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 چکيده

 در چغندرقند پاييزهکشت  کيفيت و عملکرد ،یروساقه بر پاکلوبوترازول و پالستيک پوشش از استفاده اثرات تحقيق اين در
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 و پاکلوبوترازول زمانهم کاربرد و پاکلوبوترازول پالستيک، روی در تيمارهای پوششميانگين کاهش ساقه. بود( پالستيک
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درصد قند و همچنين کاهش در کشت زود و در نتيجه روی علت آن بروز ساقه ،داری وجود نداشتقندخالص تفاوت معنی
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 مقدمه

 صورت دو به جهان در( .Beta vulgaris L)چغندرقند 

 اکثراً چغندرقند کشت ایران در. شودمی کشت پاییزه یا و بهاره

 انجام بهار در و فاریاب صورتبه خشکمهین و خشک مناطق در

 منابع کمبود به توجه با اخیر هایسال طی حال این با. شودمی

 ها،بیماری و آفات شیوع نیز و گیاه این باالی آبی نیاز و آبیاری

 افزایش چغندرقند پاییزه کشت سمت به گرایش مناطق برخی در

تغییر اقلیم نیز یکی (. Taleghani et al. 2010) است کرده پیدا

باشد دیگر از دالیل توسعه کشت پاییزه چغندرقند در ایران می

(Fayyazipour et al. 2016.) 

 روروبهزراعت چغندرقند پاییزه با یک مشکل اساسی 

 معرض در طوالنی مدت به چغندرقند هایبوته است. چنانچه

کمتر به مدت دو تا  یا( گرادسانتی درجه 4-8) شدن بهاره دمای

 پدیده سرما، دوره شدن سپری از پس بگیرند، قرار سه ماه

 تجربه اول سال در را گلدهی یا همان بولتینگ و رویساقه

 Deihimfard et al. 2019; Alimirzaee et) کرد خواهند

al. 2016) و رویساقه میزان باشد، بیشتر سرما میزان هرچه و 

 خواهد بود بیشتر در سطح مزرعه نگیبولت پدیده

(Jahanbakhsh Pour et al. 2016; Deihimfard et al. 

 چغندرقند رویساقه دهدهای مختلف نشان میپژوهش. (2019

عامل ژنتیکی  با این حال، دارد؛ قرار محیطی عوامل تأثیر تحت

که بر روی کروموزوم  Bمغلوب و همچنین ژن  آللآن توسط چند 

 ;Smit 1983)گردد قرار گرفته است، کنترل می 2شماره 

Alimirzaee et al. 2016) .هـایی کـه میانگین درجه در سـال

 گرادیسانتدرجـه  10تـر از های زمستان بـه پـایینحرارت ماه

شده و در بهار بـه دلیـل ظهـور سـاقه  سازیبهاره برسـد گیـاه

گردد. وجود بیش از حد ها خشبی و فیبری میریشه ،گـل دهنـده

درصد قند، عملکرد ریشه  کاهشدهنـده موجـب های گـلساقه

 Sadeghian Mottahar) شودو خلوص شـربت خـام می

( قند عیار) کیفی و کمی عملکرد کاهش لیبه دل. 1999)

 خاطر به) پاییزه کاشت در سرما با مواجهه صورت در چغندرقند

 باشندیم چغندرقند از ارقامی دنبال به محققان ،(آن یروساقه به

 نیز یروساقه حداقل از پایین، یهاحرارت درجه تحمل ضمن که

 (.Taleghani et al. 2010) باشند برخوردار

 حدود به ایران در چغندرقند پاییزه کشت سابقه هرچند

 توسعه ولی ،(Kashani et al. 1996) گرددمی بر پیش سال 50

استان  مانند) کشور مناطق از برخی در کاشت سیستم این

 زمستانه کشت مناسب که( جنوبی خراسان و ایالم گلستان،

 است بولتینگ به مقاوم هایرقم کاشت مستلزم هستند، چغندرقند

(Javaheri et al. 2006 .)از که ارقامی ،است شده مشخص 

میزان  برخوردارند، سردسیر شرایط در بیشتری رشد و بقا قابلیت

 Rinaldi and Vonella) باشدیم کمتر هاآن در یروساقه

2006). 

که چغندرقنـد در پـاییز کاشته مانند خوزستان در مناطقی 

چـون گیـاه در طـول فصل زمستان در مزرعه بـاقی  ،شـودمی

اسـت در معرض دمای پایین هوا قرار گیرد و مانـد ممکـن مـی

روی ایجاد شود، با این حال با توجه به اینکه در در نتیجـه سـاقه

کشت پـاییزه چغندرقند نیاز سـرمایی در پـاییزه و نیـاز نـوری در 

شـود، گیـاه در اواخـر دوره رشـد بـه بهـار برآورده مـیفصل 

کـاهش عملکـرد کمتـری رسـد کـه رود و به نظر میسـاقه می

نسبت به کشت بهـاره کـه نیـاز سـرمایی و نـوری آن در همـان 

 Nelson) شـود، داشـته باشـداوایـل دوره رشـد فـراهم مـی

and Deming 1952). 

