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انتخاب تاريخ كاشت به علت استقرار مناسب بوته و  بههستند كه  توليد متغيرهايترين  از مهمو برداشت تاريخ كاشت 

 پيشرفته زارعين به اورزيدر كش. بايد توجه نمودمحصول رسيدگي كمي و كيفي ترين زمان  مناسب از نظرتاريخ برداشت  به
 . سبز نمايندرا كاشته ور وبذ )صفر فيزيولوژيكي(ممكن حرارت درجه  در حداقلتوانند  ه هستند كه بي زراعيها دنبال روش
در از تشعشع كل را در ارتباط با تشعشع دريافت شده ) ها  اندازه و سن برگ،دادتع(انداز گياه  سايه كمي  توسعه،زمان كاشت

تواند زودتر به   در اولين فرصت ممكن كشت گردد مياگرچغندرقند گياهي است كه  .دهد ثير قرار ميأطول فصل رشد تحت ت
 مراه داشته باشده عملكرد بهافزايش نهايت  و در ثر كرده ؤمو از تشعشع خورشيدي استفاده سطح برگ مطلوب رسيده 

رفتن و  و خطر ساقهبوده  استقرار گياه و زني جوانهده نعنوان عامل محدودكن سرما به ، كشت بهارهنظامدر . )1385حسين پور (
 .هستند از تشعشع خورشيدي حداكثرزود و در نتيجه عدم استفاده  كاشتموانع  از ،هنگام كشتخاك از حد  بيشبودن  مرطوب
از اوايل ارديبهشت خطر بعدخير در كاشت أ از طرفي ت.دشو مي باعث كاهش عيارقند هنگام كشت زود،در اكثر مناطق عموماً
 در دقتبنابراين  ،زني بذر را به دنبال دارد  سله و كاهش جوانه،ورزي، ايجاد كلوخه خاكشدن خاك به هنگام عمليات  خشك

در مناطق  كشت بهاره چغندرقندتحقيقات تاريخ كاشت در  ست آمده از د هنتايج ب. بسيار ضروري استانتخاب تاريخ كاشت 
درجه حرارت ميانگين كه  هنگامي يشدن سرماي زمستان از سپري  در اولين فرصت پسداده است كه كاشتمختلف نشان 

سرماي ديررس ل پذيري در مقاب  آسيباحتمالدر اين حالت  گرچه .اقدام بهينه استگراد باشد  سه تا پنج درجه سانتيخاك 
زود هنگام به   با كشت. ولي اين مساله در مقابل مزاياي بسيار زياد كشت زود هنگام قابل چشم پوشي استبهاره نيز وجود دارد

 براي سبزشدن زهاي موردنيا آبياري ، در اكثر مواقعهاي اول فصل بارندگيوجود در خاك و ذخيره شده  استفاده از رطوبت دليل
 جهت استقرار مناسب بوته در اولين فرصت ممكن مزرعه آبياري وقوع بارندگي،هر چند در صورت عدم . گردد حذف ميبذر 

جدول ) (1387طالقاني ( است بودهاز طرفي زود كاشتن باعث افزايش عملكرد شكر سفيد در اكثر آزمايشات  .شود توصيه مي
 از رشد قرار اي له در هنگام حمله آفات در مرحها بوتهيرا ، ز)1جدول  (يابد  خسارت آفات نيز كاهش ميكشت زودهنگامدر . )2

 .)1383 اشرف منصوري (در حداقل ممكن است آفت  اوليهها در اثر حمله امكان از بين رفتن آندارند كه به دليل رشد كمي، 
)) 1385نصوري م اشرف(و ريزومانيا )1384اشرف منصوري (تاپ  كرلي(ها  كشت زودهنگام باعث كاهش خسارت برخي بيماري
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شهريور تا  خراوا كشت ريشه،عملكردكردن  جهت بيشينهبهترين تاريخ كاشت ) كشت پاييزه( مناطق گرم كشور در
را روي دارد ولي كاهش عملكردشكر  خير در كاشت چغندرقند پاييزه گرچه اثر مطلوبي بر كاهش ميزان ساقهأت .است مهر خراوا

