغم  علی)  درصد85-90(باال تخلیه رطوبتی . ثیر قرار دادأصفات کیفی و کمی ریشه را تحت ت) رطوبتی

اي از موارد به دلیل بهبود خواص کیفی ریشه و استحصال  که سبب کاهش عملکرد ریشه شد ولی در پاره

ثیر أت. دار درصد قند شد اعمال تخلیه رطوبتی باالتر موجب تغییرات معنی.نمودقند، کاهش عملکرد را جبران 

. نشددار  یک درصد معنیمتقابل تخلیه رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر روي عملکردریشه در سطح

 کیلوگرم بر مترمکعب 42/5 و برابر S3I1وري مصرف آب براساس عملکردریشه از تیمار بیشترین مقدار بهره

وري مصرف بیشترین مقدار بهره.  بود88/3 و برابر S1I2دست آمد و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار  هبآب 

و کمترین مقدار آن آب  مترمکعب قند در کیلوگرم 64/0 برابر  وS2I3آب براساس عملکردقند سفید از تیمار 

  .بودکیلوگرم بر مترمکعب  33/0 و برابر S4I2مربوط به تیمار 
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  مقدمه

خشک حاکم بر کشور،  اقلیم خشک و نیمه

هاي اعی تحت شرایط تنشزر کشت و تولید گیاهان

ناپذیر  را اجتناب) خشکی، شوري و گرمایی(محیطی

هاي متفاوتی در العملزراعی عکس گیاهان.  استنموده

بروز هرکدام . دهندها از خود نشان می مقابل این تنش

ها منجربه کاهش تولید  ها و یا ترکیبی از آن از تنش

ن  ایبه متحملاز گیاهان   یکیچغندرقند. شودمی

 تخلیه مجاز). 1384محمدیان ( آیدها به شمار می تنش

زمان ترین معیار براي تعیین  رطوبت خاك متداول

هاي بیالن آب در  روش از استفادهدر ویژه  آبیاري، به

این معیار  .آیدبه شمار میهاي آبیاري  ریزي برنامه

یا  گر بخشی از ظرفیت ذخیره آب قابل دسترس بیان

 ، است  گیاه در ناحیه توسعه ریشهقابل استخراج توسط

جهت متوالی تواند در فاصله دو آبیاري  هکه ب طوري به 

استرس و یا با  زیست نباتی بدون داري محیط نگه

خیرابی و ( استرس اندك براي رشد گیاه تخلیه گردد

اي از رشد و یا در کل  اگر در مرحله .)1375همکاران 

 نشود مینأتکامل طور  ه آب موردنیاز ب،دوره رشد گیاه

هاي  فعالیت گیاه تحت تنش رطوبتی قرار گرفته و

فیزیولوژیک آن مختل شده و منجربه کاهش محصول 

.Howell et al( گرددمی تنش مالیم آب در . )1984

 فتوسنتز خالصتولید ماده خشک و میزان جذب 

کاهش آبیاري در مراحل  .داري ندارد  اثر معنیچغندرقند

 ممکن است براي آن مفید درقندچغنمشخصی از رشد 

.Howell et al( باشدنیز  بودن دوره  طوالنی. )1987

شود که این گیاه با بهبود  موجب میچغندرقندرشد 

 هم. ت داشته باشدفوضعیت رطوبتی خاك امکان باز یا

برخالف در سال اول رشد خود زراعی  چنین این گیاه

 و به علت اي فاقد دوره بحران زایشی بودهگیاهان دانه

از ذخائر  اي عمیق قادر به استفادهداشتن سیستم ریشه

اکثر آب . )Winter 1989( باشدرطوبتی در خاك می

متري  سانتی 30صفر تا  عمق ز اچغندرقندموردنیاز 

 .(Massoud and Shalaby 1998) شودمین میأت

 (Miller and Aursaj 1976) و آرسج میلرتحقیقات 

تحت شرایط قادر است  رقندچغندکه  دهد نشان می

 .طور رضایت بخشی به رشد خود ادامه دهد هب آبی کم

 دوره تشکیل و نمو ،چغندرقنددر دوره بحرانی 

 چغندرقنددر این دوره . باشد می) ریشه(اي ذخیره اندام

رطوبتی در مقایسه با تنش بیشترین حساسیت را به 

هاشمی و (دهد از خود نشان می رشددیگر مراحل 

 Doorenbose( پرویت و دورنبوس ).1375ران همکا

and  Pruit 1975(  براي حد تخلیه مجاز رطوبتی

متوسط تبخیر و تعرق روزانه را با احتساب  چغندرقند

آب قابل  درصد50برابر ، متر  میلیهفت الی شش

به نوع گیاه، تخلیه مجاز حد . پیشنهاد کردنداستفاده 

علیزاده (ارد دبستگی نوع محصول و عمق توسعه ریشه 

 که گزارش نمود) 1375( پور خواجه .)1365و کوچکی 

زمانی ، بعداز سبزشدن تا زمان تنکرا چغندرقند آبیاري 

 درصد رطوبت قابل استفاده 50دهند که حدود  انجام می

 هم. متري مصرف شده باشد  سانتی60خاك تا عمق

ها به حدود  که میانگین درجه حرارت شب  زمانیچنین 
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حدود از تخلیه  پسگراد برسد آبیاري   سانتی درجه15