 روی چغندرقند، اصالح،های کنترل پدیده ساقهاز روش

در تاریخ کشت و  رییو تغروی ساقه به مقاوم هایرقم معرفی

های در کشور ژهیوبهها استفاده از این روش که باشدبرداشت می

 چغندرقند پاییزه کشتریز سطح شمال غربی اروپا موجب توسعه

 Sadeghzadeh hemayati et) اخیر شده است هایسال طی

al. 2012).  که  اندداشتهبرخی پژوهشگران نیز اظهار

روی را تسریع نموده و از رشد جیبرلین، پدیده ساقه کنندهمیتنظ

 .Passam et al)شود این طریق سبب افزایش عملکرد دانه می

2008; Seyed Sharifi and Khalilzadeh 2018). 
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 از که هستند رشد هایکنندهکند ترینفعال از هاتریازول

 به گیاه پاسخ نیترواضح. کنندیم جلوگیری ساقه شدن طویل

 کاهش نتیجه در و میانگره شدن طویل کاهش ترکیبات این

 فعالیت عمومی سمیمکان. (Graebe 1987) است ارتفاع

. است استرول بیوسنتز و جیبرلین بیوسنتز از جلوگیری هاتریازول

 و شودیم ساخته ایزوپرنوئید مسیر در که ویژه ترکیبات از یکی

 خاصیت. است جیبرلین ،کنندیم جلوگیری آن سنتز از هاتریازول

 جیبرلین، شامل مهم یهاهورمون تعدیل ها،تریازول هورمونی

 از. (Magome et al. 2008) است سیتوکنین و اسید آبسیزیک

 توانیم رشد یهاکنندهکند از گروه این مواد نیترمهم

 Graebe) برد نام را ترپاپنتنول و یونیکونازول پاکلوبوترازول،

 ترکیبات از( Bonzi) بونزای تجاری نام با پاکلوبوترازول. (1987

 تعداد رشد کردن کند در وسیعی طوربه که است تریازولی رایج

 گیاهان آپارتمانی، گیاهان ،دارگل گلدانی از محصوالت زیادی

. رودیم بکار زینتی درختان و میوه درختان ،یاباغچه یکساله

 سنتز از اکسیداز کورن فعالیت از جلوگیری با پاکلوبوترازول

 باعث رشد کنندهکند این واقع در. کندیم جلوگیری جیبرلین

 Cytochrome) مونوکسیجنازوز P450 سیتوکروم فعالیت توقف

P450-dependent monoxygenasos )از و شده 

 واکنش یک که اسید کورنوئیک انت به کورن انت اکسیداسیون

 Graebe) کندیم جلوگیری است، جیبرلین سنتز در سریع

 میانگره طول کاهش به منجر جیبرلین سنتز از ممانعت. (1987

. (Magome et al. 2008شود )می رشد کاهش و برگ سطح و

 سرما به مقاومت افزایش پاکلوبوترازول مهم بسیار اثرات دیگر از

 به گیاهان تحمل سطح افزایش. باشدیم شده تیمار گیاهان در

 یهایچرب تحلیل از جلوگیری با پاکلوبوترازول کاربرد اثر در سرما

 Fletcher)است  مرتبط اسید آبسیزیک سطوح افزایش و غشاء

et al. 2000).  کاربرد برخی از مواد ضد جیبرلین، در مرحله

روی، علیرغم اینکه ممکن است اثرات منفی بر درصد و ساقه

ها( داشته باشند، قادر خواهد بود افزایش ناخالصی) عملکرد قند

 Jahanbakhsh)روی در گیاه چغندرقند را کاهش دهد ساقه

Pour et al. 2016). 

 Fayyazipour)همکاران و پور فیاضی تحقیقات نتایج

et al. 2016) رویساقه کاهش راهکارهای از یکی که داد نشان 

 طی هکتار در گرم 60 میزان به پاکلوبوترازول کاربرد ،(بولتینگ)

 یپاشمحلول و( اواخر فروردین و اسفند اواسط) دو نوبت

 (ppm 1000 میزان به برگی 8 تا 6 یمرحله در) سایکوسل

 .باشدمی

 هاخاکپوش از استفاده خصوص در زیادی بسیار مزایای

 افزایش آب، مصرف کاهش به توانمی جمله آن از که شدهمطرح

 کارایی افزایش و هرز یهاعلف کنترل خاك، رطوبت و دما

 ;Kasirajan and Ngouajio 2012)) نمود اشاره آب مصرف

Taparauskiene and Miseckaite 2014). مختلفی مواد 

 و نسبی آنها ارجحیت البته که روند کارهب مالچ عنوانبه توانندیم

 از یکی. نمایند ایجاد توانندیم نیز مختلفی کاربردهای

 نظر از شاید و تریندسترس در ،نیتریکاربرد ،نیترمناسب

 یهاورقه از استفاده موجود، مواد نیترصرفه با یانهیهز

 و ردیفی یهازراعت در وسیع مقیاس در که است پالستیکی

 Afshar and Mehrabadi) ردیگیم قرار استفاده مورد صیفی

 که داد نشان( Nasr Isfahani 1996) اصفهانی نصر. 2003)

 پالستیک پوشش زیر در خاك دمای خیار، و چغندرقند مزارع در

 تا نیز خاك رطوبت و ابدییم افزایش معمولی خاك به نسبت

 .گرددمی حفظ پالستیکی پوشش زیر در درصد 80 از بیش

 کردند گزارش( Lalitha et al. 2010) همکاران و اللیتا

 از خاك یهایژگیو پالستیکی، پوشش از استفاده شرایط در که

 مغذی مواد و خاکدانه پایداری چگالی، رطوبت، محتوی دما، قبیل

 یافته بهبود خاك میکروکلیمای اصالح دلیل به خاك دسترس در

 بر مثبتی اثرات پالستیکی پوشش از استفاده همچنین. است

 زراعی سال در آزمایش پیش یک در. دارد گیاهان رشد و عملکرد

 اسفندماه 12 تا آذرماه 8 از پالستیک پوشش کاربرد با 97-1396
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 یروساقه درصد پاییزه چغندرقند رقم شش یهابوته روی بر

