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 چكیده

کاشت و  یاهیخدر تار( .Beta vulgaris L)چغندرقند مختلف  یهارقم یو سطح سازگار لیپتانس نییتع ،سهیبه منظور مقا

 ،اول در سال .در مزرعه اتكا دهلران به مدت دو سال به اجرا درآمد1394و  1393های سال زییپا ی ازشیبرداشت متفاوت، آزما

های دو کرتزمایش به صورت آو در سال دوم های کامل تصادفی قالب طرح بلوک های خردشده درآزمایش به صورت کرت

رقم  15امل تصادفی در سه تكرار در سال دوم انجام شد. در سال اول عامل اصلی ش های کاملدرقالب طرح بلوکه بارخردشد

 در (حساس و شاهد فیلوانته، آزابا، شر كو،یاسپارتاک، نكسوس، جاکا، و لوتا،یس ما،یآنتک، مراک، پالما، سوپر ادا،یگ را،یسز)

امل بود. در سال دوم عامل اصلی ش( بهشتیارد 10و  نیفرورد 25) برداشت خیتارعامل فرعی شامل  و همهرما 10کاشت  خیتار

سه  رقم گزینش شده از سال اول )آنتک، آزابا، سیلوتا، اسپارتاک و رقم داخلی شریف و شاهد حساس(، عامل فرعی شامل پنج

شت و اردیبه 10فروردین،  25مهر( و عامل فرعی فرعی شامل سه تاریخ برداشت ) 25مهر و  10شهریور،  25تاریخ کاشت )

 نژروو نیت پتاسیم ،ملكرد ریشه، درصد قند، عملكرد قندناخالص، عملكرد شكرسفید، میزان سدیمعاردیبهشت( بودند. صفات  25

لحاظ  . نتایج تجزیه واریانس در سال اول نشان دادکه بین ارقام ازمورد ارزیابی قرار گرفتندریشه و ضریب استحصال  همضر

بر اساس میزان  ورقم مورد مطالعه  15وجود دارد. با توجه به صفات مورد ارزیابی، از بین داری صفات مورد بررسی اختالف معنی

های آنتک، آزابا، سیلوتا، اسپارتاک و رقم داخلی شریف نسبت به سایر ارقام دارای برتری بودند، بنابراین مقاومت به بولتینگ، رقم

د. در سال دوم نیز بین ارقام از لحاظ صفات مورد بررسی انتخاب شدن گیری جهت ادامه آزمایش در سال دوم، این ارقامدر غربال

تن در هكتار(  32/83شریف ) نحوی که بیشترین عملكرد ریشه در سال دوم مربوط به رقمداری وجود داشت بهاختالف معنی

درصد  68/14درصد و  29/17تا به میزان مربوط به رقم سیلوقند قابل استحصال درصد میزان درصد قندناخالص و  باالترینبود. 

 بود.
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 مقدمه

 نظام در مهم محصولی نوانعبه وانتمی را چغندرقنـد

 کشور خشك اقلیمی شرایط در .کرد معرفی مستعد منـاطق تناوبی

 و بهار در آبی فراوان نیاز دلیل به چغندرقند چون تولید محصوالتی

 آب روبرو کمبود مشکل با مانند ایالم که مناطقی در ویژهبه تابستان

 افزایش برای مناطق این ، امری بحث برانگیز است. درهستند

 از یکی شده که مطرح گوناگونی راهکارهای آب راندمان مصرف

کشت Sharifi et al. 1996). ) باشدمی پاییزه چغندرقند تولید آنها

پاییزه چغندرقند در کشورهای مختلف دنیا در حال توسعه و یا در 

 از بخشی مینأت و چغندرقند پاییزه کشت توسعه استحال مطالعه 

مورد نیاز کارخانجات در مناطقی که با محدودیت منابع  چغندرقند

 در اندتومی ،آبی مواجه هستند و از اقلیم مناسب نیز برخوردارند

د ـباش هـداشت زاییـبس شـنق درقندـچغن دـتولی داریـپای

(Sadeghzadeh Hemayati et al. 2012). 