. توصیه شده استدرصد رطوبت قابل استفاده خاك 65

تواند به صورتی باشد که  خیر در آبیاري میأروند ت

درصد رطوبت قابل 75از تخلیه حدود  آخرین آبیاري پس

شدن خاك از رطوبت  تهی. از خاك انجام پذیرد استفاده

هاي  اندامرشد  جب توقف مو،و ازت در اواخر فصل رشد

گردد و عیارقند  هوایی و افزایش ذخیره قند در ریشه می

 Bazza and Tayaa)بازا و تایا  .دهد را افزایش می

دیریت در رابطه با مبه شرح ذیل  تحقیقاتی (1999

خاك انجام ی  براساس تخلیه رطوبتچغندرقندآبیاري 

در  درصد80 و 60، 40آبیاري در تخلیه رطوبتی . دادند

 60 و 40، 20ریشه و در مکش توسعه عمق 

 ،اقتصاديهاي بررسیبراساس .  انجام شداسکالپکیلو

 کیلوپاسکال 40آبیاري در مکش از تیمار بیشترین سود 

  و اشکرافتکسهن. دست آمده ب 6/0ا تخلیه رطوبتی ب

)Hanks and Ashcroft 1980(  نیز پتانسیل

منظور حصول   بهچغندرقند خاك جهت آبیاري سماتریک

 .اندبار اعالم نموده  سانتی-60 تا-40حداکثر عملکرد را 

اثرات درخصوص ) 1384(میرزایی و همکاران تحقیقات 

 و چغندرقندتنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد 

که با دو بار قطع آبیاري نشان داد استفاده بهینه از آب 

یی مصرف آب افزایش یافته آدر مرحله رشد برگی، کار

ار بار قطع آبیاري در مرحله رشد ریشه منجر به و چه

چنین اعمال  هم. شودیی مصرف آب میآحداقل کار

سازي قند  تنش آبی در مرحله رشد ریشه و مرحله ذخیره

ثیر در کاهش عملکرد ریشه و قند را نسبت أبیشترین ت

تحقیقات . به تنش در سایر مراحل رشد در پی دارد

ثیر قطع آبیاري در أوي تبر ر )1383( نورجو و همکاران

 در منطقه خوي نشان داد چغندرقندمراحل مختلف رشد 

که عدم آبیاري در مرحله کاشت تا سبز شدن و قطع 

آخرین آبیاري بیشترین درصدقند ریشه را به همراه دارد 

کمتراز سایر ) شاهد( و درصدقند در تیمار آبیاري کامل

آبیاري که از  در صورتیچنین  هم. باشدتیمارها می

 ضمن ،نظر شود صرف چغندرقندرشد  آخرمراحل 

استحصال  شکر قابل، درصد در مصرف آب2/21کاهش 

یی مصرف آدرصد افزایش یافته و کار11نسبت به شاهد 

 کیلوگرم شکر بر مترمکعب آب افزایش 76/1آب به 

  . یابدمی

هاي درونی  العمل  یکی از عکسچغندرقنددر 

 کاهش رشد، افزایش غلظت بر گیاه به کمبود آب، عالوه

برداشت  ، قبل ازآبیاريدر شرایط . باشد ریشه می قند در

که درصدقند آن افزایش یابد، مدتی  ها، براي اینریشه

صورت با بدین . دننمای  گیاه را وادار به پژمرده شدن می

از برداشت،   هفته قبلشش تا چهارقطع آبیاري در 

 یابد  افزایش میا به مقدار زیاديهریشهدرصدقند در 

جهاداکبر و ابراهیمیان . )1375 کوچکی و سلطانی(

از  خیر در آبیاري پسأتاعالم نمودند که ) 1377(

 گندم، کاهش یاريآخرین آبزمان  تا بذرسبزشدن 

به  لذا. کندداري در عملکردریشه و قند ایجاد نمی معنی

از سبزشدن  خیر آبیاري پسأتبدلیل  چغندرقندمحصول 

تواند آب ذخیره علت آن میشود و  وارد نمیاي صدمه

.  باشدبذرهاي اولیه براي سبز کردن  شده توسط آبیاري
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با بررسی اثرات تنش رطوبتی بر خواص ) 1371(بازوبند 

 گزارش نمود تنش رطوبتی تا ،چغندرقندکمی و کیفی 

ثیر أتدر طول دوره رشد میزان حذف چهار نوبت آبیاري 

داشته و با افزایش مدت محسوسی در عملکردریشه ن

تحقیقات .  افزایش داشتدرصدقندتنش رطوبتی، میزان 

مقدار آب نشان داد که ) 1382(جهاداکبر و همکاران 

مصرفی با عملکردریشه و سدیم موجود در ریشه 

همبستگی مثبت و با درصدقند ناخالص همبستگی 

 حداکثر عملکردریشه و قندناخالص از  ومنفی دارد

           وسلک و رنگار .شوداصل میآبیاري کامل ح

)Wessolek and  Rengar 1993(مدیریت ثیر أ ت

 مورد  را هاي شنی  در خاكچغندرقندآبیاري بر عملکرد 

میزان رطوبت  که ندنتیجه گرفتو  ند دادمطالعه قرار 

ریشه و مقدار آب مصرف شده توسعه خاك در منطقه 

 اگر .اثیر داردمحصول تو عملکرد گیاه بر تبخیر و تعرق 

 ، شودانجام قابل دسترس رطوبت درصد50آبیاري در 

حالتی خواهد بود  بیشتراز  درصد50 حدودتبخیر و تعرق 

صورت دسترس  رطوبت قابل درصد30که آبیاري در

 Camposeo and Rubino) وکامپوسیو و روبین .گیرد

 سه دور آبیاري براساس تخلیه رطوبتی (2003

 رطوبت قابل دسترس رصدد70 و درصد50، درصد30

گیاه را انتخاب نموده و جذب آب توسط گیاه از عمق 

نتایج نشان .  کردندثبت T.D.Rخاك را توسط دستگاه 

داد که با افزایش دور آبیاري جذب آب توسط ریشه در 

یابد و این  تر خاك توسط ریشه افزایش میاعماق پایین

-ه افزایش راندمان جذب آب توسط ریشلولافزایش مد

ثیري در این جذب أتر بوده و تراکم ریشه ت هاي جوان

 تخلیه رطوبتی، درصد30در تیمار آبیاري پس از . ندارد

تر، در ـ م0/0-6/0  از آب جذب شده از الیهدرصد92

   و0/0-6/0ق اعما تخلیه رطوبتی از درصـد50ار ـتیم

اري ـار آبیـ در تیم. مساوي بودمتري تقریبا0/1-6/0ً

رس، ـت قابل دستـ رطوبدرصـد70 هـلیـاز تخ پس

 6/0-0/1  آب جذب شده مربوط به عمقدرصد60

Steven et) استیون و همکاران .متري بود al. 2007) 

 را جهت جلوگیري از )MAD (درصد تخلیه رطوبتی50

کاهش عملکرد و حفظ کیفیت محصول توصیه نموده و 

استفاده از سنسورهاي رطوبت جهت مدیریت آبیاري را 

 هش مصرف آب، انرژي و حصول حداکثر عملکرددر کا

در  )1381( نورجو و همکاران .اند مفید دانستهچغندرقند

اعالم نمودند که با افزایش ب آدر منطقه میاندوتحقیقی 

 روز، عملکردریشه 14 و 10 به 7دور آبیاري از 

 درصد افزایش یافته و 6/8 و 5/3 به ترتیب چغندرقند

جویی صرفه      رصد د17  و8در مصرف آب به ترتیب 

  . شودمی

منظور تعیین اثرات مقادیر  این تحقیق به

مختلفی از تخلیه رطوبت خاك در کمیت و کیفیت 

 و تعیین تخلیه مجاز رطوبتی جهت حصول چغندرقند

  .وري مصرف آب اجرا گردیدحداکثر عملکرد و بهره

  

  ها مواد و روش

ب آ میاندویش در ایستگاه تحقیقاتاین پژوه

غربی  طبیعی آذربایجان مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع
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 این . انجام گرفت1384و 1383در طی دو سال زراعی 