 .یافت کاهش درصد 75 میزان به متوسط طوربه

اییزه پبررسی امکان کشت  منظوربهنتایج تحقیقی که 

 تاریخ ثراتشد، نشان داد که ا انجام مغان دشت در چغندرقندارقام 

 ندچغندرق بولتینگ و قند ریشه، عملکرد روی بر رقم و کاشت

 رقاما رویساقه میزان بر رقم اثر بوده که در این میان مؤثر

 شدتبه ارقام رویقهسا درصد طرفی، از و تر بودمشهود مراتببه

 که شد همچنین مشاهده قرار داشت. کاشت تاریخ تأثیر تحت

از  یدشکرسف میزان و ریشه عملکرد بر کاشت تاریخ و رقم تأثیر

 Farahmand and)دار بود نظر آماری معنی

(Moharamzadeh 2014 تغییر و مناسب رقم بنابراین، انتخاب؛ 

 تواندمی کاشت با توجه به شرایط موجود روش و تاریخ در

 Bahadorkhah and) شوند تلقی مفیدی راهکار عنوانبه

(Kazemayni 2014. 

اییزه در با توجه به اقلیم ناپایدار در مناطق مستعد کشت پ

قام درجه شمالی کشور، به دلیل فقدان ار 36عرض جغرافیایی 

، مدیریت پتانسیل عملکرد باال و با یروساقهمقاوم به  کامالً

و همچنین کاهش خسارت سرمازدگی  چغندرقند یروساقه

و  محصول شکراهمیت زیادی دارد. با توجه به نیاز کشور به 

 زهییکشت پاتولید پایدار در اراضی مستعد و امکان همچنین 

در تحقیق  ،قندهای نزدیک به کارخانهدر مناطق چغندرقند 

 ،یروساقه بر پاکلوبوترازول و پالستیک حاضر، اثرات پوشش

ورد مپاییزه در منطقه مشهد  چغندرقند ریشه کیفیت و عملکرد

 .بررسی قرار گرفت

 

 هامواد و روش

 و 1397-1398) زراعی سال دو مدت به آزمایش این

 اجرا( مشهد) طرق کشاورزی تحقیقات ایستگاه در( 1399-1398

 در شدهثبت هواشناسی پارامترهای برخی میانگین 1جدول . شد

 برداشت کاشت تا زمانی فاصله دررا  مشهد ایستگاه هواشناسی

قبل از انجام  .دهدیم نشان متوالی سال دو برای چغندرقند

 گردید و خاك تهیه نمونه مزرعه مختلف هایآزمایش، از قسمت

 بر (.2تعیین گردید )جدول  آن فیزیکی و شیمیایی هایویژگی

نیاز به خاك مزرعه  مورد غذایی عناصر آزمایش، نتایج اساس

 طرح با پالت اسپلیت آزمایش قالب در پروژه اضافه گردید. این

 فاکتور. گردید اجرا تکرار چهار در تصادفی کامل یهابلوك پایه

 و( مهرماه 20 و 10 اول،) سطح سه در کاشت تاریخ شامل اصلی

 شاهد،) سطح چهار در یروساقه کنترل شامل فرعی فاکتور

 پاکلوبوترازول زمانهم کاربرد و پاکلوبوترازول پالستیک، پوشش

رقم  رقم مورد استفاده در این تحقیق. بود( پالستیکی پوشش و

و  Florimond Desprezمتعلق به شرکت فرانسوی  جاکا

 به خط چهار شامل آزمایشی یهاکرتمتحمل به بولتینگ بود. 

متر سانتی 20بین ردیف و  مترسانتی 50 فاصله با متر هفت طول

آبیاری به روش . هزار بوته در هکتار( 100روی ردیف بود )تراکم 

 چهارنشتی صورت گرفت و عملیات داشت شامل تنک در مرحله 

مکانیکی  صورتبهها های هرز، آفات و بیماریبرگی، کنترل علف

 سرمای شروع با پالستیک و شیمیائی انجام گرفت. پوشش

به کمک  نظر مورد یهاکرت روی بر( آذرماه اوایل) زمستانه

 اواسط) بهاره گرمای شروع با کشیده شد ونیروی کارگری 

در این مدت گیاهان در زیر پوشش  .جمع گردید( اسفندماه

 300 غلظت پالستیک قرار داشتند. اعمال تیمار پاکلوبوترازول با

 صورتبه ماهنیفرورد 20 و اسفند 20 در نوبت دو طی)پی پی ام( 

 .شد انجام یپاشمحلول

 های بهبوته(، تعداد رماهیتدر هنگام برداشت )هفته اول 

های به روی )بوتهشمارش شدند و درصد ساقه رفته رویساقه

های هر کرت پس از برداشت، تعداد ریشهساقه رفته( تعیین شد. 

شمارش و توزین گردیده و پس از تهیه خمیر جهت تجزیه کیفی 

چغندرقند در کرج تحقیقات سسه ؤمتکنولوژی قند به آزمایشگاه 

لعه شامل عملکرد ریشه، درصد . صفات مورد مطاارسال شد

روی، درصد قندناخالص، درصد قندخالص، عملکرد ساقه

 قندخالص و ضریب استحصال شکر بود.
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 طی دو سال اجرای آزمایش (مشهدطرق)میانگین ماهانه برخی پارامترهای اقلیمی ایستگاه  1جدول 
 