عنـوان شاخـصی تـوان آن را بهترین عاملی که میهمم

یزه چغندرقنـد نـسبت بـه یبـارز بـرای اولویـت و برتری کشت پا

کـشت بهــاره معرفــی کــرد، اســتفاده بهینــه از نــزوالت 

آسمانی در طول دوره رشد و کـارآیی مـصرف آب در زراعــــت 

 Longden and Thomas)چغندرقنــــد پــــاییزه اســــت

مورد یابد که بیشتری میاهمیت  موضـوعاین هنگـامی . (1989

در ایران آب عامـل اصـلی محدودکننـده تولیـد  توجه باشد

 .(Kashani et al. 1996)شود محصوالت کشاورزی محسوب می

های محیطی، جایگاه چغندرقند با تحمل نسبی باال نسبت به تنش

گیاهان تأمین کننده  عنوان یکی ازبه و داردالگوی کشت  ای درویژه

گریمر و . رودشمار میبهخشك شکر در مناطق خشك و نیمه

تولید  عوامل مهم در یکی از(Grimmer et al. 2007)  همکاران

 طول دوران رشد رویشی و که بر دانندرا تاریخ کاشت می قندچغندر

کیفی تأثیر  توازن بین آنها و در نهایت بر عملکرد کمی و زایشی و

 ای درنقاط مدیترانه برخی از گذارد. کشت پاییزه چغندرقند درمی

 و عراق ،مصر تونس، مراکش، پرتقال، جنوب غربی اسپانیا،

 است آورده دستبه ار خود جایگاه ایران هایی ازبخش

((Longden and Thomas 1989.  جاگارد و ورکر(Jaggard 

and Werker 1999)  اعالم کردند که کشت پاییزه چغندرقند در

کشورهای مختلف دنیا در حال توسعه و یا مطالعه است. حتی تفکر 

زیرا کشت  ،کشت پاییزه چغندرقند در شمال غربی اروپا وجود دارد

پاییزه از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار است. از طرفی پدیده 

کننده در کشت دنامطلوب بولتینگ در چغندرقند، که عامل محدو

پاییزه این گیاه است، کاربرد ارقام مقاوم به بولت، تهیه و اصالح 

 سازد. تر را ضروری میارقام مقاوم

 در تأخیر تابع دمای محیط است و تاریخ کاشت چغندرقند

گردد. ازسوی تاریخ کاشت موجب کاهش عملکرد محصول می

کافی موجب عدم رشد  چغندرقند تاریخ کاشت در تأخیر دیگر

 های گیاهی )کرپه شدن گیاه( وکاهش عملکرد محصول نیزاندام

گردد ماده خشك می ظرفیت تولید شود، همچنین باعث کاهشمی

(Soltani 2014) . داهویآدر (Idaho) ای مزرعه هایآزمایش

وسط کارتر و تراولر تمناطق چغندرکاری پاییزه  متعدد دیگری در

(Carter and Traveller 1981)  انجام گرفت، این نتایج نشان

عملکرد  ،ماده خشكداد تاریخ کاشت، کود نیتروژن و تاریخ برداشت 

 . دهدمیقرار ثیر أچغندرقند را تحت ت

 ارقام نشان داد که بین (Amjadi 2003)تحقیقات امجدی 

 اختالف استحصال قابل قند و ریشه لحاظ عملکرد از چغندرقند

 که داد نشان نیز (Hatami 2003) داری وجود دارد. حاتمیمعنی

 همچنین. دارند هم با داریمعنی اختالف کمی صفات لحاظ از ارقام

 دادند نشان (Çakmakçi and Oral 2002) کچی واورالما چاک

 کیفیت و بیشتر، عملکرد ردیف بین فاصله و دیر کاشت تاریخ در که

  .چغندرقند با یکدیگر رابطه عکس دارند

برتری که کشت پاییزه چغندرقند نسبت به با تمام مزایا و 

ترین مشکالت توسعه آن، وقوع پدیده کشت بهاره دارد، یکی از مهم
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اسـت و ایـن پدیـده تحـت تـأثیر روی در سال اول کشت ساقه