ب آ کیلومتري شمال شهرستان میاندوپنجایستگاه در 

، بارندگیساالنه  مدت طوالنیمتوسط . قرار گرفته است

در این درجه حرارت، رطوبت نسبی و تبخیر از طشتک 

 درجه سانتیگراد، 5/10 میلیمتر، 275به ترتیب  ایستگاه

نورجو ( باشدمتر در سال می  میلی1400درصد و  4/61

 لوم مزرعه سیلتیمحل خاك بافت  ).1381و همکاران 

خصوصیات فیزیکی و . بود  C2S1و کیفیت آب 

یج نتا و 1شیمیایی خاك محل آزمایش در جدول 

  . آورده شده است2تجزیه کیفی آب آبیاري در جدول 

 در فاکتورصورت فاکتوریل با دو ه یش بآزما

هاي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا قالب طرح بلوك

 چهار مرحله رشد به ترتیب زیر فاکتور اول شامل .شد

 FAO24این چهار مرحله براساس راهنماي نشریه (بود

  : )اند تعیین شده

S1- که از زمان استقرار تا زمانی  ابتدائی رشدهمرحل 

  .پوشاند  سطح زمین را میدرصد10که گیاه  

S2- گیاه که از انتهاي مرحله رشد  مرحله توسعه

حداکثر رشد رسیده و حدود ه که گیاه ب  زمانی ابتدایی تا

   . پوشاند  درصد سطح زمین را می80  تا70

S3-مرحله میانی که از انتهاي مرحله توسعه تا زمانی  

برگ کند و شاخص سطح  که گیاه شروع به رسیدن می 

  .نماید شروع به کاهش می

S4-ــه ــایی مرحل ــه  انته ــس  ک ــله پ ــه  بالفاص از مرحل

ــانی ــرگ شــروع کــاهش شــاخص از( می ــا )ســطح ب  ت

  .شدبا  میبرداشت محصول

ــاکتور دوم میــزان تخلیــه رطــوبتی خــاك در  ف

ـ    سـه  در   هنگـام آبیـاري   مراحل مختلف رشد     ه  سـطح ب

  :شرح زیر اعمال گردید

I1-  ــاري در ــت 65-70کــه  هنگــامیآبی  درصــد رطوب

  .قابل دسترس گیاه تخلیه شد

I2- ــاري ــت 85-90کــه  هنگــامیدر  آبی  درصــد رطوب

  .قابل دسترس گیاه تخلیه شد

I3- ــاري در هنگــامی ــه  آبی ــت 45-50ک  درصــد رطوب

  .)شاهد (قابل دسترس گیاه تخلیه شد

ــون خــاك،   ــایج آزم ــه نت ــر پای ــروژن ب  ورهانیت

ــزان ــه میـ ــع اوره 115 بـ ــوگرم از منبـ  250 اوره(کیلـ

 کیلـوگرم در    96، فـسفر بـه مقـدار        )کیلوگرم در هکتـار   

ــل    ــسفات تریپ ــع سوپرف ــار از منب ــوگرم 200(هکت کیل

ــار  ــسفات در هکت ــزانو) سوپرف ــوگرم در 100  می  کیل

ــیم   ــولفات پتاس ــار س ــش  هکت ــایش پخ ــل آزم در مح

 هـم . و توسط دیـسک بـا خـاك مخلـوط گردیـد           شده  

چنــین ســولفات منگنــز، روي، مــس، منیــزیم، آهــن و 

ــدار   ــه مق ــب ب ــه ترتی ــیدبوریک ب  و 50، 50، 30،30اس

  .  کیلوگرم در هکتار مصرف شد20

  ومتــر10هــر کــرت آزمایــشی بــه طــول     

ــرض  ــر 6/3ع ــساحت  مت ــا م ــداث  36ب ــع اح  مترمرب

متـر و فاصـله بـین    8/1هـا   فاصـله بـین کـرت   . گردیـد 

 متـر ایجـاد شـد و بـذر منـوژرم ژنتیکـی              سـه تکرارها،  

 18ه متوســـط  بـــا فاصـــل4367112هیبریــد رقـــم  

 60هــایی بــا فاصــله   متــر بــر روي پــشته   ســانتی

تنــک و وجــین در مرحلــۀ . متــر کــشت گردیــد ســانتی
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مبـارزه بـر علیـه      .  انجـام گرفـت    یچهار تا هشت برگـ    

ــر   ــک و س ــت ک ــاه (خرطومیآف ــوم کوت ــا، )خرط ، لیت

کـش دیـازینون بـه مقـدار          خوران بـا سـم حـشره       برگ

ــه ــذیرفت  س ــورت پ ــار ص ــر در هکت ــه.  لیت ــور  ب منظ

ــل ــف  هس ــع عل ــۀ الزم و دف ــکنی و تهوی ــرز  ش ــاي ه ه

 مرحلـه اقـدام   سـه نسبت بـه کولتیواتـورزنی بـه تعـداد      

، براي تعیـین زمـان آبیـاري در هریـک از تیمارهـا            .شد

طـور   بـه رطوبـت خـاك     دو یا سه روز بعداز هر آبیـاري         

ــمر ــت ت ــه نوب ــه س ــشه ب و روزان در عمــق توســعه ری

گیـري   انـدازه  Trime سـنج  وسـیله دسـتگاه رطوبـت      به

 خـاك    قابـل اسـتفاده    رطوبـت تخلیـه   زمانی کـه     و   شد

 ،درصـد 70 تـا    65  ،درصـد 50 تـا    45( اندازه مـوردنظر   به

کـرت مـذکور آبیـاري      ،  کـاهش یافـت   ) درصد90 تا   85

ریــشه در توســعه  در ضــمن بــراي تعیــین عمــق .شــد

رخ شناسـایی خـاك      مراحل مختلف رشـد بـا حفـر نـیم         

  .قدام شدگیري عمق توسعه ریشه انسبت به اندازه

مقدار آب موردنیاز هر تیمار در زمان آبیاري 

  .آمد دست  هبراساس معادالت زیر ب

AIV g ., 
e

I
I n

g ,  .dθθI ifcn   

fc :رطوبت حجمی خاك در ظرفیت زراعی، i :