 ماه

 متوسط حداقل دما 
 گراد()درجه سانتی

 متوسط حداکثر دما  
 گراد()درجه سانتی

 بارندگی  
 متر()میلی

 میزان تبخیر تجمعی  
 متر()میلی

 سال دوم سال اول  سال دوم سال اول  سال دوم سال اول  سال دوم سال اول

 2/172 158  3/2 6/6  2/26 8/23  3/11 9/8 مهر
 7/40 1/55  2/17 1/36  8/15 9/15  8/3 9/4 آبان
 0 0  3/9 18  7/11 3/14  1 5/2 آذر
 0 0  1/41 13  5/9 7/12  -5/1 5/0 دی

 0 0  7/8 2/48  6/10 3/11  -7/0 0 بهمن
 0 0  9/26 4/16  9/16 3/14  1/3 9/2 اسفند

 1/76 9/101  6/150 6/120  6/15 4/18  1/6 5/8 فروردین
 4/198 5/184  1/37 4/35  3/25 7/24  9/12 9/11 اردیبهشت

 7/363 2/267  5/0 2/29  6/33 1/31  5/18 5/16 خرداد

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی 2جدول 
 

 یبردارنمونهعمق 

 متر()سانتی
 ماده آلی

 )درصد(

 نیتروژن کل فسفر پتاسیم

 )درصد(
 هدایت الکتریکی

 )دسی زیمنس بر متر( 
 اسیدیته

 رس لوم شن

 )درصد( گرم در کیلوگرممیلی

30-0 73/0 126 4/8 106/0 34/1 0/8 46 36 18 

 

تی پـس از انجـام آزمون بارتلت و اطمینان از یکنواخ

های مرکب داده واریـانس خطای آزمایش نسبت به تجزیه

الزم به شد. قـدام ا SAS 9.1 افزار آمـاریدوسـاله توسـط نرم

ودند از تبدیل بصورت درصد ذکر است که در مورد صفاتی که به

های اده. برای مقایسه میانگین دها استفاده شدرادیکالی داده

طح ای دانکن در سصفات مورد آزمایش، از آزمون چند دامنه

 افزارنرمز استفاده شد و نمودارها با استفاده ادرصد  پنج احتمال

Excel .ترسیم گردید 

 

 نتايج و بحث

 رویدرصد ساقه

روی نتایج تجزیه مرکب نشان داد که برای درصد ساقه

دار معنی آنهاروی و اثر متقابل اثر سال، تاریخ کاشت، کنترل ساقه

درصد بود. نتایج  97/17(. میانگین این صفت 3بوده است )جدول 

مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت نشان داد که بیشترین درصد 

 10درصد بود. تاریخ  12/35ی در تاریخ اول مهر با مقدار روساقه

ی داشتند روساقهدرصد  16/3مهر  20درصد و تاریخ  62/15مهر 

 (.4بود. )جدول  داریمعن مطالعه وردمهای که تفاوت بین تاریخ

ی برای این روساقهنتایج مقایسه میانگین تیمار کنترل 

ی مربوط به روساقهصفت حاکی از آن است که بیشترین درصد 

درصد  37/23تیمار پاکلوبوترازول با و درصد  87/34تیمار شاهد با 

. باشدیم داریمعنبعد از تیمار شاهد قرار داشته و اختالف آن 

پوشش  پاکلوبوترازول و توأمکمترین مقدار این صفت در تیمار 

 (.4درصد وجود داشت. )جدول  83/2پالستیک به میزان 

برای این  یروساقهنتایج مقایسه میانگین تیمار کنترل 

صفت حاکی از آن است که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار 

ر شاهد با تن در هکتار بود. تیما 42/59پوشش پالستیک با 

تن در هکتار بعد از تیمار پوشش پالستیک قرار داشته و  06/53

 توأمبود. کمترین مقدار این صفت در تیمار  داریمعن آنهااختالف 

تن در هکتار  29/43پاکلوبوترازول و پوشش پالستیک با عملکرد 

 (.4وجود داشت. )جدول 
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 نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات مختلف مورد مطالعه در کشت پاییزه چغندرقند 3جدول 
 

 رویدرصد ساقه عملکرد ریشه درصد قند ناخالص درصد قند خالص عملکرد قند خالص ضریب استحصال شکر
درجه 
 آزادی

 منابع تغییرات

 (Y) سال 1 09/396** 42/556** 80/381** 03/302** 01/28** 90/130**
 تکرار )سال( 6 81/17 04/43 63/8 03/13 66/4 47/104
**97/114 ns 05/1 **29/12 *54/6 **64/391 **84/8307 2 ( تاریخ کاشتA) 
*27/50 **71/20 **80/14 **42/11 **31/370 **59/144 2 Y*A 

 aخطای  12 15/13 18/52 49/1 25/4 52/0 54/78
ns 07/10 **89/42 ns 00/1 ns 05/1 **04/2328 **12/4765 3 کنترل ساقه( رویB) 
ns 59/11 ns 34/0 ns 66/0 ns 24/0 ns 54/48 *79/30 3 Y*B 
ns 02/17 **52/3 ns 75/2 ns 88/1 **63/286 **25/1595 6 A*B 

**89/69 **62/4 **16/8 **11/5 *83/71 **83/42 6 Y*A*B 

 bخطای  54 69/10 37/26 61/1 98/1 71/0 46/13

 ضریب تغییرات )درصد( 19/18 63/10 83/7 89/10 63/13 64/4
 دارغیر معنی ns، درصد پنج و یک دار در سطح احتمالمعنی به ترتیب *، **

 

 1397-1399 زراعی سال دو ی بر صفات کمی و کیفی چغندرقند پاییزه درروساقهمقایسه میانگین اثرات تاریخ کاشت و کنترل  4جدول 
 