عوامـل ژنتیکـی، محیطـی و فیزیولـوژیکی قـرار دارد 

(Sadeghian 1993).  توسعه کشت پاییزه در بعضی مناطق که

تـری دارنــد )جنـوب اسـپانیا( و منـاطق زمـستان طـوالنی

شود برای بینی میجدیـدی از ایران )گرگان و ایالم( کـه پیش

کشت زمستـانه چغندرقنـد مناسـب باشنـد، مستلزم کاشت 

، (Sadeghian 2002)باشـد رفتن میهـای مقـاوم بـه ساقهرقم

توان از طریق تنظیم دو عامل تاریخ کاشـت و انتخاب البتـه می

تولیـد بـذر در منـاطق معتدل تا حدودی مـانع با رقم مقاوم و حتـی 

. (Ranji et al. 2001) چغندرقند شد هـایرفـتن بوتـهسـاقهبه از 

 اثر بررسی با (Taleghani et al. 2011)طالقانی و همکاران 

 سه کیفی و کمی صفات بر برداشت و مختلف کاشت هایتاریخ

که کاشت رقم مغان گزارش دادند  منطقه درچغندرقند پاییزه  رقم

و برداشت در  فتن در تاریخ کاشت نیمه دوم مهـررمقاوم به ساقه

و بیشترین  درصد( 32/1)رفتن اوایل تیر کمترین درصد ساقه

تن در  63/7)عملکرد شکر  ،تن در هکتار( 81/49)عملکرد ریشه 

در کشت پاییزه  تن در هکتار( 26/6)و عملکرد شکرسفید  هکتار(

 Richter)همکارانو  ریچتر. مغان را داشت چغندرقنـد در منطقـه

et al. 2006)  ،خشکی و گرمی هوا در در کشت بهاره چغندرقند

اواخر فصل تابستان در انگلستان را عامل کاهش عملکرد شکر در 

زراعت چغندرقند گزارش کردند. ایشان توسعه فصل رشد از طریق 

عنوان کاشت زودهنگام و برداشت دیرهنگام چغندرقند را به

 اشرف .راهکاری جهت مقابله با کاهش شکر معرفی نمودند

برای  (Ashraf Mansoori et al. 2013) همکـاران و منصوری

 در پائیزه چغندرقند برداشـت و کاشـت زمـان ترینمناسب تعیین

 تاریخدادند،  گزارش)فسا(  فـارس استان پائیزه چغندرکاری حوزه

 به مقاوم ارقام از استفاده با خرداد 30 برداشت و مهر پنجم کاشت

باتوجه به موارد لذا . است بوده منطقه این در تیمار بهترین رویساقه

تعیین پتانسیل و سطح این تحقیق به منظور مقایسه ارقام و  فوق،

، تفاوتمهای کاشت و برداشت های مختلف در تاریخسازگاری رقم

 طراحی و اجرا شد.
 

 هامواد و روش

در مزرعه اتکا دهلران به  1393پاییز سال  از آزمایشاین 

با سه تکرار به اجرا در آمد. ( 1393-94و  94-95)مدت دو سال 

 -جاده دهلران 45ایستگاه تحقیقاتی دهلران واقع در کیلومتر 

ثانیه  30دقیقه و  21درجه و  33بین  جغرافیایاندیمشك در عرض 

 41درجه و  45ثانیه عرض شمالی و  48دقیقه و  51درجه و  33تا 

با  ثانیه طول شرقی 19دقیقه و  51درجه و  46ثانیه تا  7دقیقه و 

به اول آزمایش  در سال باشد.متر از سطح دریا می 180ارتفاع 

تصادفی  کامل هایبلوک طرح قالب در شده خرد هایکرت صورت

 طرح قالب در شده خرد های دو بارکرت ه صورتو در سال دوم ب

تیمارهای آزمایش  ،در سال اولشد.  تصادفی انجام کامل هایبلوک

آنتك، مراک، پالما،  ادا،یگ را،یسز رقم 15 اصلیشامل عامل 

لوانته، آزابا،  کو،یاسپارتاک، نکسوس، جاکا، و لوتا،یس ما،یسوپر

ه و مهرما 10کاشت  خیو تار( 9597)الین  و شاهد حساس فیشر

در بود.  بهشتیارد 10و  نیفرورد 25 برداشت خیتاردو فرعی  عامل

رقم گزینش  پنج اصلی تیمارهای آزمایش شامل: عاملسال دوم 

آنتك، آزابا، سیلوتا، اسپارتاک و رقم داخلی شریف ) شده از سال اول

 10شهریور،  25سه تاریخ کاشت ، عامل فرعی و شاهد حساس(

فروردین،  25سه تاریخ برداشت فرعی، فرعی و عامل مهر  25مهر و 

قبل از شروع  در هر دو سال. بودنداردیبهشت  25دیبهشت و ار 10

و با  کآزمایش و اعمال تیمارها، از خاک مزرعه به روش زیگرا

برای تعیین بعضی از  برداریمته نمونهاستفاده از دستگاه 

 عمل آمدگیری به، نمونهخاک های فیزیکی و شیمیاییویژگی

.(1)جدول 
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 مزرعه آزمایشی خاکیی ایمیکوشیزیف مشخصات 1 جدول
 

سال 
 آزمایش

 عمق
 بردارینمونه 

 )سانتیمتر(

 ماده آلی
 )درصد(

 پتاسیم
 ام(پی)پی 

 
 فسفر 

 ام(پی)پی
 کل نیتروژن

 )درصد( 

 الکتریکیهدایت
-زیمنس)دسی 

 برمتر(

 اسیدیته

 

 بافت خاک

 

 سیلت لومی 58/7 24/4 090/0 7/21  289 85/0 0-30 94-1393
 سیلت لومی 59/7 12/6 089/0 6/11  275 89/0 0-30 95-1394

 

 و دیسك شخم، شامل ورزیخاک در هر دو سال عملیات

ردیف  فاصله با فاروئر توسط پشته و بود. احداث جوی زمین تسطیح

کشت تکرار  سه در خط ششکاشت  تاریخ هر متر و درسانتی 50

گذاشته شد.  فاصله کاشت دو خط تاریخ دو بین تکرار هر درشد. 

