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 چکیده
ان است در شهرستان مهران واقع در پاییزه چغندرقند رف آبصنشایی بر کارایی م کشت ثیرأبررسی تبه منظور این تحقیق 

 1394- 95های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال زراعی قالب طرح بلوک به صورت فاکتوریل دوبار خرد شده در، ایالم

دو سطح  آبان ماه( و رقم در 30و  10مهرماه،  20و  1اجرا شد. تیمارها شامل تاریخ کاشت در چهار سطح ) 1395-96و 

تور نشاکاری( به عنوان فاک)شریف و اسپارتاک( به عنوان فاکتورهای اصلی و روش کاشت در دو سطح )کشت مستقیم بذر و 

رعی فماه( به عنوان فاکتور فرعی خرداد 15ماه و اردیبهشت 25و  5فرعی )اسپلیت در مکان( و زمان برداشت در سه سطح )

بر صفات  ثیر سالأنشان داد که تبر اساس امیدریاضی میانگین مربعات )اسپلیت در زمان( اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس 

ملکرد دار بود اما تأثیری بر راندمان مصرف آب براساس عو عملکرد شکر سفید معنی عملکرد شکرقند، درصد ه، عملکرد ریش

 ثیر تاریخأدار داشت. تتاریخ کاشت نیز بر عملکرد ریشه، عملکرد شکر و عملکرد شکرسفید اثر معنی نداشت. شکرسفید

شکرسفید در روش نشاکاری راندمان مصرف آب براساس عملکرد  دار شد.برداشت بر عملکرد ریشه و عملکرد شکر معنی

در کشت نشایی  عملکرد ریشه درصد نسبت به روش بذرکاری افزایش نشان داد. 50کیلوگرم بر مترمکعب بود که  60/1

 در تن در هکتار 08/14شکرسفید با (. باالترین عملکرد درصد افزایش نسبت به روش بذرکاری 54)تن در هکتار بود  101

درصد افزایش نسبت به روش  28بود )تاریخ کاشت اوایل مهرماه و تاریخ برداشت اواسط خردادماه ، روش نشاکاری

ت ، خسارآبکاهش منابع کشت پاییزه چغندرقند استان، با توجه به عملکردهای غیراقتصادی روش بذرکاری در . بذرکاری(

 کار مناسبی برای افزایش راهتواند میکاشت نشایی چغندرقند د رسبه نظر میهای فصل رشد و محدودیت پرندگان مهاجر

 یینبرای جایگز ی مطمئنتواند به عنوان روشکه با تکمیل امکانات مکانیزاسیون می تولید شکر و راندمان مصرف آب باشد

زه پایی توسعه کشت تواند به عنوان منطقه مستعدشهرستان مهران نیز می ،با توجه به نتایج تحقیق. بذرکاری مطرح شود

 .مورد توجه قرار گیردچغندرقند 
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 مقدمه

چغندرقند یک محصول صنعتی است که در تناوب زراعی، 

خیزی خاک، تولید شکر و ایجاد اشتغال نقش مهمی دارد حاصل

(Mohammadi et al. 2013) .ـه دلیـل گـرم ب هایدر اقلیم

د به شرایط متنوع آب و هوایی کاشـت سـازگاری گیـاه چغندرقن

ایسه با کشت در مق. (Alimoradi 2002) پاییزه پیشنهاد شده است

های فصول کشت پاییزه چغندرقند بـه دلیـل استفاده از بارش ،بهاره

در فصل گرم  گیاه پاییز و زمستان و قرار نگـرفتن دورة رشد

ه دنبال ویی در مصرف آب را بجدرصد صرفه 50حـداقل  تابسـتان،

بخش  .(Haghayeghi and Ahmadi 2013) خواهد داشت

در مناطقی متمرکز است که با  کشور قندچغندر تولیدعمده 

محدودیت آب مواجه هستند و ادامه کشت با حفظ و ذخیره منابع 

کشت پاییزه  و استفاده از مناطق جدید آب و خاک مغایرت دارد

گرم افزایش کشت را در مناطق گرم و نیمهامکان توسعه سطح زیر

 .(Adibifard et al. 2017) ددهمی

نواحی جنوب اسپانیا، ایتالیا و چغندرقند در  کشت پاییزه

 با درنظر.  (Rinaldi and Vonella 2006)باشدرایج می یونان

های رسد که معرفی پهنهر میگرفتن شرایط اقلیمی کشور، به نظ

باعث  پذیر بـوده وتوسـعه زراعـت چغندرقند امکان جدید برای

 تحول در زراعت این محصول استراتژیک خواهد شد

((Taleghani 2015. تواند در های کشت که مییکی از روش

های کشکاهش مصرف آب آبیاری و سموم دفع آفات نباتی و علف

ثر باشد، استفاده از تکنیک کاشت نشایی محصوالت ؤشیمیایی م

عملکرد ریشه در  .(Yousef Abadi et al. 2015)زراعی است 

ایط درصد بیشتر از روش بذرکاری بود و در شر 7/7روش نشاکاری 

هزار بوته  90کمبود آب، عملکرد مطلوب در روش نشاکاری، تراکم 

 Khozaeia et) درصد آبیاری معمول به دست آمد 75در هکتار و 

al. 2020).  در بررسی امکان زراعت پاییزه چغندرقند در مناطق

کاشت سبب کاهش  که در اکثر مناطق، تأخیر در مشاهده شدگرم 

 عملکرد ریشه و عملکرد (Basati 2002). شودعملکرد می

درصد کاهش  7و  11خیر در کاشت به ترتیب أروز ت 26شکرسفید با 

تأخیر انداختن در پژوهشی به . (Mohamadian 2016)یافتند 

ریشه  تاریخ کاشت چغندرقند از مهر به آذر موجب کاهش عملکرد

-Qasim and Al) تن در هکتار شد 4/48به  2/67از 

Rawi1971). نشایی بعد از کشت دوم )برداشت غالت(  در کشت

درصدی محصول ریشه در مقایسه با کشت  6/78میانگین افزایش 

مستقیم بذر در شش کارخانه قند کرج، قزوین، اراک، ساوه و جوین 

جمله دالیل از  .(Yousef Abadi et al. 2015) مشاهده شد

طوالنی توان به می پاییزه های زودهنگامدرکشت افزایش عملکرد

شریفی و  .(Olesen et al. 1990) شدن دوره رشد اشاره کرد

نمودند کـه  بیاندر دزفول  (Sharifi et al. 1996) همکاران

های زودبرداشت و دیربرداشت متوسـط عملکـرد ریشـه در آزمایش

تن در هکتار و عیار قند آنها نیـز  22/52و  63/45به ترتیب معادل 

درصد بوده که برداشت اواخر  83/14و  84/13بـه ترتیب معادل 

 Cohen) کوهن .اردیبهشت نسبت به فروردین برتری داشته است

کشت و برداشت  یهابررسی دامنه وسیعی از تاریخ در (1976

تولید شکر  یبرا یچغندرقند پاییزه، میانگین کارایی مصرف آب آبیار

 Cavazza)کاوازا  کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کرد. 88/1را 