 که دررطوبتی ( زمان آبیاريحجمی خاك در  رطوبت

  بینی شده تخلیه آب قابل استفاده به مقادیر پیشآن

 ،)متر میلی( عمق توسعه ریشه: d،)برسد
nI :الص خ عمق

 ،)متر میلی( آب آبیاري
gI : عمق ناخالص آب

: A ) درصد85 (راندمان آبیاري: e،)متر میلی( آبیاري

 حجم آب موردنیاز کرت  :V،)متر مربع(  مساحت کرت

  . )لیتر(

 هر  مقدار آب موردنیاز برايمحاسبهپس از 

 در .ستفاده گردیدا تیمار از کنتور حجمی براي آبیاري

هاي پلی سط شبکه لولهاین راستا کل سطح مزرعه تو

ها  اتیلن پوشش داده شد و امکان آبیاري تمامی کرت

برداشت آب از کانال .  فراهم گردیدگتوسط لوله و شلن

صورت   دو اینچدستگاه پمپ بنزینی  یکوسیله هبو 

هاي الزم  برداري  در طول فصل زراعی یادداشت .گرفت

مقدار شده،  از قبیل درصدسبز، نمرة رشد، تعداد بوتۀ گم

گیري شد و در  آب مصرف شده براي هر تیمار اندازه

نسبت به برداشت ) نیمه دوم مهر ماه( پایان فصل رشد

از .  متر از هر کرت اقدام شد10 خط میانی به طول دو

صورت تصادفی به  ریشه بهعدد  30هر کرت تعداد 

از  پس. و سرزنی شد  هر کرت انتخابنمایندهعنوان 

در ) پلپ( ها، خمیر ریشه وزین آنها و ت شستشوي ریشه

آزمایشگاه ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی 

هاي  راي تجزیهبعداز انجماد بمیاندوآب تهیه شد و 

مضره،  آزمایشگاهی و تعیین صفات درصدقند، ازت

سسه ؤمسدیم و پتاسیم به آزمایشگاه تکنولوژي  امالح

گاه در آزمایش. ارسال گردید چغندرقندتحقیقات 

درصدقند به روش پالریمتري، مقدار پتاسیم و سدیم به 

مضره به روش عدد  روش فیلم فتومتري و مقدار ازت

از  میزان قند در مالس با استفاده. گیري شدند آبی اندازه

Reinfeld et( فرمول راینفلد و همکاران al. 1974 (

 خالص، درصد قند)SY( قندناخالصورد و عملکرد آبر

)WSC( ،قندخالصد عملکر )WSY(  و
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توسط روابط زیر محاسبه استحصال شکر  ضریب

برادران ؛ 1384نوقابی و همکاران  عبداللهیان(گردید

  ).1382فیروز آبادي و همکاران، 

SY درصد قند  عملکرد ریشه =  

WSCدرصد قند -  )درصدقند مالس( =  

WSYعملکرد ریشه×  درصد قند خالص =  

Yield)لصدرصد قند خا/درصد قند( 100  =  

 Mstatcافزار  نرمبا استفاده از محاسبات آماري 

 انجام Excel و رسم نمودارها با استفاده از برنامۀ

  .گرفت

هاي آزمایش با توجه تجزیه مرکب دو ساله داده

به تصادفی بودن اثر سال و ثابت بودن اثر تیمارها و با 

ملحوظ کردن امید ریاضی میانگین مربعات، انجام 

از روش دانکن  ها نیز با استفاده و مقایسه میانگینگردید

  .صورت گرفت

  

   بحثو تایجن

مرکب دو ساله ه واریانس خالصه نتایج تجزی

 دو سالشده در و محاسبه گیري صفات مورد اندازه

   . آورده شده است3در جدول آزمایش 

ثیر سال بر روي عملکردریشه و غالب صفات أت

دار درصد معنی مال یککیفی چغندرقند در سطح احت

 توان در تفاوت شرایط اقلیمی و همکه علت را می. شد

در ریشه عملکرد . چنین تغییر محل آزمایش دانست

 بیشتراز درصد30آزمایش حدود اجراي سال اول 

کاهش عملکرد . متوسط عملکرد در سال دوم شد

 نسبت به سال 84چغندرقند در مزارع منطقه در سال 

با کاهش عملکرد ریشه در سال . ت گزارش شده اس83

دوم آزمایش، درصدقند ریشه نسبت به سال اول 

افزایش یافته و در نهایت عملکرد قندخالص در هر دو 

 84 و 83دار براي سال سال آزمایش، بدون تفاوت معنی

جدول ( است بوده تن در هکتار 68/5 و 79/5به ترتیب 

4.(  

  

   عملکرد ریشه

بـر  ) مراحل چهارگانه (مراحل مختلف رشد    ثیر  أت

مقـادیر مختلـف     یول .نبوددار    روي عملکرد ریشه معنی   

دار روي عملکردریـشه    ثیر معنـی  أتخلیه رطوبتی خاك ت   

تخلیـه رطـوبتی خـاك از       با افـزایش میـزان      . نشان داد 

عملکـرد ریـشه در     ). 4جدول  (عملکرد ریشه کاسته شد     

 تـن در  15/49،  درصـد 70 تـا  65 یتیمار تخلیه رطـوبت  

 بر میزان تخلیه رطوبت     درصد20ار  بود و با افزایش     هکت

در . کاهش یافت  تن در هکتار     30/42خاك، عملکرد به    

 تـن   83/53 عملکردریشه   ،)شاهد (تیمار بدون تنش آبی   

 دیگـر دار بیشتر از دو تیمار طور معنی هدر هکتار بوده و ب   

شـد  افزایش تخلیه رطوبت خاك موجب      . )6جدول   (بود

توسط ریـشه دشـوارتر شـده و گیـاه          آب از خاك    جذب  

میزان فتوسنتز را جهت رویارویی با تـنش پـیش آمـده            

کاهش دهد که در نهایـت منجـر بـه کـاهش عملکـرد       

ثیر تنش خشکی در کاهش عملکـرد       أت. گردیدمحصول  

 ، هـاول و همکـاران     )1384(  توسط محمدیان  چغندرقند

گـزارش شـده    نیز  ) 1381( و نورجو و همکاران   ) 1984(

   . است
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مراحـل مختلـف رشـد و مقـادیر         اثرات متقابل   

بـر روي عملکردریـشه     مختلف تخلیـه رطـوبتی خـاك        

در چنین کـاهش عملکـرد        هم. )8 جدول( نشددار  معنی

 ،رشـد از   درصد براي هر مرحلـه       85-90 تخلیه رطوبتی 

 به عبـارتی در هـر مرحلـه از رشـد بـا              . چشمگیرتر بود 

 کـاهش   افزایش تخلیه رطوبتی خاك عملکرد به شـدت       

ثیر تنش رطوبتی در مراحل اول و دوم    أبیشترین ت . یافت

طوري که افزایش تخلیه رطوبتی خاك       به. روي داد رشد  

 درصـد در مرحلـه اول       90 تـا    85 درصد به    50 تا   45از  

 92/14 تن در هکتار، در مرحلـه دوم رشـد           14/13رشد  

 تن در هکتار و     18/8تن در هکتار، در مرحله سوم رشد        

 تــن در هکتــار منجربــه 32/9هــارم رشــد در مرحلــه چ

دهد اعمال تنش آبی    این نشان می  . کاهش عملکرد شد  

در کلیه مراحل رشد موجب کاهش عملکـرد شـده و در            

ضمن حساسیت چغندرقند به تنش رطـوبتی در مرحلـه          

سـایر  . باشـد اول و دوم رشد بیشتراز سایر مراحـل مـی          

رزایـی  ؛ می1984هاول و همکاران از جمله (ن نیز   یمحقق

کـاهش  ) 1382؛ جهاداکبر و همکاران 1384و همکاران  

 در مقابل اعمال تنش آبی در مراحـل         چغندرقندعملکرد  

  . اند  نمودهگزارش را چغندرقندمختلف رشد 

  