کیلوگرم  150(، 1)جدول  پس از تسطیح بر اساس نتایج ازمون خاک

اوره به خاک اضافه شد.  کیلوگرم در هکتار 350در هکتار فسفر و 

 صورت دستی و به روش خشکه کاری انجام شد. هکاشت ب

های بردایدر طول فصل رشد، در مراحل مختلف یادداشت

کید بر کشت ارقام مقاوم به گرفت. با توجه به تاًالزم انجام 

ثیر منطقه مورد آزمایش بر میزان روی در کشت پاییزه و تاًساقه

روی، در اجرای این تحقیق از هیبریدهای منوژرم دیپلوئید ساقه

آنتك،  ادا،یگ را،یسزکه شامل ارقام ) رویمقاوم و حساس به ساقه

 کو،یارتاک، نکسوس، جاکا، واسپ لوتا،یس ما،یمراک، پالما، سوپر

جز رقم بهاستفاده شد.  ( بود،و شاهد حساس فیلوانته، آزابا، شر

روی جز هیبریدهای مقاوم به ساقه، سایر شاهد حساسو  شریف

که در مناطق مختلف کشور  هستندبذرهای اصالح شده خارجی 

دراواخردوره رشد جهت مبارزه با آفت مورد بررسی قرار گرفته بودند. 

 انجام گردید. سایر لیتر در هکتار( 5/1) با دیازینونشته، سمپاشی 

با توجه به  .های معمول درمزرعه مشاهده نگردیدبیماری آفات و

بوته  12تا  8تراکم مناسب در کشت پاییزه چغندرقند یعنی حدود 

در مرحله دو تا چهار برگی تنك و وجین ) در مترمربع دو بار تنك

صورت دستی به (اول و درمحدوده بهمن ماه تنك و وجین دوم

 بعد از انجام تنك و وجین اول یك سوم باقیمانده کودانجام شد. 

 گردیده و آبیاری به روش نشتی انجام شد. نیتروژنه در زمین توزیع

در طول دوره رشد آب موردنیاز مزرعه از آب آبیاری و آب باران 

 مین شد.تاً

رفته و نیز کل های به ساقهدر زمان برداشت، تعداد بوته

روی به دقت یادداشت ها در هر کرت جهت محاسبه درصد ساقهبوته

های یك متر از باال و پایین این زمان با حذف بوتهگردیدند. در 

های چغندرقند یك خط کاشت به حاشیه، ریشهاثر عنوان خطوط به

متر معادل سه متر مربع از زمین خارج، سرزنی و پس از  6طول 

ریشه، به مرکز  هیه خمیرجهت ت ،شمارش، شستشو و توزین

های خمیر . نمونهارسال گردیدآباد دزفول تحقیقات کشاورزی صفی

، برای انجام گراد(سانتی درجه -20) داری در فریزرنگهپس از 

سه تحقیقات اصالح سؤیفی به آزمایشگاه تکنولوژی قند متجزیه ک

 د. شند ارسال و تهیه بذر چغندرق

ها شامل میزان عیارقند به روش پالریمتری، ناخالصی

فلیم فتومتری و نیتروژن مضره به سدیم و پتاسیم ریشه به روش 

 گیری شدندسنجی معروف به روش عدد آبی اندازهروش رنگ

(Abdollahian Noghabi et al. 2005) .های با استفاده از داده

دست آمده صفات ضریب استحصال شکر، عملکرد شکرسفید، به

درصد قندخالص و درصد قندمالس نیز طبق رابطه یك تا چهار 

 محاسبه شدند.
 
(1) 

 

 

شکرلستحصاا ضریب =  

( قندخالص صددر ÷ قندناخالصصد در× 100  

شکرسفید دعملکر یشه =درعملکر×  قند خالصصددر (2)  



 19  1399 /1شماره  /36چغندرقند/ جلد 

 

قندناخالص=درصد قندخالصصد در -+ قند مالس(6/0) (3)  

درصد قند مالس = (4)  

  343/0+ )سدیم+پتاسیم( 094/0)ازت مضره( - 31/0

 

 صورت گرفت و SASافزار مرکب با نرمتجزیه واریانس 

در سطح  ای دانکندامنهها با استفاده از آزمون چند مقایسه میانگین

نمودارهای مربوطه با استفاده از  .احتمال پنج درصد انجام شد

 رسم شد. Excelافزار نرم

 