متر آب در میلی 700در کشت پاییزه چغندرقند با کاربرد  (1976

طالقانی و  دست آورد. به طول فصل رشد، حداکثر عملکرد شکر را

 کاشت زمان در بررسی اثر (Taleghani et al. 2011)همکاران 

مغان  درمنطقه پائیزه کشت در چغندرقند عملکرد رروی برداشت و

شکرخـام تولیـد شده بـه ازای واحد آب آبیاری مقدار اعالم کردند 

 ایمالحظه به طور قابل نسبت به کشت بهاره در کشت پائیزه
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 در بررسی (Ehlig and Lemert 1979). هلیگ و لمرت ودبیشتر ب

راندمان مصرف آب برای  کشت پاییزة چغندرقند در آمریکا مقدار

بسـته بـه میـزان آب آبیـاری مصرفی،  را (WUEwsy)قندخالص 

حقایقی  .اند کرده گـزارش کیلـوگرم بـر متـرمکعـب 2تا  4/1 بین

 Haghayeghimoghadam et al. 2015)) مقدم و همکاران

منطقة چغندرقند پاییزه کـارایی مصـرف آب بـرای قنـدخالص در 

 آوردند.به دست کیلوگرم بر مترمکعب  3/1تا  ./75بین  را مشهد

جهادکشاورزی در توسعه  های وزارتبر اساس سیاست

، کاهش کشوربا توجه به کاهش منابع آبی کشت پاییزه چغندرقند و 

های ویژه در شهرستانبهایالم ها در استان سطح ایستابی آب چاه

، کاهش آب قابل دسترس در ابتدا و انتهای استاناین گرمسیری 

پرندگان مهاجر در اوایل فصل زراعی، فصل زراعی، خسارت شدید 

و عملکردهای یک گیاه زراعی پهن برگ در تناوب زراعی  نبود

شهرستان دهلران کشت پاییزه غیراقتصادی روش بذرکاری در 

با متوسط عملکرد  و استان خوزستان )همجوار شهرستان مهران

کشت چغندر پاییزه به روش بذرکاری تن در هکتار(  57چغندر پاییزه 

تولید پایدار و حفظ تواند در معرفی یک پهنه جدید، نشاکاری می و

ای در خصوص منابع آب مورد توجه قرار گیرد. تاکنون مطالعه

استفاده از نشاء ریشه لخت در کشت پاییزه چغندرقند در استان انجام 

 . مطالعه حاضر به همین منظور طراحی و اجرا شده است.نشده است

 

 هامواد و روش

استان ایالم در  پژوهش در شهرستان مهران واقع دراین 

این شهرستان  به اجرا درآمد. 1395-96و  1394-95دو سال زراعی 

دقیقه از عرض  58درجه و  32دقیقه تا  53درجه  31با مختصات 

دقیقه از طول شرقی  66درجه  43دقیقه تا  25درجه و 42شمالی و

(. آزمایش 1ماره شود )جدول شاز مناطق گرم استان محسوب می

های کامل به صورت فاکتوریل دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک

تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تاریخ 

آبان( و رقم در دو  30و  10مهر،  20و  1کاشت در چهار سطح )

سطح )شریف و اسپارتاک( به عنوان فاکتورهای اصلی، روش کاشت 

مستقیم بذر و نشاکاری( به عنوان فاکتور فرعی  در دو سطح )کشت

اردیبهشت  25و  5)اسپلیت در مکان( و زمان برداشت در سه سطح )

روزه از شروع تا خاتمه فعالیت  40در یک دامنه  خرداد( 15و 

به عنوان فاکتور فرعی فرعی )اسپلیت در زمان(  های قندکارخانه

هایی به در ردیف) باز به صورت کرتیکاشت بذر در خزانه  بود.

مترمربع  500مساحت الگوی با در نظر گرفتن متر سانتیپنج  فواصل

تولید نشاء یک هکتار( انجام  کیلوگرم بذر برای 5/1و میزان خزانه 

 مترسانتی 5/2تا  2شد. به منظور تهیه و انتخاب نشاهایی با قطر 

 ،بینی شدههای پیشجهت انتقال به زمین اصلی مطابق با تاریخ

هفته از اول یک  با فواصل زمانیهای کاشت بذر در خزانه تاریخ

رقام ابرای مقایسه سازگاری  در نظر گرفته شد. مرداد تا اول مهرماه

از دو رقم شریف و  و معرفی رقم برتر ایرانی و خارجی در منطقه

شد. عملیات داشت خزانه شامل آبیاری، وجین و استفاده  اسپارتاک

گیری های مناسب انجام گردید. برای اندازهزمانکنترل آفات در 

زمین اصلی  آب مصرفی در خزانه از کنتور حجمی استفاده شد.

آزمایش پس از شخم، دیسک و لولر آماده کشت شد. براساس 

تمام  (2متر )جدول سانتی 60مق صفر تا تجزیه خاک مزرعه در ع

ا خاک کود فسفره و پتاسه و یک سوم کود اوره با دیسک دوم ب

 مخلوط گردید. 

هر کرت آزمایشی شامل پنج خط کاشت به طول هشت 

متر از همدیگر و فواصل سانتی 50های متر به فواصل ردیف

متر بر روی خطوط کشت در نظر گرفته شد. سانتی 20های بوته

که ای انتقال نشاء از خزانه به مزرعه با انتخاب تاریخ کاشت خزانه
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)با توجه  بود مترسانتی 5/2تا  2ی آن نشاها ریشه چهمتوسط قطر 

رداد تا اول مهرماه طول کاشت خزانه از اول ممتفاوت های به تاریخ

 متغییر برگ هفت تا شش تعداد باروز  60تا  50از  دوره رشد نشاها

هم زمان با کشت بذر انجام  (متر بودسانتی 30حدود آنها و ارتفاع 

شد. عملیات انتقال نشاء و کشت مستقیم بذر براساس تیمارهای 

روز از اوایل مهرماه تا اواخر  20بینی شده، به فواصل زمانی هر پیش

ماه در چهار نوبت انجام شد. جهت استقرار مطلوب نشاءهای آبان

با فاصله منتقل شده، پس از هر بار انتقال نشاء و کشت مستقیم بذر 

های بعدی با استفاده از زمانی کمی اولین آبیاری انجام و آبیاری

 85اطالعات ایستگاه سینوپتیک محل و بر اساس میزان تبخیر 

گیری انجام گرفت. جهت اندازه Aمتر از تشت تبخیر کالس میلی

فلوم استفاده شد. در طول دوره  W.S.Cمیزان آب مصرفی از 

فلوم تیپ  W.S.Cورودی به آزمایش با  اجرای آزمایش مقدار آب

فلوم تیپ یک  W.S.Cسه و مقدار آب خروجی از آزمایش با 

 .(3)جدول شماره  گیری شداندازه

عملیات وجین و تنک تیمارهای کشت مستقیم بذر در 

ها انجام شد. پس از انجام تنک و مرحله چهار تا شش برگی بوته

 کود سرک دوم داده شد.وجین کود سرک مرحله دوم و یک ماه بعد 

کلیه عملیات انجام شده برای تیمارهای مختلف در طول دوره رشد 

مشاهدات وضعیت رشد و تغییرات ایجاد شده در  یادداشت گردید.