افزايش عملكرد مربوط بوده كه ماه خرداد  سطاوا ارديبهشت و اواخربه در خوزستان بهترين تاريخ برداشت . نيز در پي دارد
از ارقام مقاوم به پديده ساقه روي به كشت  ستفاده ا مي توان باخوزستانبنابراين در  .كمي و كيفي را به همراه خواهد داشت

  .اقدام نمود و برداشت در خرداد ماه در مهر ماه
  

  : مورد استفادهمنابع
 در ي آلودگزاني منيي و تع)chaetocnema tibialis III(  كك چغندرقندي شناسستيمطالعات ز. 1383.ر .منصوري، غ اشرف

 . مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس.گزارش نهايي.  مختلف كاشتيها خيتار

 .حصول چغندرقندتاپ بر روي م هاي مختلف كاشت در كاهش خسارت بيماري كرلي تأثير تاريخ. 1384. ر.منصوري، غ اشرف
 . مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس.گزارش نهايي

هاي مختلف كاشت در كاهش خسارت بيماري ريزومانيا بر روي محصول  بررسي اثر تاريخ. 1385. ر.منصوري، غ اشرف
   .سسه تحقيقات چغندرقندؤمگزارش نهايي . چغندرقند

تاپ و نوسانات جمعيت  اثر تاريخ كاشت شش رقم چغندرقند روي ميزان آلودگي ويروس كرلي. 1383. جاللي، ص
  .اصفهانگزارش نهايي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي . هاي ناقل زنجرك

. ستانهثير مديريت نيتروژن، آب آبياري و طول دوره رشد بر كارايي مصرف آب و نور در چغندرقند زمأت. 1385. پور، م حسين
 .نامه دكترا دانشگاه تربيت مدرس پايان

 گزارش نهايي .ترين تاريخ كاشت و برداشت ارقام جديد چغندرقند منوژرم هيبريد تعيين مناسب. 1387. اله طالقاني، د فتح
 .سسه تحقيقات چغندرقندؤم
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گزارش نهايي مركز تحقيقات . هاي كاشت و برداشت چغندرقند در ياسوج تعيين مناسبترين تاريخ. 1376. فارسي نژاد، ك
 .كشاورزي و منابع طبيعي فارس

سسه تحقيقات ؤگزارش نهايي م .بررسي تأثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر پوسيدگي ريشه چغندرقند. 1383. ر. فصيحاني، ع
 .چغندرقند

  
  

مناطق در برخي  خسارت بيماري ميزانبر عملكرد شكر سفيد و تاريخ كاشت  اثر  انجام شده در خصوصنتايج تحقيقات 1جدول 
   كشورچغندركاري

  

رديف
  

سال   منطقه  استان
عملكرد شكر سفيد   زمان كاشت  آزمايش

  )تن در هكتار(

درصد تغيير 
نسبت به 
  شاهد

درصد   بيماري
  خسارت

درصد تغيير 
  نسبت به شاهد

  شاهد  21/3  شاهد  38/2  دهه دوم فروردين
  78-79  مباركه  اصفهان  1  -76  78/0  -21  89/1  ول خرداددهه ا

  -53  13/1  دهه اول تير
  كرلي تاپ

56/0  83-  
  شاهد  20  شاهد  15/5  وم اسفندددهه 
  +10  22  -2  05/5  وم فروردينددهه 
  80-81  فسا  فارس  2  +20  24  -4  93/4  وم ارديبهشتددهه 

  -49  63/2  وم خردادددهه 

  كرلي تاپ

25  25+  
  شاهد  37/34  شاهد  65/2  دهه دوم اسفند
  -4  46/32  +13  99/2  دهه اول فروردين
  78-79  مرودشت  فارس  *3  -9  3/31  +17  11/3  دهه سوم فروردين