 و بحث نتایج

 عملكرد ریشه 

بر عملکـرد  تاریخ برداشت و رقماثر در هر دو سال آزمایش 

دار و یك درصد معنی سطح احتمال پنج درصددر به ترتیب ریـشه 

سال اول، (. با توجه به نتایج مقایسه میانگین 3و  2بود )جداول 

بــا برداشـت  تن در هکتار 35/87 به میزان بیشترین عملکرد ریشه

بین در  .(4اردیبهشت ماه به دست آمد )جدول  10 چغندرقنــد در

 60/91ای به میزان با عملکرد ریشه تاسیلوارقام مورد بررسی، رقم 

خود اختصاص داد. در بها رعملکرد ریشه بیشترین تن در هکتار 

( بــا تن در هکتار 78 /04) عملکرد ریشه االترینسال دوم، ب

 .(5اردیبهشت ماه حاصل شد )جدول  10 برداشـت چغندرقنــد در

ای به با عملکرد ریشه شریفدر مقایسه ارقام مورد بررسی، رقم 

به خود ا رعملکرد ریشه  یشترینبتن در هکتار  32/83میزان 

درصد افزایش داشت  73اختصاص داد که نسبت به تیمار شاهد 

های زود و . دالیل مختلف برتری تاریخ کاشت(5)جدول 

تر رشد ا شروع سریعهنگام در چغندرقند پاییزه رهای دیربرداشت

 ها جهت جذب حداکثر نور در مراحل اولیه رشدبوته و برگ

(Freckleton et al. 1999)، زمانی حداکثر شاخص سطح برگ هم

همراه ( Fortune et al. 1999)با حداکثر نور جهت فتوسنتز بیشتر 

عنوان  (Rinaldi and Vonella 2006) با حداکثر رشد ریشه

نیز در بررسی  (Basati et al. 2003)و همکاران  طینمودند. بسا

کشت پاییزه در مناطق گرم کرمانشاه علت کمتر بودن عملکرد در 

شهریور ماه( نسبت به تاریخ  20مهر و  10های دیرتر )تاریخ کاشت

کاشت زودتر )اول شهریور( را برخورد این تیمارها با گرمای آخر 

تنفس شبانه گزارش  و در نتیجه افزایش فصل در این مناطق

 Deihimfard and Rahimi)فرد و همکاراننمودند. دیهم

Moghaddam 2015)  علت عملکرد بیشتر چغندرقند پاییزه در

( را دوام بیشتر شاخص مهر 25مهر و  10) های زودترتاریخ کاشت

روز گزارش  50/681و 75/671سطح برگ به ترتیب به مدت 

 نمودند
 

 قند درصد 

 یك درصد در سطح احتمال برداشـت تاریخ ،اول در سال

 برداشـت تاریخ ،و در سال دوم پنج درصد در سطح احتمالم و رقـ

 قنددرصد بـر داری ثیر معنیأت یك درصد در سطح احتمالم و رقـ

نشان داد، تاریخ  اولسال  (. مقایسه میانگین3و  2)جدول  داشت

درصد و رقم  32/16اردیبهشت ماه با متوسط عیارقند  10برداشت 

باالتری نسبت به  قندعیار درصد 86/16ویکو با متوسط عیارقند 

همچنین در سال دوم، تاریخ برداشت  (.4)جدول  سایر تیمارها داشت

تا با درصد و رقم سیلو 17عیار قند با متوسط  اردیبهشت ماه 10

را به خود درصدقند ترین میزان یشدرصد در بین سایر ارقام ب 29/17

 (.5جدول اختصاص داد )

دار تاریخ کاشت بر عیار قند نشان عدم وجود اثر معنی

دهد که اگر به هر دلیلی کاشت در وقت مناسب انجام نشود، با می

از توان کاهش عیارقند ناشی موقع میانتخاب یك تاریخ برداشت به

 (Sharifi 1988)شریفی .کشت دیرهنگام را تا حدودی جبران نمود

های ها و برداشتطی آزمایشی در دزفول و بررسی تاریخ کاشت

مختلف نشان داد که تاریخ کاشت زودتر منجر به افزایش عیارقند 

 Hosseinian et)) شود. حسینیان و همکارانچغندرقند پاییزه می

al. 2015)   دار اشاره دارند که با وجود تفاوت معنیبه این نکته
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روی در ارقام حساس و مقاوم، از نظر صفات کیفی بین درصد ساقه