  درصد قند

اثر متقابل سال در مراحل مختلف رشد بر روي         

بـه  . دار شـد  درصدقند در سطح احتمال پنج درصد معنی      

یمارهاي آبیاري در مراحل مختلف     عبارت دیگر اعمال ت   

ــد روي درصــدقند در ســال  ــورد رشــد چغندرقن هــاي م

بـر   و عـالوه  آزمایش از رونـد یکـسانی برخـوردار نـشد           

مدیریت آبیاري، عوامل اقلیمی و محل آزمایش نیـز بـر          

بیـشترین درصـدقند از     . ثر اسـت  ؤدرصدقند چغندرقند م  

د درصـ 79/18ه ابتدایی رشد در سال دوم آزمایش،        مرحل

پیـشتر نورجـو و همکـاران       ). 7جـدول   (دسـت آمـد     ه  ب

ثیر مثبت تنش آبی در مرحله اول رشـد را        أنیز ت ) 1383(

ایـن در   . بر روي درصدقند ریشه گـزارش کـرده بودنـد         

حالی است که در سال اول آزمایش کمترین درصـدقند          

ریشه از مرحله اول رشد حاصل شده است که بـا نتـایج        

تواند افزایش  و علت آن می  سایر محققین مطابقت ندارد   

اثـر  . هاي ریشه به علت تنش اعمال شده باشد       ناخالصی

متقابل سال در مراحل مختلف رشد در مقـادیر مختلـف      

 در عیار قنـد  تخلیه رطوبتی در سطح احتمال یک درصد      

بیشترین درصـدقند ریـشه در سـال        . دار شد ریشه معنی 

 75 تـا  65دوم آزمایش و تخلیه رطوبتی خـاك تـا حـد            

به طـور کلـی در      . درصد در مرحله اول رشد حاصل شد      

هر دو سال آزمایش اعمـال تـنش آبـی در مرحلـه اول              

افزایش درصـد   . رشد منجر به افزایش درصد قند گردید      

قند بـر اثـر اعمـال تـنش آبـی در تحقیقـات نورجـو و                 

و کوچکی و سلطانی    ) 1371(، بازوبند   )1383(همکاران  

   .گزارش شده است) 1375(

  

  عملکرد قند ناخالص

با افزایش میزان تخلیه رطـوبتی از عملکردقنـد         

. )6 جــدول (داري کاســته شــدطــور معنــی هناخــالص بــ

 45تخلیه رطـوبتی    ( عملکرد قندناخالص در تیمار شاهد    

 70 تا   65  و در تیمار تخلیه رطوبتی     90/8،  ) درصد 50تا  

بـه   درصـد  90 تـا   85 و در تخلیه رطـوبتی       50/7،درصد
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به عبـارتی بـا شـدت       . ر هکتار کاهش یافت    تن د  26/6

.  تنش آبی مقـدار عملکـرد قنـدناخالص کـاهش یافـت           

 تا  45ثیرپذیري عملکرد قندناخالص در تخلیه رطوبتی       أت

از افزایش    کمتر از عملکرد ریشه بود که ناشی        درصد 50

نیـز  ) 1382( جهاد اکبـر و همکـاران     . باشددرصدقند می 

آبیـاري  یمارهاي کـم   عملکرد قندناخالص را در ت     کاهش

  . گزارش نمودند

  

  هاي ریشهناخالصی

ــادیر مختلــف تخلیــه   ــر متقابــل ســال در مق اث

رطوبتی بر روي پتاسیم و سدیم ریـشه در سـطح یـک             

ـ    مضره در سـطح پـنج      درصد و بر روي ازت     ثیر أدرصـد ت

هـاي شـربت در     طور کلـی ناخالـصی     به. دار داشت معنی

توانـد  د کـه مـی    سال اول آزمایش بیشتر از سال دوم بو       

در ). 7جـدول  (ثر از اثرات تغییر اقلیم و خـاك باشـد     أمت

هاي سال اول آزمایش روند خاصی در تغییرات ناخالصی       

ــشد  ــشاهده ن ــربت م ــایش  ش ــال دوم آزم ــی در س  ول

 50 تـا  45هاي شربت در تیمار تخلیه رطـوبتی    ناخالصی

 گـرم  100واالن در  اکی  میلی85/11برابر  ) شاهد(درصد  

ــ  شه بــوده و بیــشتر از دو تیمــار دیگــر تخلیــه خمیـر ری

براساس تحقیقـات جهـاداکبر و همکـاران        . رطوبتی بود 

مقدار آب مصرفی بـا سـدیم موجـود در ریـشه            ) 1382(

همبستگی مثبـت داشـته و اعمـال تـنش آبـی موجـب            

چنـین بیـشترین     هـم . دار سدیم ریشه شد   کاهش معنی 

ه ودنمـ گـزارش   را  هاي ریشه از آبیاري کامـل       ناخالصی

با افزایش آب مصرفی مقدار جذب سدیم افزایش        . است

اثر متقابل سـال    . رودیافته و تجمع آن در ریشه باال می       

در مراحل رشـد و مقـادیر مختلـف تخلیـه رطـوبتی در              

. دار شد سدیم و پتاسیم ریشه در سطح یک درصد معنی        

 میلی اکـی واالن در      45/8بیشترین مقدار پتاسیم ریشه     

یشه در سـال اول آزمـایش در تخلیـه           گرم خمیر ر   100

ـ       90 تا   85رطوبتی   دسـت  ه   درصد در مرحله اول رشد ب

این تیمار آب آبیـاري کمتـري دریافـت         ). 9جدول  (آمد  

  .کرده بود

  