ضریب استحصال شکر 
 )درصد(

 عملکرد قند خالص
 (در هکتار)تن 

درصد قند 
 خالص

درصد قند 
 ناخالص

 عملکرد ریشه
 )تن در هکتار(

درصد 
 یروساقه

 رویتاریخ کاشت/کنترل ساقه

64/77  a 08/6  a 69/12  a 13/16  a 55/47  b 12/35  a اول مهر 

20/81  a 08/6  a 60/13  a 70/16  a 21/45  b 62/15  b 10 مهر 

30/78  a 39/6  a 42/12  a 81/15  a 09/52  a 16/3  c 20 مهر 

55/78  a 68/6  b 82/12  a 17/16  a 06/53  b 87/34  a شاهد 

49/79  a 79/7  a 21/13  a 51/16  a 42/59  a 79/10  c پالستیک پوشش 

43/78  a 75/4  d 76/12  a 14/16  a 37/37  d 37/23  b پاکلوبوترازول 

71/79  a 49/5  c 83/12  a 03/16  a 29/43  c 83/2  d پالستیکی پاکلوبوترازول+پوشش 
 (≥05/0P) دار نیستندهای دارای حروف یکسان از نظر آماری دارای تفاوت معنیدر هر ستون میانگین

 

دار شدن اثر متقابل سه جانبه برای صفت با توجه به معنی

نتایج نشان داد که باالترین میزان  3روی در جدول درصد ساقه

( و در تیمار 1397-98درصد( در سال اول ) 50/80روی )ساقه

حاصل شد در حالی که کمترین  مهرماهشاهد در تاریخ کاشت اول 

( 1398-99درصد( مربوط به سال دوم ) 25/0روی )میزان ساقه

 مهرماه 20در شرایط استفاده از پوشش پالستیک و تاریخ کاشت 

 .Taleghani  et al. 2011; Trankner et al) (5بود. )جدول 

در هر دو  شودیممالحظه  5که در جدول  طورهمان. (2016

روی ی بین تیمارهای مختلف کنترل ساقهداریمعنسال تفاوت 

روی وجود داشت. در تاریخ کاشت اول مهر از نظر درصد ساقه

پاکلوبوترازول+  زمانهمهمچنین بین دو تیمار شاهد و کاربرد 

های کاشت پوشش پالستیک در هر دو سال و کلیه تاریخ

ی داریمعنمهر در هر دو سال تفاوت  20ی تاریخ کاشت استثنابه

 داریمعنکاهش  دهندهنشاننظر این صفت مشاهده شد که از 

پاکلوبوترازول+ پوشش  زمانهمروی در اثر کاربرد درصد ساقه

. به باشدیمروی پالستیک نسبت به سایر تیمارهای کنترل ساقه

روی در دار برای صفت ساقهرسد که عدم تفاوت معنینظر می

مهر( بین دو تیمار شاهد و کاربرد  20تاریخ کاشت دیرهنگام )

-پاکلوبوترازول+ پوشش پالستیک به دلیل رشد کم بوته زمانهم

-به ورنالیزاسیون و ساقه هاآنهای چغندرقند و حساسیت کمتر 

 .(Ranji et al. 2001) باشدروی می
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 رویتحت اثر تاریخ کاشت و سطوح تیمارهای کنترل ساقهبرخی صفات کمی مقایسه میانگین  5جدول 
 

ضریب استحصال 
 شکر )درصد(

 عملکرد قند خالص
 (در هکتار)تن 

درصد قند 
 خالص

درصد قند 
 ناخالص

 عملکرد ریشه
 )تن در هکتار(

درصد 
 رویساقه

 رویکنترل ساقه
تاریخ 
 کاشت

 سال

70/50g 4/92ijkl 9/67g 13/48h 51/36 defg 80/50a شاهد 

اول 
 مهر

98
-1

39
7

 

74/76efg 5/08hijk 10/44fg 13/70h 51/32efg 25/50ef پالستیکی پوشش 

77/22cdef 4/15kl 10/87efg 14/06h 38/15klm 46/00c پاکلوبوترازول 

78/95abcde 4/82ijkl 10/80efg 13/64h 44/90ghijk 5/00hijk پالستیکی پاکلوبوترازول+پوشش 
79/58abcde 5/76fghi 11/32efg 14/23h 50/99efg 29/00e شاهد 

10 
 مهر

80/79abcd 6/59defg 12/10def 14/99gh 55/01cde 7/50hi پالستیکی پوشش 

80/74abcd 4/79ijkl 11/66defg 14/43h 40/75ijklm 22/50fg پاکلوبوترازول 

78/08bcdef 4/94ijk 11/04efg 14/15h 44/80ghijk 3/00ijkl پالستیکی پاکلوبوترازول+پوشش 
79/28abcde 7/91bc 11/46efg 14/44h 69/50b 4/75hijkl شاهد 

20 
 مهر

81/23abcd 9/59a 12/25def 15/09fgh 78/40a 6/50hij پالستیکی پوشش 

75/19efg 3/73l 10/54fg 13/89h 35/51lmn 7/75h پاکلوبوترازول 

78/24bcdef 5/44ghij 11/45efg 14/58h 47/62fghi 2/00jkl پالستیکی پاکلوبوترازول+پوشش 
82/22abc 7/55bcd 15/55ab 18/86ab 48/40efgh 62/75b شاهد 

اول 
 مهر

99
-1

39
8

 

82/70ab 10/02a 16/84a 20/39a 59/20c 18/25g پالستیکی پوشش 

73/39fg 5/25hijk 12/55de 16/79def 41/20hijkl 38/50d پاکلوبوترازول 

81/39abcd 6/83cdef 14/83bc 18/18bcd 45/90ghij 4/50hijkl پالستیکی پاکلوبوترازول+پوشش 
83/46a 7/08bcde 16/37ab 19/59ab 43/30hijk 30/00e شاهد 