تیمارها به طور روزانه و در طول فصل رشد انجام شد. براساس 

بینی شده بود از اوایل اردیبهشت در سه چه در آزمایش پیشآن

دیگر اقدام به برداشت محصول روز از هم 20ه فاصله نوبت و ب

 گردید.
 

 (1395-96و  1394-95) اطالعات هواشناسی شهرستان مهران در بازه زمانی اجرای پژوهش 1جدول

 
 ماه

          سال 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

ه 
رج

د
ت

رار
ح

ی
انت

)س
اد(

گر
 

ثر
داک

 ح
ط

وس
 مت

 

94 0/29  3/33  9/43  4/45  5/49  4/45  0/39  1/25  5/19  8/16  9/18  4/25  

95 0/28  2/38  2/41  3/47  2/48  2/45  9/37  7/30  8/19  9/17  6/16  0/24  

96 4/28  6/38  0/43  8/48  6/49  7/46  4/37  9/32  4/21  0/22  6/21  5/25  

قل
حدا

ط 
وس

2/14 94 مت  0/21  9/27  0/30  3/31  6/29  1/23  9/14  0/8  5/6  7/5  0/12  

95 3/13  4/22  1/25  6/30  9/30  4/28  4/21  8/15  4/6  8/5  2/5  3/9  

96 1/15  5/21  6/25  9/30  3/31  9/27  9/20  8/19  8/7  7/9  5/8  0/13  
ق

طل
ر م

کث
حدا

 

94 0/37  6/44  6/48  6/50  0/52  0/48  8/44  0/37  0/27  8/20  4/28  2/30  

95 0/34  6/45  6/47  1/52  8/51  6/51  0/42  9/35  0/26  5/22  2/22  7/29  

96 8/39  6/44  6/49  8/51  6/52  0/50  2/44  2/34  4/28  4/27  6/33  6/31  

ق
طل

ل م
داق

8/7 94 ح  6/8  0/22  0/27  2/27  4/25  0/14  4/8  4/0  6/2  - 6/2  6/6  

95 6/6  2/15  6/20  6/25  0/28  7/20  0/18  6/6  - 4/1  - 8/0  - 3/2  9/1  

96 0/10  7/11  8/17  3/25  2/27  4/22  4/14  2/9  0/1  3/4  3/1  0/8  

ط
وس

 مت

94 6/21  1/29  9/35  7/37  4/40  5/37  1/31  0/20  8/13  7/11  3/12  7/18  

95 6/20  3/30  1/33  0/39  6/39  8/36  7/29  2/23  1/13  8/11  9/10  6/16  

96 8/21  1/30  3/34  8/39  5/40  3/37  1/29  4/26  6/14  8/15  0/15  2/19  

 بارندگی
 متر ()میلی

94 3/14  3/0  0/0  0/0  0/0  0/0  5/2  3/128  1/60  1/33  6/11  9/23  

95 2/55  4/3  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  1/1  6/36  7/29  1/52  

96 7/15  6/3  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  1/17  3/5  7/8  7/64  6/18  
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 1395-96و  1394-95های آزمایش در سالنتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک محل  2جدول 

 
عمق  سال

برداری نمونه
 متر()سانتی

 اسیدیته بافت بافت خاک )درصد(

 
هدایت 
 الکتریکی

زیمنس )دسی
 بر متر(

 کربن آلی
 )درصد(

 نیتروژن
 )درصد(

فسفر قابل 
 جذب

(ppm) 

پتاسیم قابل 
 جذب

(ppm) 
 شن سیلت رس

 155 5/9 08/0 81/0 36/1 23/7 لوم 47 35 18 60-0 95-1394
 159 7/9 09/0 84/0 43/1 37/7 لوم 45 36 17 60-0 96-1395

 
 1395 -96و  1394-95میانگین آب مصرفی در دوسال زراعی  3جدول 

 

 روش کاشت تاریخ برداشت تاریخ کاشت

 مقدار آب مصرفی
 )مترمکعب در هکتار( 

جمع آب مصرفی 
 )مترمکعب در هکتار(

 بهار پاییز

 مهر 1

 اردیبهشت 5
 5205 355 4850 بذرکاری

 5505 355 5150 نشاکاری

 اردیبهشت 25
 6571 1721 4850 بذرکاری
 6871 1721 5150 نشاکاری

 خرداد15
 7931 3082 4850 بذرکاری

 8212 3082 5150 نشاکاری

 مهر 20

 اردیبهشت 5
 4798 355 4443 بذرکاری
 5098 355 4743 نشاکاری

 اردیبهشت 25
 6164 1721 4443 بذرکاری
 6464 1721 4743 نشاکاری

 خرداد15
 7525 3082 4443 بذرکاری

 7825 3082 4743 نشاکاری

 آبان 10

 اردیبهشت 5
 3312 355 2957 بذرکاری
 3612 355 3257 نشاکاری

 اردیبهشت 25
 4678 1721 2957 بذرکاری

 4978 1721 3257 نشاکاری

 خرداد15
 6038 3082 2957 بذرکاری

 6338 3082 3257 نشاکاری

 آبان 30

 اردیبهشت 5
 2830 355 2630 بذرکاری

 3130 355 2930 نشاکاری

 اردیبهشت 25
 4196 1721 2630 بذرکاری

 4496 1721 2930 نشاکاری

 خرداد15
 5556 3082 2630 بذرکاری

 5856 3082 2930 نشاکاری

 

 در هر کرت آزمایشی از سه ردیف وسط هر کرت مجموعاً

های ریشه ،های الزمگیریمترمربع برداشت و پس از اندازهشش 

هر تیمار با نصب برچسب مخصوص برای تهیه خمیر به مرکز 

آباد دزفول ارسال و سپس خمیر به دست آمده به تحقیقات صفی

سسه تحقیقات چغندرقند کرج برای ؤآزمایشگاه تکنولوژی قند م

تجزیه واریانس )جدول گیری صفات مورد نظر ارسال شد. اندازه

امید و بر اساس  SAS (Version 9.1)افزار از نرم( با استفاده 4

ی ااز آزمون چند دامنه و انجام ریاضی میانگین مربعات منابع تغییر
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استفاده شد. نمودارها با نرم افزار ها دانکن برای مقایسه میانگین

Excel .رسم گردید 

 

 نتایج و بحث 

 عملکرد ریشه 

ثیر اثر اصلی رقم و روش کاشت أعملکرد ریشه تحت ت

قرار نگرفت اما اثرات اصلی سال، تاریخ کاشت و تاریخ برداشت 

تاریخ کاشت اول  (.4داری بر این صفت داشتند )جدول تأثیر معنی

تن در هکتار تفاوت قابل  5/114مهرماه با عملکرد ریشه 

، 4/89ای با تاریخ کاشت دوم، سوم و چهارم به ترتیب با مالحظه

 (. 5تن در هکتار داشت )جدول  1/59و  6/70

خیر در کاشت أشود که با تبراساس نتایج مالحظه می

خیر در أبا تکه یابد به طوریعملکرد ریشه به شدت کاهش می

، 22روز، عملکرد ریشه به ترتیب  60و  40، 20کاشت به مدت 

درصد کاهش یافت. به طور متوسط به ازای هر روز  48و  38

کیلوگرم  922خیر در کاشت نسبت به اول مهرماه در این منطقه أت

تاریخ  ×اثرات متقابل سال در هکتار کاهش عملکرد ایجاد شد.