  درصد قند خالص

دار اثر متقابل   ثیر معنی أدرصد قندخالص تحت ت   

به عبارت دیگر اثـر     . سال در تخلیه رطوبتی قرار گرفت     

یه رطوبتی روي درصد قنـدخالص در  مقادیر مختلف تخل  

. هاي مورد آزمایش از روند یکسانی برخوردار نبـود        سال

در سال دوم آزمایش تحـت      قندناخالص  بیشترین درصد   

دست آمـد و کمتـرین    ه درصد ب70 تا 65تخلیه رطوبتی  

ــر  ــال اول  82/8آن براب ــشابه در س ــار م ــد از تیم  درص

مـال  در سـال اول آزمـایش بـا اع        . آزمایش حاصل شـد   

آبیـاري از درصـد قنــد کاسـته شـد و در ســال دوم      کـم 

آزمایش روند مخالف سال اول بوده، اعمال تـنش آبـی           

در میان تحقیقـات سـایر      . موجب افزایش درصدقند شد   

اثـر متقابـل سـال در       . محققین موارد مشابه یافت نـشد     

مراحل مختلف رشد و در مقادیر مختلف تخلیه رطوبتی         

 در سـطح یـک درصـد        خاك بر روي درصد قنـدخالص     

بیشترین درصد قندخالص در سـال دوم       . دار گردید معنی

 درصد در مرحله دوم 70 تا 65آزمایش و تخلیه رطوبتی     

 72/5(حاصـل شـد و کمتـرین آن         ) درصد33/19(رشد  

 70 تا   65در سال اول آزمایش با تخلیه رطوبتی        ) درصد
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ثر ؤثیر مـ  أگر ت  نتایج بیان . درصد در مرحله دوم رشد بود     

  .باشدسال و شرایط اقلیمی در درصد قندخالص می

   

  وري مصرف آب بهره

 براسـاس   وري مـصرف آب   بیشترین مقدار بهره  

ریشه کیلوگرم   42/5 و برابر    S3I1 از تیمار    عملکرد ریشه 

دست آمد و کمترین مقـدار       هبآب مصرفی   بر مترمکعب   

در این تیمار   . بود 88/3و برابر    S1I2آن مربوط به تیمار     

 درصد رطوبت خـاك   85 -90ه  یال تنش آبی تا تخل    اعم

در مرحله استقرار گیاه موجب کاهش چشمگیر عملکـرد       

در این مرحله از رشد عمـق ریـشه کـم بـوده و              . گردید

مقدار آب آبیاري نیز به تبعیـت از آن نـسبت بـه سـایر               

لذا در هر نوبت از آبیـاري       . باشدهاي رشد کمتر می   دوره

ــه ــن مرحل ــی ،در ای ــق کم ــاك  عم ــوالً(از خ  30 معم

و با توجه   آبیاري شده    )شودمتر در نظر گرفته می     سانتی

به تـشدید تبخیـر آب از سـطح خـاك بـه علـت عـدم                 

ــودن یگــسترش پوشــش گیــاه  و از طرفــی ضــعیف ب

اي گیاه در این مرحله، انتظار براي تخلیـه         سیستم ریشه 

و بـه عبـارتی   ) I2تیمار( درصد از خاك 85-90رطوبت 

ش دور آبیاري موجب تـنش شـدید در گیـاه           دیگر افزای 

. یابدطور قابل توجهی کاهش می  هشده و عملکردریشه ب   

که کاهش عملکرد با آبیـاري کامـل در سـایر            طوريبه  

لـذا اعمـال تـنش      . باشـد نمـی مراحل رشد قابل جبران     

شدید آبی در مرحله اولیـه رشـد و اسـتقرار گیـاه قابـل               

  . )1شکل ( باشدتوصیه نمی

وري مـصرف آب براسـاس      مقدار بهره بیشترین  

  کیلـوگرم  64/0 و برابـر     S2I3قندسفید از تیمار     عملکرد

دست آمـد و کمتـرین      ه  بآب آبیاري    بر مترمکعب    شکر

شـکل  ( بود  33/0 و برابر    S4I2مقدار آن مربوط به تیمار      

2 .(  

تخلیـه  دهـد کـه     بنـدي نتـایج نـشان مـی         جمع

غندرقنـد   رشـد چ دوم در مرحله  درصد 50 تا   45رطوبتی  

 در ایـن تیمـار بیـشترین عملکـرد        . سـت اقابل توصـیه    

  . شدحاصل )  تن در هکتار2/7( قندسفید

  
  محل آزمایششیمیایی خاك  وی مشخصات فیزیک 1 دولج

  

عمق   مس  روي  منگنزآهن
 خاك

  )متر سانتی(

بافت 
  خاك

وزن مخصوص 
  ظاهري

متر گرم بر سانتی(

  )مکعب

نقطه 
پژمردگی

 درصد(

  )وزنی

ظرفیت 
زراعی

 درصد(

  )وزنی

درصد 
اشباع

کربن 
آلی

  )درصد(
اسیدیته

هدایت 
الکتریکی

دسی زیمنس (

  )بر متر
  قسمت در میلیون

  64/1  86/0  58/7  62/9  27/1  9/7  09/1  45  55/26  85/9  32/1  لوم سیلتی  30-0
  48/1  84/0  28/5  12/6  30/1  9/7  13/1  46  57/26  32/10  37/1  لوم سیلتی60-30
  --  --  --  --  32/1  8/7  15/1  45  2/26  94/9  48/1  لوم سیلتی  90-60

  

  یفیت آب آبیاريک 2جدول 

  

اسیدیته
هدایت الکتریکی

(dSm-1)
بی کربنات

کربنات 

هیدروژن
کلر سولفات منیزیم کلسیم پتاسیم سدیم

5/8  548/0  --  4/4  2/1  2/1  2/3  0/15  --  7/3  

  ) اکی واالن بر لیتر میلیها بر حسب ها و کاتیون واحد آنیون(
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   )1383-84( گیري مرکب دو ساله صفات مورد اندازهه واریانس خالصه نتایج تجزی 3جدول 

  
میانگین مربعات

هاي شربت   ناخالصی منابع تغییرات
درجه 

  درصد قند ریشهعملکرد  آزادي
عملکرد قند 

  ازت مضره  سدیمیمپتاس  ناخالص
  درصد قند خالص

عملکرد قند 

  خالص

 ضریب استحصال

  شکر

قند ددرص

  مالس

1  سال   
**53/6766  **44/305**67/22**58/70**36/30**97/46**01/40426/0**52/2077**56/32  

670/14168/130/366/014/376/176/308/255/5356/0   در سالتکرار

370/5225/290/121/026/320/000/467/139/9175/0  مراحل مختلف رشسد

14/1*57/644/136/178/214/150/1117/223/108*351/50  اثر متقابل سال در مراحل مختلف رشد

  90/5581/648/1167/1011/1988/4056/13683/0**89/107605/17*2  تخلیه مجاز رطوبتی

  01/5**  97/617**  95/8*92/71**69/1*32/20**70/3**57/4026/3**264/74  اثر متقابل سال در تخلیه مجاز رطوبتی
اثر متقابل مراحل مختلف رشد در تخلیه مجاز 

  رطوبتی
678/3997/1138/134/292/7*68/194/2264/2  14/252  96/1  

اثر متقابل سال در مراحل مختلف رشد در 

  تخلیه مجاز رطوبتی
687/38**18/1826/3**02/2**45/827/1**65/30*14/5  **37/232  **97/1  