  +41  73/3  دهه دوم ارديبهشت

پوسيدگي 
  ريشه

5/23  32-  
  شاهد  269/0  شاهد  6/2  دهه سوم اسفند
  79-81  زرقان  فارس  4  +29  346/0  0  6/2  دهه سوم فروردين
  -4  5/2  دهه سوم ارديبهشت

  **ريزومانيا

338/0  26+  
  خسارت بر اساس ميزان غلظت ويروس است  ** . عملكرد شكر ارائه شده است*
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  بر عملكرد شكر سفيد در برخي مناطق و برداشت نتايج تحقيقات انجام شده در خصوص اثر تاريخ كاشت  2جدول 
  چغندركاري كشور

 

رديف
  

ال س  منطقه  استان
عملكرد شكر سفيد   زمان كاشت  آزمايش

  )تن در هكتار(

درصد تغيير 
نسبت به 
  زمان برداشت  شاهد

عملكرد 
شكر سفيد 

تن در (
  )هكتار

درصد تغيير 
نسبت به 
  شاهد

  شاهد  75/3  دهه دوم مهر  -8  7/5  دهه دوم بهمن
  +17  4/4  دهه دوم آبان  شاهد  2/6  دهه دوم اسفند

  +44  4/5  رذدهه دوم آ  -15  3/5  ه دوم فروردينده
  +47  5/5  دهه دوم دي  -32  2/4  دهه دوم ارديبهشت

  71-74  فسا  فارس  1

  +64  15/6  دهه دوم بهمن  -40  7/3  دهه دوم خرداد
  شاهد  04/6  دهه دوم فروردين
  76-77  داراب  فارس  2  -1  03/6  دهه سوم فروردين
  -28  33/4  دهه دوم ارديبهشت

  زمان برداشت تمام تيمار ها مشابه بوده است

  شاهد  97/3  دهه اول شهريور
  3  -1  96/3  دهه اول مهر

  فروردين  74-76  مغان  اردبيل  
  ارديبهشت

35/5  
28/4  

  شاهد
  +21  8/4  دهه اول آبان  -20

  اهدش  2/4  نيمه دوم مهر  شاهد  03/6  نيمه اول ارديبهشت
  +10  6/4  نيمه اول آبان  -15  13/5  نيمه دوم ارديبهشت
كهكيلويه و   *4  +12  7/4  نيمه دوم آبان  -37  8/3  نيمه اول خرداد

  72-74  ياسوج  بوير احمد

  +8  55/4  ر اول آذهنيم  -45  34/3  نيمه دوم خرداد
  شاهد  17/3  دهه سوم شهريور
  +38  37/4  دهه سوم مهر

يجان اآذرب  5  +46  62/4  بانآدهه سوم 
  81-83  مياندو آب  غربي

  دهه سوم اسفند
  دهه سوم فروردين
  دهه سوم ارديبهشت

6/3  
7/4  
7/3  

  شاهد
31+  
  +23  9/3  دهه سوم آذر  +3

  شاهد  9/2  دهه سوم شهريور  شاهد  8/4  دهه سوم اسفند
خراسان   6  +54  47/4  دهه سوم مهر  +2  9/4  دهه سوم فروردين

  81-83  مشهد  رضوي
  +112  15/6  باندهه سوم آ  -22  75/3  ديبهشتدهه سوم ار

  شاهد  8/5  دهه سوم مرداد  شاهد  8/5  دهه سوم فروردين
  81-83  كرج  تهران  7  +16  7/6  دهه سوم شهريور  -2  7/5  دهه سوم ارديبهشت
  -2  7/5  دهه سوم مهر  -3  6/5  دهه سوم خرداد
  شاهد  78/9  دهه سوم فروردين

  84-85  كرج  تهران  8
  -7  12/9  دهه اول خرداد

  اشت تمام تيمار ها مشابه بوده استزمان برد
  . عملكرد شكر ارائه شده است*