(. رقم اسپارتاک در سال دوم 4جدول دار بود )رقم معنی ×کاشت 

 تن در هکتار بیشترین 21/121و در تاریخ کاشت اول مهرماه با 

فرد و ادیبی(. 1عملکرد ریشه را داشت )شکل 

همکاران)la te drafibidA. 7102( کشت چغندر پاییزه را در 

زرقان فارس مورد بررسی قرار دادند و اعالم کردند تاریخ کاشت 

تأثیر معنیداری بر عملکرد داشت و باالترین عملکرد ریشه از 

تاریخ کاشت اول )71 مهرماه( و ارقام اسپارتاک با 45/3 و گیادا 

یش طول مسـتقیم افـزا ثیرأتـ. تن در هکتار به دست آمد 51با 

دوره رشد بر عملکرد ریشه چغندرقند در تحقیقــات 

 Sadeghzadeh ســایرمحققان نیـز گزارش شده است

Hemayati et al. 2012) ؛ Ahmadi 2012؛ Taleghani 

et al. 2011؛ Abdollahian-Noghabi 1992؛ Amiri et 

al. 2009؛Carter et al. 1985.)  روش  ×سال اثر متقابل

دو  هرروش کاشت نشایی در (. 4بود )جدول  دارمعنیکاشت نیز 

اول و دوم به  در سالداشت ) عملکرد ریشه باالییآزمایش  سال

که نسبت به روش  تن در هکتار( 38/99و  25/103ترتیب 

در . درصد افزایش عملکرد نشان داد 30و  40بذرکاری به ترتیب 

باالترین عملکرد ریشه تاریخ برداشت  ×اثر متقابل تاریخ کاشت 

 15مهرماه و برداشت  اول کاشتتاریخ  ازتن در هکتار(  39/128)

دار نیز معنیتاریخ برداشت  ×ر متقابل سال اث. خرداد به دست آمد

در سال دوم تن در هکتار(  32/102) شد و باالترین عملکرد ریشه

 ×اثر متقابل سال  خرداد به دست آمد. 15از تاریخ برداشت و 

رقم نشان داد که باالترین عملکرد ریشه در سال  ×تاریخ کاشت 

اسپارتاک و شریف رقم در هر دو مهرماه و  اول دوم، تاریخ کاشت

 تن در هکتار( بود. 93/115و  21/121)به ترتیب 

 2/101میانگین عملکرد ریشه در روش کشت نشایی )

تن در  6/65تن درهکتار( بود که نسبت به روش کشت بذر )

درصد افزایش نشان داد. طول دوره رویشی در کشت  54هکتار( 

( نسبت به کشت روز )دوره رشد بذر در خزانه 50-60نشایی حدود

بذر در هر تاریخ کاشت افزایش یافت. عملکرد ریشه در کشت 

های کاشت نسبت به روش بذرکاری نشایی در هر یک از تاریخ

خیر در کاشت بیشتر شد به طوری أباالتر بود و این افزایش با ت

 30و  10مهر و نیز  20و  1های که این افزایش در تاریخ کاشت

احتماالً تاریخ  درصد بود. 42و  39، 37 ،26آبان ماه به ترتیب 

کاشت زودهنگام و نیز کشت نشایی با افزایش طول دوره رشد، 

توانایی گیاه در دریافت انرژی تشعشعی را بهبود و عملکرد را 

 (Yousef Abadi et al. 2015)یوسف آبادی  دهد.افزایش می
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میزان عملکرد ریشه همبستگی  با اعالم کرد زمان انتقال نشاء

عملکرد ریشه مثبت داشت و هر چه طول دوره رشد افزایش یابد 

 یوسف آبادی .یابددر واحد سطح افزایش میهر کدام از تیمارها  در

(Yousef Abadi 2014)  انتقال  مختلفهای بررسی زماندر

بر روی عملکرد های نشاء در زمان انتقال اندازهو نشاء ریشه لخت 

در کشت بهاره گزارش کرد که باالترین عملکرد ریشه از  ریشه

آمد و با دست بهتن در هکتار  78با خرداد(  17تاریخ کاشت اول )

روش نشاکاری  .خیر در زمان انتقال عملکرد ریشه کاهش یافتأت

 5/7ضمن کاهش کلونیزاسیون گیاه انگل سس و کاهش 

)به  عملکرد ریشهبرابری  5/2درصدی بیوماس آن، باعث افزایش 

شد تن در هکتار(  4/23و  4/59ترتیب نشاکاری و بذرکاری 

(Yousef Abadi et al. 2017). 

 
 براساس امیدریاضی میانگین مربعاتارزیابی شده  تجزیه واریانس صفات 4جدول 

 
درجه  منابع تغییر

 آزادی
سفیدعملکرد شکر  عملکرد شکر قند ریشه عملکرد ریشه بر  کارائی  مصرف آب 

  اساس عملکرد شکر سفید

*219478896/1 1 سال
 107/3** 110530320/2** 90719949/3* 0/51 

ns
 

34/246340977 6  1خطای   8/3  6893213 7718530 24/0  
 ns 8/10 1001209869* 630613795* ns 9/3  **56206749273 3 تاریخ کاشت

 ns 13346397975 ns 6/87 ns 434219717 ns349368700 ns 8/12 1 رقم
 ns 7/1176245828 ns 7/6 ns 33736044 18228657** ns 68/0 3 رقم ×تاریخ کاشت

 ns1/1702534737 4 3 تاریخ کاشت ×سال
ns

 
ns 34579553 24874017** 1/8* 

 109130687/7 1 رقم ×سال
ns

 96/3* 106195776* 57645493** ns 85/0 

 **648648132/9 3 رقم ×تاریخ کاشت ×سال
ns 9/4 9034309* 545850ns

 0/15 
ns

 

8/124623409 42   2خطای  8/1  2894702 4069847 12/0  
 ns 121010626465 ns 6/7 ns 1644852889 ns 4/953683999 ns 4/27 1 روش کاشت

 ns 5/2375811256 ns 3/4 ns 6541877 ns 25759477 ns 97/0 1 روش کاشت ×رقم
 ns 3/356273943 ns 4/5 ns 10353517 10726327/4* ns 12/0 3 روش کاشت ×تاریخ کاشت

 ns 9/146148241 6/6* 1239398 3 روش کاشت×رقم×تاریخ کاشت
ns

 1847584/8 
ns

 
ns13/0 

 **3/8 **65519378/9 *107963725 **55/5 *3117387219 1 روش کاشت×سال

 ns 8/798423864 10/1* 804052 1 روش کاشت×رقم×سال
ns

 1008321/2 
ns

 
ns20/0 

 ns 7/73547844 ns 6/1 ns 6486439 ns 2/1008321 3 روش کاشت×تاریخ کاشت×سال
ns 08/0 

 ns 7/236771969 0/37 3 روش کاشت×رقم×تاریخ کاشت×سال
ns

 4851359** 2785983/4* 0/07 
ns

 