  39/0  53/41  6691/7697/177/252/017/265/044/341/2  اشتباه

  دار                                                                         درصد و عدم اختالف معنی5 و 1 سطح در دار معنی ترتیب به  ns، و *، **
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  )1383-84( چغندرقندکمی و کیفی  مختلفصفات  از نظر  ها سال ن مقایسه میانگی4 جدول

  
  تیمار  )ریشه  گرم100میلی اکی واالن در (هاي شربت ناخالصی

  سال

 ریشهعملکرد

)تن در هکتار(
  درصد قند

عملکرد قند 

  ناخالص

  )تن در هکتار(
  ازت مضره  سدیمیمپتاس

  درصد قندخالص

عملکرد قند 

  خالص

  )تن در هکتار(

  ضریب استحصال

  )درصد(
  ند مالسقدرصد

a08/14 8382/56سال  b04/8 a 20/7 a46/4 a71/2 a12/10 b79/5 a33/70 b00/4 a

03/40  84سال  b65/17 a07/7 b49/5 b34/3 b31/1 b22/14 a68/5 a63/79 a84/2 b

   .دار ندارند تالف معنی اخدرصد5هاي داراي حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین

  

  

  )1383-84( چغندرقندمختلف  صفات از نظر مراحل مختلف رشد  متقابل سال در ترکیب   مقایسه میانگین5 جدول

  
  ) گرم100میلی اکی واالن در (هاي شربت ناخالصی

  تیمار
 ریشهعملکرد

)تن در هکتار( 
  درصد قند

عملکرد قند 

  ناخالص

  )تن در هکتار( 
  ازت مضره  سدیمپتاس

درصد قند 

  خالص

  )درصد( 

عملکرد قند 

  خالص

  )تن در هکتار( 

  ضریب استحصال

  )درصد( 

  قند در مالس

  )درصد( 

Y1S145/55 a30/14 c97/7 ab03/7 ab88/3 abc88/2 a57/10 a90/5 a48/73 c72/3 b

Y1S210/60 a48/13 c17/8 a55/7 a17/5 a72/2 a18/9 a58/5 a032/66 d47/4 a

Y1S349/56 a38/14 c19/8 a31/7 a19/4 abc51/2 a49/10 a03/6 a19/71 cd89/3 b

Y1S425/55 a17/14 c82/7 ab92/6 ab62/4 ab73/2 a24/10 a65/5 a62/70 a92/3 b

Y2S144/42 a61/17 ab54/7 ab38/5 c83/2 c17/1 b66/14 a18/6 a83/81 ab60/2 c

Y2S248/40 a48/18 ab45/7 ab27/5 c11/3 c14/1 b20/15 a10/6 a41/81 ab67/2 c

Y2S310/38 a67/17 ab67/6 ab50/5 c78/3 bc76/1 b02/14 a27/5 a21/79 ab04/3 c

Y2S411/39 a65/16 b60/6 b80/5 bc63/3 bc18/1 b01/13 a19/5 a06/76 bc04/3 c

   .دار ندارند  معنی اختالفدرصد5هاي داراي حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین

54
!

!
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  )1383-84( چغندرقندکمی و کیفیمختلف صفات از نظر تخلیه رطوبتی مختلف  سطوح مقایسه میانگین 6 جدول

  
  تیمار  ) گرم100میلی اکی واالن در (هاي شربت ناخالصی

  )تخلیه رطوبتی(

 ریشهعملکرد

)تن در هکتار( 
  درصد قند

عملکرد قند 

  ناخالص

  )تن در هکتار( 
  ازت مضره  سدیمیمپتاس

 قند درصد

  خالص

  )درصد( 

عملکرد قند 

  خالص

  )تن در هکتار( 

  ضریب استحصال

  )درصد( 
  قند مالسدرصد

I115/49 b88/15 a50/7 b56/6 a26/3 a76/1 a36/12 a69/5 b23/75 a24/3 a

I230/42 c13/15 a26/6 c66/6 a00/4 a60/1 a32/11 a63/4 b81/72 a55/3 a

I3) 83/53  )هدشا a59/16 a90/8 a82/5 a45/4 a67/2 a84/12 a89/6 a91/76 a47/3 a

  دار ندارند  اختالف معنیدرصد5هاي داراي حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین

 

  )1383-84(  چغندرقندمختلف صفات از نظرسال در تخلیه رطوبتی  متقابل ترکیب  مقایسه میانگین 7 جدول

  
  تیمار  ) گرم100میلی اکی واالن در (هاي شربت ناخالصی

  

 ریشهعملکرد

)تن در هکتار( 
  درصد قند

عملکرد قند 

  ناخالص

  )تن در هکتار( 
  ازت مضره  سدیمیمپتاس

درصد قند 

  خالص

  )درصد( 

عملکرد قند 

  خالص

  )تن در هکتار( 

  ضریب استحصال

  )درصد( 
   قند مالسدرصد

Y1I180/58 a97/12 d62/7 b73/7 a56/4 ab56/2 b82/8 c17/5 bc26/66 c19/4 a

Y1I215/51 b35/13 d88/6 bc57/7 a66/4 a04/2 bc25/9 c81/4 c01/68 c18/4 a

Y1I353/60 a94/15 c61/9 a31/6 b17/4 ab54/3 a30/12 b40/7 a72/76 b64/3 b

Y2I151/39 c79/18 a38/7 b39/5 c96/1 c97/0 e90/15 a22/6 ab20/84 a28/2 d

Y2I245/33 d92/16 bc63/5 c75/5 bc33/3 b16/1 de40/13 b45/4 c61/77 b91/2 c

Y2I314/47 b25/17 b19/8 b32/5 c73/4 a80/1 cd38/13 b38/6 ab09/77 b31/3 bc

   .دار ندارند اختالف معنی% 5هاي داراي حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین
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  )1383-84( چغندرقندکمی و کیفی مختلف  صفات از نظر تخلیه رطوبتی در  مراحل مختلف رشد  متقابل ترکیب  مقایسه میانگین8 ولجد

  
  تیمار  ) گرم100میلی اکی واالن در (هاي شربت ناخالصی

  