10 
 مهر

82/07abc 8/10b 15/00abc 18/25bcd 54/02cdef 6/50hij پالستیکی پوشش 

82/59ab 6/22efgh 16/00ab 19/34ab 39/21jklm 24/25f پاکلوبوترازول 

82/32abc 5/17hijk 15/36abc 18/65abc 33/60mn 2/25jkl پالستیکی پاکلوبوترازول+پوشش 
76/28def 6/90cdef 12/56de 16/44efg 54/80cdef 2/25jkl شاهد 

20 
 مهر

75/40efg 7/39bcde 12/63de 16/68defg 58/60cd 0/50kl پالستیکی پوشش 

81/47abcd 4/41jkl 14/97abc 18/38bcd 29/40n 1/25kl پاکلوبوترازول 

79/29abcde 5/77fghi 13/51cd 16/99cde 42/90hijk 0/25l پالستیکی پاکلوبوترازول+پوشش 
05/79  18/6  91/12  22/16  29/48  97/17  میانگین 

 . دار نیستندآماری دارای تفاوت معنیهای دارای حروف یکسان از نظر در هر ستون میانگین

 

( گزارش Javaheri et al. 2006جواهری و همکاران )

 سرمای مختلف کاشت، در تیمارهای گیاه چغندرقند اگر کردند که

به  دیر تاریخ کاشت در کنند، دریافت را ورنالیزاسیون برای الزم

 در هوا گرم شدن اثر در ورنالیزاسیون اثر شدن خنثی عمل خاطر

 در یابد زیراکاهش می یروساقه درصد ،ماهنیفرورد و اسفندماه

 ترجوان های زودترکاشت تاریخ به نسبت گیاه دیر، کاشت تاریخ

 ریتأث تحت بیشتر لذا است سریع رشد حال در چون و بوده

حاضر نشان داد که  تحقیقات نتایج .گیردمی قرار دورنالیزاسیون

روی در چغندرقند کاربرد پاکلوبوترازول باعث کاهش میزان ساقه

 همکاران و پور که با نتایج تحقیقات فیاضی گرددیم

(Fayyazipour et al. 2016 )مطابقت دارد.  

تحقیقات نشان داده است که استفاده از پوشش 

 محتوی دما، قبیل از خاك یهایژگیوپالستیکی باعث بهبود 

 خاك دسترس در مغذی مواد و خاکدانه پایداری چگالی، رطوبت،

 .Lalitha et al) شودیم خاك میکروکلیمای اصالح دلیل به

2010.) 
 

 عملکرد ريشه

 پوشش از نتایج این پژوهش حاکی از آن است که استفاده

شته چغندرقند پاییزه دا رشد و عملکرد بر مثبتی پالستیکی اثرات

نتایج تجزیه مرکب نشان داد که برای عملکرد ریشه اثر  .است

 داریمعن آنهاروی و اثر متقابل سال، تاریخ کاشت، کنترل ساقه

 تن در هکتار بود 29/48(. میانگین این صفت 3بود )جدول 

. نتایج مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت نشان داد که (5)جدول 
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تن در  09/52مهر با مقدار  20بیشترین عملکرد ریشه در تاریخ 

ی داریمعنمهر تفاوت آماری  10هکتار بود. بین تاریخ اول مهر و 

 (.4وجود نداشت. )جدول 

دار شدن اثر متقابل سه جانبه برای صفت با توجه به معنی

نتایج نشان داد که باالترین عملکرد  3عملکرد ریشه در جدول 

تن در هکتار( در سال اول  60/58و  40/78)ترتیب به ریشه 

( و در شرایط استفاده از 1398-99) ( و در سال دوم98-1397)

حاصل شد. در سال  مهرماه 20پوشش پالستیک در تاریخ کاشت 

کاشت تفاوت  یهاخیتاردوم در تیمار پوشش پالستیک بین 

داری معنیبا سایر تیمارها اختالف  اما ،وجود نداشت یداریمعن

 ذکرشدهمشاهده شد. علت افزایش عملکرد در این تاریخ و تیمار 

 5. با توجه به جدول باشدیم یروساقهبه دلیل کاهش درصد 

نتایج نشان داد که استفاده از تیمار پوشش پالستیک نسبت به 

شاهد باعث افزایش عملکرد ریشه در هر دو سال و همچنین کلیه 

رسد که پوشش پالستیک به نظر می کاشت شده است. یهاخیتار

روی موجب فراهم شرایط رشد بهتر برای ضمن کاهش ساقه

بین گیاهان شده و در نتیجه باعث افزایش عملکرد شده است. 

پاکلوبوترازول+  زمانهمکاربرد در تیمارهای عملکرد ریشه 

تفاوت  ییتنهابهاستفاده از پاکلوبوترازول  وپوشش پالستیک 

داری مشاهده نشد. علت این موضوع کاهش رشد ناشی از معنی

 Vafadar et) باشد تواندیمکاربرد پاکلوترازول بر روی گیاهان 

al. 2008). 

مدیریت صحیح تاریخ کاشت، نقش مهمی در تعیین 

دارد. از طرفی، با توجه به اینکه  دشدهیتولعملکرد ریشه و شکر 

 در سزایی به تأثیرو  است مهمی کمی پارامتر ریشه، عملکرد

 کهیطوربهواحد سطح دارد  در دشدهیتول شکر عملکرد مقدار

 تولیدی شکر مقدار در سبب افزایش مناسب، قند درصد عملکرد با

تغییر در عملکرد ریشه متأثر از صفات ژنتیکی ، همچنین گرددمی

 باشد.  توانند اثر گذارشرایط مختلف مدیریتی و محیطی میو 

(Mirvat et al. 2019; Khayyamim et al. 2003 

Jahanbakhsh Pour et al. 2016; .) 