9/12722321 96   3خطای  70/0  745272 805103 03/0  
 ns 121 10261191029** ns674087230 ns 99/0 *41215712002 2 تاریخ برداشت

 22908681/5 2 تاریخ برداشت×رقم
ns

 
ns 9/4 2225624 

ns
 2183390ns

 
ns 26/0 

 9/1547955229** 6 تاریخ برداشت×تاریخ کاشت
ns 6 ns 4580208 27421154** ns 27/0 

 ns 2/171659124 1/5 2 تاریخ برداشت×روش کاشت
ns

 
ns 4397827  3941367* ns 35/0 

 40559473/5 6 تاریخ برداشت×رقم×تاریخ کاشت
ns

 0/31 
ns

 1035490ns
 2327544 

ns
 0/051ns

 

 27165478/7 6 تاریخ برداشت×روش کاشت×تاریخ کاشت
ns

 
ns 9/1 ns 3864191 2733198* 0/05 

ns
 

 10148079/9 2 تاریخ برداشت×روش کاشت×رقم
ns

 1/3 
ns

 1281250 
ns

 883230ns
 

ns 15/0 



 … تأثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و                          182

تاریخ ×روش کاشت×رقم×تاریخ کاشت
 برداشت

6 57874670/5 
ns

 0/60 
ns

 512633 
ns

 676811ns
 0/02 

ns
 

 **ns 6 12244204* 15918637** 3/1 **184940939/8 2 تاریخ برداشت×سال

 118477083 2 تاریخ برداشت×رقم×سال
ns

 0/85 
ns

 682271 
ns

 1821419 
ns

 0/09 
ns

 

 9 /11100383 6 تاریخ برداشت×کاشت تاریخ×سال
ns

 
ns 9/2 2223341*

 1147142 
ns

 
ns 24/0 

 18118254/9 2 تاریخ برداشت×روش کاشت×سال
ns

 2/1 
ns

 299689 
ns

 34977ns
 

ns 24/0 
 39289631/3 6 تاریخ برداشت×رقم×تاریخ کاشت×سال

ns
 1/4 

ns
 427641 

ns
 961697 

ns
 0/07 

ns
 

تاریخ ×روش کاشت×تاریخ کاشت×سال
 برداشت

6 41314629/6 
ns

 1/3 
ns

 2642678 
ns

 22347771**
 

ns 11/0 

 64546299/2 2 تاریخ برداشت×روش کاشت×رقم×سال
ns

 0/07 
ns

 1852091 
ns

 1174769 
ns

 
ns 13/0 

تاریخ ×روش کاشت×رقم×تاریخ کاشت×سال
 برداشت

6 36286528 
ns

 1/2 
ns

 931941 
ns

 1615024 
ns

 0/08 
ns

 

4/52882062 144 4خطای   75/0  190715212 1190923 04/0  
72/8  ضریب تغییرات  13/7  16/11  53/14  27/15  

 است. داربیانگر عدم اختالف معنی nsدرصد و  پنج و یک در سطح احتمال دار** و * بیانگر اختالف معنی

 
 

 ای دانکنچند دامنهمقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل آزمایشی بر صفات ارزیابی شده به روش آزمون  5جدول 
 

 عملکرد ریشه عامل آزمایشی
 ) تن در هکتار(

 قند ریشه
 )درصد(

 عملکرد شکر
 ) تن در هکتار(

 عملکرد شکر سفید
 ) تن در هکتار(

 کارائی  مصرف آب
)کیلوگرم شکر سفید بر متر 

 مکعب آب(

 b 65/82 b59/11 b 77/9 b 03/7 a 36/1 1394-95 سال

96-1395 a 26/84 a 64/12 a 84/10 a 99/7 a 29/1 

 a30/89 a59/12 a 37/11 a 47/8 a51/1 اسپارتاک رقم

 a51/77 a 64/11 b 24/9 a 55/6 a 14/1 شریف

 روش کاشت
 a 65/65 a 26/12 a 24/8 b 94/5 a 06/1 بذرکاری

 a 15/101 b 97/11 a 37/12 a 08/9 a 59/1 نشاکاری

 تاریخ کاشت

 a51 /114 a 47/12 a 41/14 a71/10 a 60/1 مهر 1

 b38/89 a 33/12 b 21/11 b 32/8 a 32/1 مهر 20

 c 57/70 a 79/11 c 51/8 c 16/6 a  28/1 آبان 10

 d 15/59 a 87/11 d 09/7 d 84/4 a 10/1 آبان 30

 تاریخ برداشت

 c 73/64 a 13/11 c 42/7 a 20/5 a 23/1 اردیبهشت 5

 b 96/84 a 15/12 b 41/10 a 51/7 a 32/1 اردیبهشت 25

 a51/100 a 07/13 a 08/13 a81/9 a 41/1 خرداد 15

 

دست آمده ی بههای مختلف برداشت عملکرد ریشهدرتاریخ

متفاوت بود به نحوی که با برداشت در اواسط خرداد ماه عملکرد 

تن در هکتار(، به مراتب بیشتر از دو تاریخ  5/100ریشه )معادل 

برداشت دیگر بود. حداقل عملکرد ریشه با برداشت محصول در 

به دست آمد. افزایش  ار(تن در هکت 7/64) اوایل اردیبهشت ماه

ماه تا خیر در برداشت از اوایل اردیبهشتأعملکرد به ازای هر روز ت

 احمدیکیلوگرم در هکتار بود.  787اواخر خردادماه معادل 

(Ahmadi 2012)  طی تحقیقی دو ساله به بررسـی امکـان کشت
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سال اول سال دوم

شهرستان )پاییزة چغندرقند در جنوب استان خراسـان رضـوی 

 48بیشترین عملکرد ریشه، معادل  و گزارش کرد پرداختبردسکن( 

تن در هکتـار، مربوط به تاریخ کاشت اول مهـر و تـاریخ برداشـت 

 .Carter et al)کارتر و همکاران پـانزده خرداد سال بعد است.