 ریشهعملکرد

)تن در هکتار( 
  درصد قند

عملکرد قند 

  ناخالص

  )تن در هکتار( 
  ازت مضره  سدیمیمپتاس

درصد قند 

  خالص

  )رصدد( 

عملکرد قند 

  خالص

  )تن در هکتار( 

  ضریب استحصال

  )درصد( 
  قند مالسدرصد

S1I1  78/51 ab45/15 a93/7 bc62/6 a86/2 a03/2 bcd04/12 a17/6 ab46/77 a11/3 a

S1I296/40 e44/16 a57/6 cd88/5 a83/2 a06/1 e34/13 a25/5 ab61/79 a79/2 a

S1I310/54 ab28/16 a77/8 ab13/6 a39/4 a99/2 a46/12 a71/6 a89/75 a59/3 a

S2I131/49 bcd23/16 a39/7 bc46/6 a03/4 a57/1 cde52/12 a39/5 ab51/70 a49/3 a

S2I233/43 cde43/15 a52/6 cd01/7 a25/3 a51/1 cde77/11 a88/4 ab39/75 a52/3 a

S2I325/58 a29/16 a52/9 a77/5 a14/5 a72/2 ab29/12 a24/7 a25/75 a70/3 a

S3I115/49 bcd50/15 a35/7 bc11/7 a47/3 a23/2 abc66/11 a40/5 ab82/73 a54/3 a

S3I299/41 de00/16 a50/6 cd48/6 a09/4 a77/1 bcde20/12 a94/4 ab20/74 a49/3 a

S3I375/50 abc58/16 a44/8 abc63/5 a39/4 a41/2 abc91/12 a61/6 a58/77 a36/3 a

S4I137/46 bcde32/16 a31/7 bc07/6 a69/2 a23/1 de21/13 a82/5 ab12/79 a81/2 a

S4I293/42 cde67/12 a45/5 d28/7 a81/5 a06/2 abcd98/7 a45/3 b04/62 a38/4 a

S4I325/52 ab23/17 a87/8 ab75/5 a87/3 a58/2 ab69/13 a00/7 a91/78 a24/3 a

   .دار ندارند  اختالف معنی درصد5ر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال هاي داراي حروف یکسان ب میانگین
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  )1383-84(چغندرقندکمی و کیفی مختلف صفات از نظر  مراحل مختلف رشد در تخلیه رطوبتی  متقابل سال در  ترکیب مقایسه میانگین9 جدول

  
  تیمار  ) گرم100میلی اکی واالن در (هاي شربت ناخالصی

  

 ریشهعملکرد

)تن در هکتار (
  درصد قند

عملکرد قند 

  لصناخا

  )تن در هکتار (
  ازت مضره  سدیم  یمپتاس

  درصد قند خالص
  عملکرد قند خالص

  )تن در هکتار (

  ضریب استحصال

  )درصد (
  قند مالسدرصد 

Y1S1I110/57 abc05/14 ghi02/8 bc21/7 bcde87/2 cdefg72/2 bcd62/10 fgfhij06/6 abcde08/75 defg42/3 bcdefg
Y1S1I290/47 bcdef81/13 hi72/6 bcd36/7 abcd37/4 bcd58/1 defgh93/9 ghijk88/4 bcdef32/71 defgh88/3 bcd
Y1S1I337/61  ab05/15 fgh17/9 ab53/6 defg42/4 bcd33/4 a17/11 efghij78/6 abc05/74 defgh87/3 bcd

Y1S2I142/60 abc80/10 j51/6 bcd21/8 abc09/7 a26/2 cdef72/5 l40/3 ef86/51 j26/5 a
Y1S2I240/52 bcd46/13 hi06/7 bc26/8 ab91/3 bcde08/2 cdefg38/9 hijk89/4 bcdef43/69 efghi42/4 ab
Y1S2I350/67 a20/16 defg95/10 a17/6 efgh50/4 bcd83/3 ab46/12 defg44/8 a80/76 cdefg73/3 bcde

Y1S3I150/61 ab45/13 hi28/8 abc8.45a41/4 bcd31/3 abc01/9 jk56/5 bcde26/66 ghi43/4 ab
Y1S3I272/52 bcd26/13 hi14/7 bc34/7 abcde69/4 bcd57/1 defgh28/9 ijk15/5 bcde70/67 fghi96/3 bcd
Y1S3I325/55 abc45/16 cdef15/9 ab15/6 efgh48/3 bcdef66/2 bcde18/13 def37/7 ab62/79 abcde26/3 defg

Y1S4I117/56 abc58/13 hi66/7 bc07/7 cdef90/3 bcde94/1 defg93/9 ghijk64/5 bcde83/71 defgh65/3 bcdefg
Y1S4I260/51 bcd86/12 hij62/6 bcd30/7 bcde69/5 ab92/2 bcd42/8 jkl31/4 def61/63 hi44/4 ab
Y1S4I300/58 abc06/16 efg18/9 ab41/6 defg27/4 bcd35/3 abc37/12 defgh01/7 abc42/76 cdefg69/3 bcdef

Y2S1I147/46 cdef86/16 bcdef85/7 bc04/6 fgh85/2 cdefg33/1 efgh46/13 def27/6 abcd85/79 abcde79/2 efgh

Y2S1I203/34 fg06/19 b41/6 bcd40/4 j30/1 fg51/0 h76/16 ab63/5 bcde91/87 ab69/1 i
Y2S1I383/46 bcdef51/17 bcde37/8 abc72/5 ghi36/4 bcd65/1 defgh75/13 cde64/6 abcd73/77 bcdef31/1 ghi

Y2S2I119/38 defg65/21 a26/8 abc4.72ij97/0 g87/0 gh33/19 a37/7 ab16/89 a72/1 i
Y2S2I226/34 fg40/17 bcde98/5 cd73/5 ghi59/2 defg94/0 fgh16/14 bcde88/4 bcdef35/81 abcd63/2 ghi
Y2S2I300/49 bcde38/16 def10/8 bc37/5 ghij78/5 ab60/1 defgh11/12 defghi04/6 abcd71/73 defgh67/3 bcdefg

Y2S3I181/36 efg56/17 bcde43/6 bcd76/5 ghi54/2 defg15/1 fgh31/14 bcd24/5 bcdef38/81 abcd65/2 fghi
Y2S3I225/31 g73/18 bc85/5 bc62/5 ghi50/3 bcdef97/1 defg12/15 bcd72/4 cdef71/80 abcd01/3 defg

Y2S3I325/46 cdef71/16 cdef72/7 bcd11/5 hij30/5 abc16/2 cdefg64/12 defg85/5 bcde54/75 defg46/3 bcdefg

Y2S4I157/36 efg07/19 b96/6 bcd06/5 hij48/1 efg53/0 h49/16 bc00/6 abcd41/86 abc98/1 hi
Y2S4I226/34 fg48/12 ij28/4 d26/7 bcde94/5 ab21/1 fgh55/7 kl58/2 f48/60 ij33/4 abc
Y2S4I350/46 cdef41/18 bcd57/8 abc09/5 hij47/3 bcdef80/1 defgh01/15 bcd99/6 abc40/81 abcd80/2 efgh

 .دار ندارند  اختالف معنیدرصد5هاي داراي حروف یکسان بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  میانگین
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  در تیمارهاي مختلفبراساس عملکرد ریشه  ف آب مصروريبهرهمقدار و  مقایسه 1 شکل
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  در تیمارهاي مختلفبراساس عملکرد قندخالص   مصرف آبوريبهرهمقدار و  مقایسه 2 شکل
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