داری وجود نداشت. ها تفاوت معنیقند در بعضی سال عیار مخصوصاً

قند در ارقام حساس به  این پژوهشگران علت کاهش کمتر عیار

ندرقند و اتمام روی در اواخر دوره رشد چغروی را وقوع ساقهساقه

اند. بنابراین با وجود اختصاص رشد ریشه تا آن زمان بیان نموده

داری بر عیارقند ثیر معنیروی تأز قند برای رشد ساقه، ساقهمقداری ا

 هاروی باعث آرایش مناسب برگنداشته است. به دلیل اینکه ساقه

مل شود. این عا)عمودی( و در نتیجه جذب نور و فتوسنتز بیشتر می

های به ساقه رفته افزایش باعث شده است که میزان قند ریشه

دار میزان قند بین عدم تفاوت معنی دهندر ناچیزی را نشان بسیا

ها های به ساقه نرفته در زمانی که بوتههای به ساقه رفته و بوتهبوته

 Ronald)اند توسط رونالد و همکاراندر اواخر رشد به ساقه رفته

et al. 1970) .نیز گزارش شده است

  
 های چغندرقندتجزیه واریانس صفات مختلف مورد مطالعه در سال اول کشت ژنوتیپ 2جدول 

 
روی درصد ساقه

 )بولتینگ(
ضریب 

 استحصال شکر
درصد قند 

 خالص
 منابع تغییر درجه آزادی عملکرد ریشه عیار قند

29/52  15/14  49/0  122/2  64/75  بلوک 2 

1420/82** 86/46  (A)رقم  14 11/453** 935/5* **59/26 **

89/13  41/9  06/6  24/3  97/12  اشتباه 2 
ns007/0 16/04ns 1/70** **23/208 *75/97 1  تاریخ برداشت(B) 

ns03/0 11/06ns 0/49ns ns 76/3 ns57/42 14 ( اثر متقابلA×B) 

063/0  85/3  65/0  15/7  45/12  اشتباه ) 56 

04/1  38/2  89/12  45/17  83/14  ضریب تغییرات  

nsدار در سطح احتمال پنچ و یك درصد درصد.دار و معنی، * و **: به ترتیب غیر معنی 

 
 

 های چغندرقندتجزیه واریانس صفات مختلف مورد مطالعه در سال دوم کشت ژنوتیپ 3جدول 
 

 منابع تغییر درجه آزادی عملکرد ریشه عیار قند درصد قند خالص ضریب استحصال شکر
ns11/7 ns93/10 ns67/3 ns76/5 2 ( تاریخ کاشتA) 

81/8  44/5  28/3  2/131  aخطای  4 
 (Bرقم ) 5 3/1032** 67/20** 31/41** 53/12*

ns19/3 ns54/2 ns70/1 ns47/80 10 A × B 

 bخطای  30 6/168 87/0 55/1 79/3
 (Cتاریخ برداشت ) 2 8/410* 4/38** 31/29** 56/45**

ns60/1 ns04/0 ns17/0 ns78/111 4 A × C 
ns75/4 ns58/0 ns43/0 ns73/251 10 B × C 
ns91/2 ns09/1 ns74/0 ns84/139 20 A × B × C 

 cخطای  72 8/131 56/0 85/0 75/2

 ضریب تغییرات )%( - 11/15 62/4 03/7 69/16
nsدرصد.دار در سطح احتمال پنج و یك دار و معنی، * و **: به ترتیب غیر معنی 
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 قند قابل استحصال درصد 

سال اول  تجزیه واریانسدست آمده از نتایج بهبا توجه به 

رقم و تاریخ برداشت در سطح احتمال  ( تأثیر3و  2و دوم )جدول 

دار گردید. نتایج مقایسه قند قابل استحصال معنیبر درصد یك 

ترین میزان قند قابل نشان داد باالترین و پایین اولمیانگین سال 

 شاهد و( درصد 83/13) تاالویس رقممربوط به  بیترتاستحصال به 

باالترین  نیزسال دوم همچنین در (. 4)جدول  بوددرصد(  70/11)