ثیر زمـان برداشـت بـرمحصـول چغندرقنـد، أدر بررسـی تـ(1985

 دهنگـام، عملکـرد ریشههای زوگـزارش نمودند که در برداشت

 .داری کمتـر استطـور معنیهای دیرتر بـهتنسبت به برداش

در آزمایشی در  (Taleghani et al. 2011)طالقانی و همکاران 

 68/59) بیــشترین مقــدار عملکرد ریشهمنطقه مغان اعالم کردند 

زمان  و کاشت در اواسط مهر تن در هکتار( مربـوط بـه زمان

ثیرمسـتقیم افـزایش طول دوره رشد بــر أتـ تیر بود.برداشت اوایل 

 عملکــرد ریشــه چغندرقنــد در تحقیقات ســایرمحققان نیـز

 Amiri ؛ Abdollahian-Noghabi 1992 ) گزارش شده است

et al.  2009)؛Carter et al. 1985 . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ارقام مورد مطالعه در دو ثیر تاریخ کشت بر عملکرد ریشه أت 1شکل 
 d1 ،d2 ،d3 .ر میانگین خطای معیار آمده است(سال زراعی )روی ه

 و V1 آبان. 30و  10مهرماه،  20 اول و به ترتیب تاریخ کاشت d4و
v2  رقم اسپارتاک و شریفبه ترتیب 

 درصد قند ریشه 

(. اثرات متقابل 3)جدول  دار شداثر سال بر میزان قند ریشه معنی

روش کاشت  ×روش کاشت و سال ×رقم ×تاریخ کاشترقم و  ×سال

باالترین (. 4ل )جدو دار بودمعنی روش کاشت ×رقم ×نیز سالو 

تاریخ کاشت رقم اسپارتاک در روش بذرکاری و  مقدار قند ریشه از

درصد( و  79/12و  05/13آبان ماه )به ترتیب با  30مهر ماه و  20

مهرماه  اول و تاریخ کاشتدر روش نشاکاری از رقم اسپارتاک 

 (.2)شکل  درصد( به دست آمد 71/12)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

روش کاشت بر درصد قند  ×رقم×اثرات متقابل تاریخ کاشت 2شکل 

به  d4و d1 ،d2 ،d3 .)روی هر میانگین خطای معیار آمده است( ریشه

به  v2 و V1 .آبان 30و  10مهرماه،  20 و اول ترتیب تاریخ کاشت

 اسپارتاک و شریفرقم ترتیب 
 

در سال دوم آزمایش نیز رقم اسپارتاک در هر دو روش 

کاشت بذر و روش کاشت نشایی باالترین قند ریشه )به ترتیب 

 (Sharifi 1989)درصد( را داشت. شریفی 38/13و  87/13

چغندرقند پاییزه در منطقة  هنگامکــه کشــت زود کردگــزارش 

نصری  .شوددزفول باعث افـزایش عملکـرد ریشه و درصد قند می

روش کشت  گزارش کردنNasri et al. 2011) ) و همکاران
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کشت گلدانی در درصد  3/17درصد قند در مقابل  8/18با  مستقیم

گرچه کشت مستقیم از نظر عیار قند اما ا ،اولویت قرار گرفته است

ریشه در کشت گلدانی  الیتری داشت اما تولید بامناسبوضعیت 

باعث شد که از نظر عملکرد شکر بر روش کشت مستقیم برتری 

های مختلف مطالعه حاضر نشان داد که درتاریخ .داشته باشد

به طوری که در تاریخ  شود،میدرصدقند ریشه نیز متفاوت  ،برداشت

دست آمده )31/1 برداشت اواسط خردادماه درصد قند ریشه به

درصد( بیشتر از دو تاریخ برداشت دیگر بود. حداقل درصد قند ریشه 

مربوط به تاریخ برداشت اوایل اردیبهشتماه )11/1 درصد( بود. 

تأخیر در برداشت به مدت 54 روز تا اواسط خرداد درصد قند را دو 

 )6002 .la te irehavaJ(درصد افزایش داد. جواهری و همکاران

در بررسی امکان کشت پاییزه چغندرقند در منطقه ارزوئیه گزارش 

کردند تاریخهای کاشت و برداشت بر عملکرد ریشه، عیار و سرعت 

رشد مؤثر بوده است. تاریخهای زودبرداشت و دیربرداشت چغندرقند 

 ifirahS(به ترتیب معادل 31/48 و 41/38 درصد قند تولید کرد

la te. 6991(. در خوزســتان، چغندرقنــد بــه شـدت بــه 

تــاریخ برداشــت عکسالعمل نشان میدهد، در این منطقه کشت 

اواسط مهر باعث افزایش عملکرد ریشـه و شـکر و کشـت در اواخر 

شهریور باعث افزایش درصد قند گردیده درحالی که بـا افـزایش 

طـول دوره رشـد و تأخیر در برداشـت عملکرد ریشه و درصد قند 

.) ;9891 ifirahS )7991 hedazizarO افــزایش پیدا کرد 

 

 عملکرد شکر 

ثیر رقم و روش کاشت قرار نگرفت أعملکرد شکر تحت ت

داری ثیر معنیأاما اثرات اصلی سال، تاریخ کاشت و تاریخ برداشت ت

عملکرد شکر ترین شترین و کم(. بی4)جدول  داشتندبر این صفت 

تن در هکتار( و اواخر  4/14اوایل مهرماه )های در تاریخ کاشت

(. به تعویق 5جدول دست آمد )تن در هکتار( به 1/7ماه )آبان

روز از اول مهرماه،  60و  40، 20انداختن زمان کاشت به مدت 

درصد کاهش  24/103و  33/69، 5/28عملکرد شکر را به ترتیب 

هش عملکرد در نتیجه کا خیر در کاشت وأبا تداد. در این آزمایش 

دالیل متعددی برای ریشه، عملکرد شکر کاهش بیشتری نشان داد. 

افزایش عملکرد گیاه در کشت زودهنگام عنوان شده است که 

توان به رابطه خطی موجود بین عملکرد شکر و مقدار ازجمله آنها می

 Fortune et) شده اشاره کرد تشعشع خورشیدی دریافت 

al.1999; Biscoe et al. 1979; Storer et al.1973).  در

های مختلف برداشت، عملکرد شکر متفاوتی مطالعه حاضر تاریخ

ماه عملکرد شکر نشان دادند به نحوی که در برداشت اواسط خرداد

تن در هکتار( بیشتر از برداشت اواخر  1/13به دست آمده )

 4/7تن در هکتار( و برداشت اوایل اردیبهشت ) 4/10اردیبهشت )

و  20خیر در برداشت به مدت أکتار( بود. عملکرد شکر با تتن در ه

درصد  2/76و  1/40روز نسبت به اوایل اردیبهشت به ترتیب  40

کیلوگرم شکر در  6/75خیر در برداشت، أافزایش یافت. با هر روز ت

 ×تاریخ کاشت ×سال ،رقم ×اثرات متقابل سال هکتار افزوده شد.