 درصد قند ناخالص

نتایج تجزیه مرکب نشان داد که برای درصد قندناخالص 

که اثر تیمار کنترل  بود. در حالی داریمعنو تاریخ کاشت  اثر سال

 جانبه سهاما اثر متقابل  ،نبود داریمعنروی بر صفت مزبور ساقه

درصد بود.  22/16(. میانگین این صفت 3بود )جدول  داریمعن

نتایج مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت نشان داد که بیشترین 

درصد بود.  70/16مهر به میزان  10درصد قندناخالص در تاریخ 

مختلف کشت در طی دو  یهاخیتارالزم به ذکر است که بین 

وجود نداشت  یاردیمعنسال از لحاظ صفت مزبور تفاوت آماری 

 (.4)جدول 

برای این  یروساقهنتایج مقایسه میانگین تیمار کنترل 

صفت حاکی از آن است که بیشترین درصد قند ناخالص مربوط 

درصد بود که با سایر  51/16به تیمار پوشش پالستیک به میزان 

 (.4نشان نداد )جدول  یداریمعنتیمارهای مورد مطالعه اختالف 

دار شدن اثرات متقابل سه جانبه برای معنیبا توجه به 

نتایج نشان داد که باالترین  3صفت درصد قند ناخالص در جدول 

( و در 1398-99درصد( در سال دوم ) 39/20درصد قندناخالص )

 مهرماهشرایط استفاده از پوشش پالستیک در تاریخ کاشت اول 

صد در 22/16حاصل شد. میانگین این صفت در دو سال آزمایش 

اعمال تیمارهای  5(. با توجه به اعداد جدول 5بود )جدول 

 (.3)جدول  نبوده است داریمعنآزمایشی در این صفت 
 

 درصد قندخالص

نتایج تجزیه مرکب نشان داد که برای درصد قندخالص 

که اثر تیمار کنترل  درحالی ،بود داریمعنو تاریخ کاشت  اثر سال

روی بر روی و اثر متقابل تاریخ کاشت در تیمار کنترل ساقهساقه

 (.3نبود )جدول  داریمعناین صفت 

دار شدن اثرات متقابل سه جانبه برای با توجه به معنی

نتایج نشان داد که باالترین  3صفت درصد قند خالص در جدول 

-99درصد( مربوط به سال دوم ) 84/16درصد قند خالص )

( و در شرایط استفاده از پوشش پالستیک در تاریخ کاشت 1398

درصد  91/12بود. عالوه بر این میانگین این صفت  مهرماهاول 

اعمال تیمارهای  5جدول  نتایج(. با توجه به 5ول بود )جد
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(. میانگین 3)جدول  نبوده است داریمعنآزمایشی در این صفت 

 بوده است. 68/14و در سال دوم  13/11این صفت در سال اول 
 

 عملکرد قندخالص

نتایج تجزیه مرکب نشان داد که برای عملکرد قندخالص 

 داریمعن. اثر تاریخ کاشت بر این صفت باشدیمدار اثر سال معنی

روی بر این صفت بسیار که اثر تیمار کنترل ساقه نبود. در حالی

(. نتایج مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت 3)جدول  استدار معنی

مهر با  20نشان داد که بیشترین عملکرد قندخالص در تاریخ 

نیز تفاوت  مختلف یهاخیتارتن در هکتار بود. بین  39/6مقدار 

(. نتایج مقایسه میانگین 4وجود نداشت )جدول  یداریمعنآماری 

برای این صفت حاکی از آن است که  یروساقهتیمار کنترل 

تن  79/7بیشترین عملکرد مربوط به تیمار پوشش پالستیک با 

تن در هکتار بعد از تیمار  68/6در هکتار بوده است. تیمار شاهد با 

. باشدیم داریمعنپوشش پالستیک قرار داشته و اختالف آن 

شش پاکلوبوترازول و پو توأمکمترین مقدار این صفت در تیمار 

 (.4تن در هکتار وجود داشت )جدول  49/5پالستیک با عملکرد 

دار شدن اثرات متقابل سه جانبه برای صفت با توجه به معنی

نتایج نشان داد که در سال دوم  3عملکرد قندخالص در جدول 

( و در شرایط استفاده از پوشش پالستیک در تاریخ 99-1398)

تن در  02/10دخالص )، باالترین عملکرد قنمهرماهکاشت اول 

هکتار( حاصل شد. الزم به ذکر است که میانگین این صفت 

نتایج نشان  5(. با توجه به جدول 5تن در هکتار بود )جدول  18/6

پاکلوبوترازول+ پوشش  زمانهمدر تیمارهای کاربرد داد که 

از نظر صفت  ییتنهابهپالستیک و استفاده از پاکلوبوترازول 

علت این داری مشاهده نشد. تفاوت معنیعملکرد قندخالص 

ترازول بر روی گیاهان بوموضوع کاهش رشد ناشی از کاربرد پاکلو

همچنین عملکرد قندخالص در شرایط استفاده از باشد.  تواندیم

تیمار پوشش پالستیک نسبت به استفاده از پاکلوبوترازول در هر 

با کاشت زود و  های کاشت بیشتر بود.دو سال و کلیه تاریخ

درصد  چغندرقندافزایش درجه حرارت روز دریافت شده توسط 

که این افزایش موجب کم شدن  ابدییمنیز افزایش  یروساقه

بر همین اساس،  (.5جدول عملکرد ریشه و درصد قند شده است )