 رقمبه  متعلق بیترتترین میزان قند قابل استحصال به و پایین

در (. 5)جدول  بوددرصد(  33/11) شاهد و( درصد 68/14) تاالویس

هر دو سال آزمایش باالترین میزان قند قابل استحصال از تاریخ 

درصد ماده  75 نکهیتوجه به ا بادست آمد. اردیبهشت به 10کاشت 

 ،(Tognetti et al. 2003) دهدیم لیرا ساکارز تشک شهیخشك ر

برداشت  یهاخیتار دربودن درصد قندخالص  شتریب لیدل توانیم

درصد قندخالص  .دانست شهیر خشك ماده بودن شتریب راهنگام رید

ثیر قند مالس أباشد. اهمیت تتابعی از قند ناخالص و قند مالس می

های مربوط به تاریخ کاشت ای است که بوتهبر قند خالص به اندازه

ها، به قند با دیگر تاریخ کاشت مهر با وجود اختالف جزئی عیار 25

دلیل تولید قند مالس کمتر، از لحاظ تولید قند خالص بیشترین 

 Shalaby et)مقدار را به خود اختصاص دادند. شالبی و همکاران 

al. 2011)  در بررسی تاریخ برداشت و ارقام مختلف در چغندرقند

ص، منجر به درصد قندخال روز 195گزارش نمودند که برداشت تا 

هنگام تا  عملکرد ریشه و عملکرد قند بیشتر شده و برداشت دیر

جواهری و آهنگری  روزمنجر به کاهش این صفات گردید. 210

(Javaheri and Ahangari 2009)  در بررسی کشت پاییزه

چغندرقند در منطقه ارزوئیه، تاریخ کاشت اول شهریور با عملکرد 

عنوان بهترین تاریخ کاشت و تن در هکتار( را به 46/9) قندخالص

تن در هکتار  28/9 خرداد ماه با عملکرد قندخالص 15تاریخ 

عنوان بهترین تاریخ برداشت، گزارش نمودند. طالقانی و همکاران به

(Taleghani et al. 2012)  نیز در بررسی کشت پاییزه چغندرقند

ثیر افزایشی طویل شدن دوره رشد بر میزان عیارقند، ضریب أت

تحصال, عملکرد ریشه و عملکرد قندخالص در ارقام خارجی و اس

 ایرانی را گزارش نمودند.
 

 ضریب استحصال شكر 

رقم (، 3و  2)جدول ها نتایج تجزیه واریانس دادهمطابق با 

، ضریب استحصال و تاریخ برداشت در سطح احتمال یك درصد

 سیلوتارقم شکر را تحت تأثیر قرار دادند. در هر دو سال آزمایش 

 را به خود اختصاص داد بیشترین مقدار ضریب استحصال شکر

تاریخ برداشت در  باالترین میزان ضریب استحصال شکرهمچنین 

. بر طبق نتایج مقایسه (5و  4مشاهده گردید )جدول اردیبهشت  10

قند، درصد قند  میانگین عامل افزایش ضریب استحصال، عیار

های موجود در ریشه ناشی خالص و کاهش قند مالس و ناخالصی

باشد. با استناد به نتایج مقایسه ارقام شدن دوره رشد می والنیاز ط

و نیز نتایج  (Hosseinian et al. 2015)در شرایط کشت پاییزه 

روی که بین ارقام حساس و ارقام متحمل به ساقه دهندنشان می

 ،د نداردقطعیتی از لحاظ متفاوت بودن میزان عیار قند آنها وجو

رسد که علت پایین بودن ضریب استحصال شکر بنابراین به نظر می

روی بیشتر بودن میزان قندمالس و کمتر در ارقام حساس به ساقه

 باشد. بودن درصد قند قابل استحصال می

 

 روی )بولتینگ( درصد ساقه

احتمال  روی در سطحاول اثر رقم بر درصد ساقهدر سال 

(. در سال اول کمترین میزان 2 دار شد )جدولیك درصد معنی

 مشاهده فیشرتاک و سپاراسیلوتا،  ،در ارقام آنتك، آزابا رویساقه

در بررسی پتانسیل  (Ahmadi 2009)احمدی  (.4)جدول  شد

 در استان خراسان زهییپاارقـام تجـارتی چغندرقند برای کشت 

دار برای یگزارش کردند که بین ارقام اختالف بسیار معن رضوی

در پدیده  .دارد وی وجودرشـه، قنـد سفید و درصد ساقهیعملکرد ر

 وضعیت به یبستگ نور و حرارت عامل دو ینسب اهمیت رویساقه
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فرهمند و همکاران  .(Orazizadeh 2001) دارد چغندرقند یژنتیک

(Farahmand et al. 2014)  رقم  یروساقه زانیمگزارش دادند

با )از ارقام مقاوم  شیب یداریطور معندرصد و به 82حساس 

 .Taleghani et al). طالقانی و همکارانبود (درصد 5 یروساقه

اثر رقم بر میزان ساقه رفتن در سطح احتمال گزارش دادند  (2011

 75/89روی رقم حساس ). میزان ساقهاستدار پنج درصد معنی

درصد(  23/12های متحمل )درصد( به طور معنی داری بیش از رقم

.رفتن بوددرصد( به ساقه 78/41متحمل )و نیمه

 
 مقایسه میانگین رقم و تاریخ برداشت برای صفات مختلف مورد مطالعه در آزمایش سال اول 4جدول 