 ،روش کاشت ×رقم ×کاشت تاریخ ×سال ،روش کاشت ×سال ،رقم

دار معنی تاریخ برداشت ×تاریخ کاشت ×تاریخ برداشت و سال ×سال

تن در هکتار( از  42/18) عملکرد شکر (. بیشترین4بودند )جدول 

مهرماه، رقم اسپارتاک در سال دوم و به روش  اول تاریخ کاشت

 (. 3)شکل  نشاکاری به دست آمد

خرداد در سال  15برداشت مهرماه، تاریخ اول  تاریخ کشت

بیشترین  تن در هکتار( را داشت. 72/17) دوم باالترین عملکرد شکر

تن در هکتار( دررقم اسپارتاک، در سال دوم  00/14عملکرد شکر )

 مهرماه و در روش نشاکاری تولید شد. اول آزمایش، تاریخ کاشت

تن در هکتار( بیشتر  4/11میانگین عملکرد شکر در رقم اسپارتاک )

 (.5بود )جدول تن در هکتار(  2/9از رقم شریف )
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روش کاشت x  رقم x اثر  متقابل تاریخ کاشت

سال اول سال دوم  

 

 

 

 

 
 

اثرات متقابل سال، تاریخ کاشت، رقم و روش کاشت بر صفت  3شکل 
 d1 ،d2 ،d3 .ت(عملکرد شکر)روی هر میانگین خطای معیار آمده اس

به  v2و  . v1آبان 30و  10مهرماه،  20 و اول به ترتیب تاریخ کاشت

به ترتیب روش کاشت  p2 و p1 ،شریف ،رقم اسپارتاکترتیب 
 بذرکاری و نشاءکاری

 

تن در هکتار(  2/8کشت بذر عملکرد شکر )مطالعه حاضردر 

تن در هکتار( داشت.  4/12تری نسبت به روش نشاکاری )کم

دلیل عملکرد چغندرقند به عملکرد باالی شکر در کشت نشایی 

 .Gohari et al)های محققین مختلفباالیریشه در گزارش

)198West ; 1993 .ثیرأت ساله دو بررسی نیز اعالم شده است 

 اراضی در چغندرقند محصول کیفیت و کمیت بر نشا انتقال زمان

 از محصول کمی صفات که داد نشان شرقی آذربایجان استان شور

 در ناخالص و شکرخالص عملکرد چنین هم و ریشه عملکرد قبیل

 هایتفاوت و گرفته قرار کشت نوع ثیرأت تحت شدت به سطح واحد

جوزفیوا و  .( 2005Kazeminkhah) بود دارمعنی کامالً حاصل

بـا مطالعـه چهـار سـاله اثـر  (Jozefyova et al. 2003)همکاران

تـاریخ برداشـت روی دو رقـم چغندرقند دریافتند که تأخیر یک 

درصدی عملکرد ریشـه و  16ماهه در برداشت باعث افـزایش 

. در بررسی درصدی عملکرد شکردر هـردو رقـم شـد 18افزایش 

ثیر زمان برداشت بر عملکرد ریشه و خصوصیات کیفی چغندرقند أت

 از برداشـت اول )ابتدای شهریور( تا برداشت آخـر بهاره گزارش شد

 225روز به  135تیـب از حـدود اوایل آذر( طول دوره رشـد بـه تر)

-Yousefabadi and Abdollahian)یافـت روز افـزایش 

Noghabi 2011) . 

 

 عملکرد شکر سفید

داری سال و تاریخ کاشت بر عملکرد شکر سفید اثر معنی

درصد داشتند اما رقم، روش کاشت و تاریخ برداشت پنج  در سطح

باالترین عملکرد (. 4)جدول نداشتند داری ثیر معنیأبر این صفت ت

 7/10به دست آمد ) شکرسفید با اولین تاریخ کاشت در اوایل مهرماه

خیر در تاریخ کاشت عملکرد شکرسفید به طور أبا ت تن در هکتار(.

تن در هکتار در تاریخ کاشت  7/10داری کاهش یافت و از معنی

 ماهتن در هکتار در تاریخ کاشت اواخر آبان 9/4اوایل مهرماه به 

مهر،  20های شکرسفید در تاریخ کاشت(. عملکرد 5جدول رسید )

تن در هکتار( نسبت  8/4و  2/6، 3/8آبان )به ترتیب با  30و  10

و  42، 22تن در هکتار( به ترتیب  7/10به تاریخ کاشت اول مهر )

خیر در کاشت أدرصد کاهش نشان داد. به عبارتی با هر روز ت 55

کیلوگرم شکرسفید در هکتار کاهش  98نسبت به اول مهر مقدار 

 (Karbalaei et al. 2010)عملکرد ایجاد شد. کربالیی و همکاران

خیر در کاشت سبب کاهش عملکرد أدر پژوهشی اعالم کردند ت

زاده حمایتی و همکاران . صادقریشه، شکر و شکرسفید شد

(Sadeghzadeh Hemayati et al. 2012)  گزارش کردند

تن در هکتار( به کاشت  99/10شکرسفید )بیشترین عملکرد 

چغندرقند در پانزدهم شهریور مربوط بود و به تعویق انداختن زمان 

و  3/48ترتیب با  کاشت به مدت سی و شصت روز موجب شد تا به

تن در  02/3و  68/5عملکرد شکرسفید به  ،درصد کاهش 5/72

 هکتار کاهش یابد.

 ،تاریخ کاشت ×سال ،رقم ×اثرات متقابل تاریخ کاشت

 ×سال ،روش کاشت ×سال ،روش کاشت ×تاریخ کاشت ،رقم ×سال
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 ،تاریخ برداشت ×تاریخ کاشت ،روش کاشت ×رقم ×تاریخ کاشت

تاریخ  ×روش کاشت ×تاریخ کاشت ×سال و تاریخ برداشت  ×سال

(. باالترین عملکرد شکرسفید 4)جدول  بودنددار برداشت معنی

مهرماه، روش  اول تاریخ کاشتمربوط به تن در هکتار(  48/13)

)شکل  خرداد و در سال دوم بود 15کاشت نشاکاری، تاریخ برداشت 

(. در این تیمارها رقم اسپارتاک عملکرد شکرسفید باالتری را 4

در آزمایش حاضر کاشت نشایی با  تن در هکتار(. 00/14) داشت

تن در  9/5تن در هکتار( نسبت به روش کاشت بذر ) 1/9عملکرد )

درصد افزایش نشان داد. رقم اسپارتاک عملکرد بیشتری  54کتار( ه

تن در هکتار( داشت.  6/6تن در هکتار( نسبت به رقم شریف ) 5/8)

های کاشت از عملکرد باالتری برخوردار بود این رقم در تمام تاریخ

زودهنگام عملکرد  هایکه در تاریخ کاشتهایی رقم(. 5)جدول 

های دیرهنگام نیز قادر به حفظ برتری کشتشکر باالیی دارند در 

نحوه عملکرد ارقام و  .(Rimon et al. 1976) باشندمی خود

های زراعی با طوالنی شدن دوره کارآیی آنها در استفاده از نهاده

زودهنگام یا برداشت دیرهنگام( بیشتر نمایان  واسطه کاشتبهرشد )

بین دو روش کشت بذر و نشاء گلدانی  .(Lauer1997)شود می

ف وجود داشت و کشت الاخت تولیدی شکرعملکرد چغندرقند از نظر 

باالترین عملکرد  .(Nasri et al. 2011) گلدانی روش برتر بود

تن در هکتار( و  1/9شکرسفید در تاریخ برداشت اواسط خرداد )

در تن  2/5حداقل آن در تاریخ برداشت اوایل اردیبهشت بود )

خیر در برداشت از اوایل أهکتار(. مقدار شکرسفید به ازای هر روز ت

کیلوگرم در هکتار افزایش یافت.  102اردیبهشت تا اواسط خرداد 

خیر در برداشت میزان افزایش بیشتری را نسبت به تعجیل در أت

کاشت ایجاد کرد که این افزایش از اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد 