تاریخ کاشت نامناسب، ظرفیت تولید و عملکرد محصول را 

بنابراین، نتایج پژوهش ؛ (Mirvat et al. 2019دهد )کاهش می

( مبنی Brian et al. 2003های برایان و همکاران )حاضر با یافته

های کاشت نامناسب، مطابقت بر کاهش عملکرد ریشه در تاریخ

 دارد.
 میانگین عملکرد قندخالص نشان داد که تیمارهای پوشش

 و پاکلوبوترازولزمان هم کاربرد و پاکلوبوترازول پالستیک،
تن افزایش،  11/1پالستیک نسبت به شاهد به ترتیب  پوشش

 (.1تن در هکتار کاهش داشته است )شکل  19/1و  93/1
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 ضريب استحصال شکر

 مرکب نشان داد که برای ضریب استحصالنتایج تجزیه 

نگین میا (.3دار بود )جدول شکر اثر سال و تاریخ کاشت معنی

اریخ درصد بود. نتایج مقایسه میانگین اثر ت 05/79این صفت 

 کاشت نشان داد که بیشترین ضریب استحصال شکر در تاریخ

کشت  یهاخیتاردرصد بود که با سایر  20/81مهر با مقدار  10

یمار تنداشت. نتایج مقایسه میانگین  یداریمعنتفاوت آماری 

شترین برای این صفت حاکی از آن است که بی یروساقهکنترل 

و  پاکلوبوترازول توأمضریب استحصال شکر مربوط به تیمار 

ر با سایکه درصد بوده است  71/79 زانیمپوشش پالستیک به 

 (.4)جدول  داری نشان ندادمعنی تفاوتتیمارها 

 یريگجهينت

 یروساقهدر این پژوهش از رقم جاکا که متحمل به 

در تاریخ کاشت اول و ده مهر  عملکرد ریشه است استفاده گردید.

درصـد  مهر بیشتر بود ولی 20از نظر آماری یکسان اما در تاریخ 

خالص  عملکـرد قند و یافت در کاشت کاهش ریتأخبا  یروساقه

کشت پاییزه نشان نداد. در یداریمعندر این سه تاریخ تفاوت 

است که  یاگونهبهچغندرقند شرایط آب و هـوایی و طول روز 

یابد. در نتیجه با تر و طول روز نیز کاهش میهوا خنک جیتدربه

مواجـه شـده و از  یترنامناسبتأخیر در کاشت، رشـد بـا شرایط 

کاهش دوره رشد تا حادث شدن سرمای  طـرف دیگـر بـه دلیـل

ها از نظر رشدی نسبت به بوته ،زمستانه و توقف رشد چغندرقند

در این شرایط درصد  .رشد کمتری دارندتاریخ کشت زودتر 

خواهد  رگذاریتأثرقم بر عملکرد ریشه و عملکرد قند  یروساقه

 های کاشتگلـدهی نیـز در تاریخ القاء است. کنندهنییتعبود و 

بیشتری انجام شـده و در نتیجه درصد  تیو کمزودتر با شدت 

یابد اما به دلیل های کاشت زودتر، افـزایش میروی در تاریخساقه

و رابطـه منفـی بـین عملکرد ریشه و درصد  هاشهیربزرگ شدن 

این صفت به همراه ضـریب استحصال کـاهش  ،ناخالص قند

 .(Ahmadi et al. 2017) ابدییم

روی در نتایج این پژوهش نشان داد میانگین مقدار کاهش ساقه

زمان هم کاربرد و پاکلوبوترازول پالستیک، تیمارهای پوشش

پالستیک نسبت به شاهد به ترتیب  پوشش و پاکلوبوترازول

 درصد بود.  88/91و  98/32، 06/69

های کشت یکسان میانگین عملکرد قندخالص در تاریخ

روی و کاهش عملکرد در کشت های ز ساقهبود که علت آن برو

 آنهاروی نشان داد که کاربرد زود است. تیمارهای کنترل ساقه

درصد  70پالستیک با کاهش حدود  است. تیمار پوشش مؤثر

در  های دوم کاشت نسبت به تاریخ کشت اولروی در تاریخساقه

 یک منطقه سرد )مشهد( باعث افزایش عملکرد نیز گردید. کاربرد

 پوشش و پاکلوبوترازولزمان هم کاربرد و پاکلوبوترازول

داری بر عملکرد قندخالص داشت و لذا پالستیک کاهش معنی

اما به دلیل اقلیم ناپایدار مناطق معتدل ؛ باشدینمقابل توصیه 

 کاربرد داریمعنکشور که مستعد کشت پاییزه نیز هستند و تأثیر 

روی، پالستیک بر کاهش ساقه پوشش و پاکلوبوترازولزمان هم

ی بیشتری در خصوص مقدار و زمان کاربرد هایبررسالزم است 

نتایج  پاکلوبوترازول برای رفع اثرات منفی بر عملکرد انجام شود.

تن در هکتار(  02/10نشان داد که بیشترین عملکرد قندخالص )

در سال دوم از تیمار پوشش پالستیک  مهرماهدر تاریخ اول 

تن در هکتار(  55/7ه است که نسبت به تیمار شاهد )حاصل شد

تن در هکتار افزایش عملکرد داشته است، از  47/2به میزان 

ریال( در  110000طرفی با عنایت به قیمت هر کیلو شکر )حدود 

و همچنین هزینه پالستیک )هزینه پالستیک به  1399سال 

ریال در هر هکتار  47000000همراه نصب آن( که حدود 

ریال سود  224700000توان حدود . لذا در هر هکتار میباشدیم

 در اثر استفاده از پوشش پالستیک کسب کرد.
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