 
روی درصد ساقه

 )بولتینگ(
 ضریب استحصال شکر

 )درصد(

درصد قند 
 )درصد(خالص

 عیارقند
 )درصد(

 عملکرد ریشه
 (تن در هکتار(

 عامل

 

 

20/38 d 23/81 cdef 43/11 gh 85/15 c 70/61 h رایسز  

 رقم

0 k 11/85 ab 30/13 b 77/15 c 90/83 c آنتك 
50/22 h 19/81 cdef 45/11 gh 38/16 b 20/77 d مراک 
85/40 c 75/78 fg 22/11 ij 57/14 ef 60/79 d ادایگ  

63/20 i 55/80 de 30/11 hi 41/16 ab 85bc پالما 
65/34 c 58/82 def 57/11 fg 14/16 c 30/73 e مایسوپر  

0 k 97/86 a 82/13 a 7/15 c 60/91 a لوتایس  

40/8 k 11/86 ab 92/12 c 25/15 d 50/86 b اسپارتاک 
32/29 f 01/81 cdef 10/11 j 02/15 de 10/66 fg نکسوس 
28/27 g 21/81 cdef 20/11 ij 71/15 c 50/67 f جاکا 

72/19 j 67/83 abcde 55/11 fg 87/16 a 30/83 c کویو  

62/42 b 13/80 efg 60/11 fg 85/14 def 10/77 d لوانته 
77/15 k 87/83 abcd 13/12 e 38/14 f 30/82 c آزابا 
50/11 k 52/84 abc 55/12 d 38/14 f 20/90 ab فیشر  

07/50 a 80/76 g 70/11 f 18/14 f 50/63 g شاهد 

51/24 a 83/81 b 24/9 b 53/10 b 59/68 b 25 فروردین  
 تاریخ برداشت

06/23 a 67/82 a 46/9 a 32/16 a 35/87 a 10 اردیبهشت 
دار ندارند.ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیهایی که دارای حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین  

 
 و تاریخ برداشت برای صفات مختلف مورد مطالعه در آزمایشی در سال دوم مقایسه میانگین اثرات تاریخ کاشت، رقم 5جدول 

 
 ضریب استحصال شکر

 (درصد)

 قند خالصدرصد 
 (درصد)

 عیار قند
 (درصد)

 عملکرد ریشه
 (تن در هکتار)

 عامل

 

 

b71/78 b60/12 a92/15 a82/83 25 شهریور 

 مهر a25/81 a32/13 a33/16 a35/76 10 تاریخ کاشت

a54/81 a42/13 a41/16 a76/75 25 مهر 

b52/82 b77/13 b67/16 b43/73 آنتك 

 رقم

d99/77 d00/12 c35/15 b34/74 آزابا 
a81/84 a68/14 a29/17 b95/67 سیلوتا 
b02/82 bc68/13 b66/16 b34/73 اسپارتاک 
c46/80 c21/13 b36/16 a32/83 شریف 
e22/75 e33/11 c00/15 c50/53  شاهد 
a63/80 c41/12 c32/15 b84/72 25 فروردین 

 اردیبهشت a36/81 a88/13 a00/17 a04/78 10 تاریخ برداشت
b52/79 b04/13 b34/16 ab05/77 25 اردیبهشت 

 ندارند.دار ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیهایی که دارای حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
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 گیرینتیجه

گیری از یك دوره رشد این پژوهش ضمن تاکید بر بهره

مناسب و رقم مناسب در تعیین عملکرد شکرسفید در شرایط کشت 

برای  تقویم زراعی در ایالم بهتریندهد پاییزه چغندرقند، نشان می

تاریخ کاشت اواسط  ،ریشه کشت چغندرقند پاییزه از نظر عملکرد

توجه به  با .باشداردیبهشت ماه می 10مهرماه و تاریخ برداشت 

بر یکی از اهداف کمی ذکر شده در سند ملی محققان کید أت

راهبردی تحقیقات چغندرقند یعنی افزایش عملکرد ریشه چغندرقند 

رسد بذل توجه بیشتر تن در هکتار، به نظر می 57پاییزه به بیش از 

زراعی تولید چغندرقند تحت شرایط کشت پاییزه های بهمدیریت به

تواند نقش کلیدی در افزایش شکر چغندری در مناطق جدید از می

تـوان با توجه به نتایج فـوق مـی. جمله استان ایالم داشته باشد

روی در کشت پاییزه چغندرقند را با استفاده از ارقام مقاوم به سـاقه

 طـوری کـه بـا رعایـت بهتـرین تاریخنمود بهاین منطقه توصیه 

.کاشت و برداشت عملکردهای قابـل تـوجهی را نیـز تولید کرد
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