با مقایسه روند تغییرات عملکرد ریشه و رخوردار بود. از روند ثابتی ب

کـه تغییـرات عملکـرد شـکر تـا  بیان کرد توانقندخالص می

. با افزایش طول کنـدحـدود زیادی از عملکـرد ریـشه تبعیـت مـی

چنین خیر در برداشت و همأدوره رشد از طریق تعجیل در کاشت و ت

برای حداکثر استفاده از روش کشت نشایی، فرصت و توان گیاه 

چغندرقند شود. انرژی نورانی خورشید و افزایش عملکرد بیشتر می

برای تولید عملکرد باال و رسیدن به مرحله رسیدگی تکنولوژیکی 

بنابراین با طـوالنی شـدن دوره رشـد، ، روز نیاز دارد 220تا  180به 

و  36/10 ،6/9برداشـت اول بـه در تـن  10/5عملکـرد شـکراز 

های دوم تا چهـارم ه ترتیب در برداشتار بتن در هکت 60/16

 .(Koulivand 1988) افـزایش یافـت

 

 کارائی مصرف آب بر اساس عملکرد شکرسفید

کارائی مصرف آب در تیمارهای مختلف براساس عملکرد 

ثیر أشکر سفید محاسبه گردید. اثرات اصلی تیمارهای اعمال شده ت

(. اثرات متقابل 4داری بر کارائی مصرف آب نداشتند )جدول معنی

تاریخ برداشت × سالو  روش کاشت ×سال ،تاریخ کاشت ×سال

(. بیشترین راندمان مصرف آب در سال اول 4دار بودند )جدول معنی

کیلوگرم بر مترمکعب  53/1مهرماه ) اول آزمایش و در تاریخ کاشت

کیلوگرم شکرسفید  74/1اکاری )آب( و در همین سال در روش نش

کارایی مصرف آب مصرفی برای تولید  بر مترمکعب آب( بود.

شکرسفید در روش نشاکاری نسبت به روش بذرکاری باالتر بود )به 

در سال  کیلوگرم شکرسفید بر مترمکعب آب(. 1/1و  6/1ترتیب با 

خرداد باالترین کارایی مصرف آب  15دوم آزمایش، تاریخ برداشت 

نتایج مقایسه میانگین  کیلوگرم دربر مترمکعب آب( را داشت. 47/1)

ها نشان داد که باالترین کارائی مصرف آب در تاریخ کاشت داده

کیلوگرم  94/1ماه، رقم اسپارتاک و روش نشاکاری با اوایل آبان

 78/0کمترین مقدار این کارایی ) شکرسفید بر مترمکعب آب بود.

مترمکعب آب( از تاریخ کاشت اواخر آبان ماه، کیلوگرم شکرسفید بر 

(.5رقم شریف و روش بذرکاری به دست آمد )شکل 
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 d1 ،d2 ،d3 هر میانگین خطای معیار آمده است(.)روی  اثرات متقابل سال، تاریخ کاشت، روش کاشت وتاریخ برداشت بر عملکرد شکرسفید 4شکل 
به ترتیب تاریخ  h3و  h1 ،h2به ترتیب روش کاشت بذرکاری و نشاءکاری و  p2و  p1. آبان 30و  10مهرماه،  20 اول و به ترتیب تاریخ کاشت d4و

  خرداد 15اردیبهشت و  25 و 5برداشت 

کیلوگرم شکرسفید بر  4/1تاریخ برداشت اواسط خرداد با 

مترمکعب آب از دو تاریخ برداشت دیگر بیشتر بود و حداقل کارائی 

کیلوگرم شکرسفید بر مترمکعب آب مصرفی به  2/1مصرف آب با 

 Cohen)تاریخ برداشت اوایل اردیبهشت تعلق داشت. کوهن 

کشت و برداشت  یهابا بررسی دامنه وسیعی از تاریخ (1976

تولید شکر  یبرا یچغندرقند پاییزه، میانگین کارایی مصرف آب آبیار

طی تحقیقی در جنوب  کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کرد.88/1را 

کارایی مصرف آب شکر در کشت پاییزه بــا مقــدار بیان شد،  ایتالیا

کیلوگرم 88/0دار در مقایســه بــا کشــت بهــاره بــا مقــ 23/1

 Rinaldi and)دادداری نشان ه ازای هر مترمکعب تفـاوت معنـیب

Vonella 2006) .برای کشت پـاییزة چغندرقنـد در آمریکا مقدار 

بسـته بـه میـزان آب آبیـاری  کارائی مصرف آب برای شکرسفید را

شد کیلـوگرم بـر متـرمکعـب گـزارش  2تـا  4/1مصرفی، بین 

(Ehligand LeMert 1979) . کـارایی مصـرف آب بـرای قنـد

کیلوگرم بر مترمکعب  03/1تا  75/0بین  خالص در منطقة مشهد

 .(Haghayeghi-moghadam et al. 2015)به دست آمد 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقایسه میانگین راندمان مصرف آب بر اساس عملکرد  5شکل 

. روش کاشترقم و ثیر اثرات متقابل تاریخ کاشت، أشکرسفید تحت ت
به  d4 و d1 ،d2، d3 میانگین خطای معیار آمده است(. )روی هر

به  v2 و V1 .آبان 30و  10مهرماه،  20 اول و ترتیب تاریخ کاشت

 رقم اسپارتاک و شریفترتیب 
 

 گیرینتیجه

روش کشت نشاء ریشه لخت از نظر عملکرد ریشه، عملکرد 

شکر و عملکرد شکرسفید و نیز راندمان مصرف آب در این آزمایش 
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نسبت به روش معمول کاشت بذر روش برتر بود. رقم اسپارتاک 

نسبت به رقم شریف از نظر صفات کمی بررسی شده برتری داشت. 

الزم به ذکر است با توجه به عامل محدودکننده بولتینگ 

روی( در زارعت پاییزه چغندرقند فقط در سال دوم آزمایش )ساقه

شت اوایل مهرماه در درصد( در تاریخ کا 5/0)روی ناچیزی ساقه

ماه در روش نشاکاری های کاشت آبانروش بذرکاری و در تاریخ

های تواند به عنوان یکی از پهنهشهرستان مهران می .مشاهده شد

رسد در صورت به نظر میتولید چغندر پاییزه استان معرفی شود. 

توان هآالت کاشت نشاء ریشه لخت چغندرقند باستفاده از ماشین

ضمن کاهش مصرف آب و بذر، عملکرد اقتصادی قابل توجهی را 

دست آورد و با توسعه سطح زیرکشت نشایی، در کاهش فشار به به

 ثر بود.ؤمنابع آبی منطقه و تولید پایدار م

 

 سپاسگزاری 

ها دکتر مریم دلفانی و دانم از زحمات خانمبر خود الزم می

پور و دکتر سعید قاسمی و آقایان دکتر مطصفی حسیندکتر ثریا 

زاده حمایتی و کشاورز زحمتکش و بزرگوار شهرستان مهران صادق

جناب آقای شریف خسروی کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته 

باشم.
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