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  چكيده

آب و كه داراي مناطق كشور  ساير، آذربايجان شرقي و غربي و اصفهان هاياستانمناطقي از محصوالت زراعي در  اغلبكشت 

زني از منطقه  . بذور گياهان متحمل به شوري مثل پنبه و چغندرقند اگر در زمان جوانهاستبا مشكل روبرو  مي باشند شورخاك 

بررسي  با هدف پژوهشاين . قابل قبولي داشته باشند دو در نهايت عملكر شوندتوانند سبز  مي بهتردور باشند  تجمع نمك 

 و 1383هاي  در سال در اراضي با محدوديت شوريبر كميت و كيفيت چغندرقند هاي مناسب كشت چغندرقند  ثير روشأت

كرت اصلي شامل بار خرد شده در ايستگاه تحقيقاتي رودشت اصفهان انجام شد.  سه هاي كرتدر قالب آزمايش  1384

هاي هاي فرعي شامل دو تاريخ كاشت و كرتزيمنس بر متر، كرت دسي 12و  8آبياري در طي فصل رشد با دو سطح شوري 

فرعي فرعي شامل سه روش كشت به صورت دو رديفه در زير خط داغ آب، به صورت خط در كرت و كشت بذور بر باالي پشته 

 هشتبر متر نسبت به تيمار شوري آب آبياري  سيمنز دسي 12شوري آب آبياري تيمار  اعمال. نتايج نشان داد ندبود

و  17به ترتيب  ناخالص و عملكرد قند    ريشه عملكردموجب كاهش دار  در طي فصل رشد، به صورت معنيبر متر  سيمنز دسي

 عملكرددار  به صورت معنيخير در كاشت أبا ت .داشتريشه  عملكرد ثير را برأبيشترين ت آب آبياري شوري .شددرصد  18

ناخالص و  كاهش عملكرد قند .درصد كاهش يافت 30 و 46 ،31ناخالص و عملكرد قندخالص به ترتيب  عملكرد قند ،ريشه

هاي ديگر مورد  كشت خط در كرت با روشروش  ،هاي كشت بين روش .ريشه بود كاهش عملكرددر نتيجه عملكرد قندخالص 

روش كشت دو رديفه، نسبت به در ناخالص و عملكرد قندخالص  عملكرد قنددار نشان نداد.  معنيتفاوت از لحاظ آماري مطالعه 

باشد. در  نمي و قابل توصيه گرديد آزمايشدار عملكرد قند در  در كشت موجب كاهش معني خيرأتروش ديگر باالتر بود.  دو

 اراضي شورهاي توليد در  مكانيزه و كاهش هزينهشت امكان كمجموع روش كشت دو رديفه به علت سهولت بيشتر در آبياري، 

   باشد. نسبت به دو روش ديگر قابل توصيه مي
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    مقدمه

هكتار اراضي شور ميليون  950تا 400در جهان تقريباً

 مريكاآدر اياالت متحده هكتار ميليون  2/20وجود دارد كه حدود 

 Shani and Dudley) دارد قراردر ايران  آن ميليون هكتار 44 و

ها و متجاوز از  درصد مساحت دشت 30حدود  اين اراضي .(2001

 ود كشور را شامل ميدرصد اراضي تحت كشت آبي  50

(Malakoty et al. 2003). طريق احيا  اراضي ازاين  مديريت

هاي آبياري پيش رفته اغلب هزينه سيستميا استفاده از  ،كشي زه

  . كند طلب ميهنگفتي را 

م شدن آب قابل استفاده ك عواملي چونهاي شور  در خاك

، ايجاد مسموميت توسط برخي از امالح و آثار تخريبي براي گياه

ش و خاك، عملكرد كاهزيادي يون سديم بر خصوصيات فيزيكي 

شرايط آب و هوايي سبب بنابراين به . رود ميدر انتها گياه از بين 

بخش وسيعي از  ،خشك و فراواني امالح خاك در كشور

شوري در د. ان محصوالت زراعي به نوعي با مشكل شوري مواجه

يم با ميزان آب قو ارتباط مست كندايجاد ميخاك تغييرات زيادي 

  .(Malakoty et al. 2003) آبياري دارد

كه  طوري هبه شوري است. ب متحملچغندرقند از گياهان 

 برابربراي هدايت الكتريكي عصاره اشباع خاك آستانه شوري آن 

آب براي زيمنس بر متر  دسي 7/4يا زيمنس بر متر  دسي هفت

در مرحله جوانه زدن و رشد . با اين وجود چغندرقند باشد آبياري مي

و نبايد در مرحله رشد ابتدايي،  به شوري حساس است ،گياهچه

. تجاوز نمايدزيمنس بر متر  دسي سهشوري عصاره اشباع خاك از 

 15و  11، 7/8 تا با افزايش شوري عصاره اشباع خاك

درصد  50و  25، 10با  چغندرقندبه ترتيب  زيمنس بر متر دسي

شوري آب به گردد و در شرايطي كه  مواجه مي عملكردكاهش 

برسد زيمنس بر متر  دسي 24و عصاره اشباع خاك به  16

 Ayers and) و از بين خواهد رفتخشك شده كامالٌ چغندرقند 

Westcot 1985).  

 Yazdani and) توسط يزداني و ساريمطالعه اي در 

Sari 1992) در شوري آب ثير أتانجام شد  در رودشت اصفهان

مشخص بررسي و در گلدان چغندرقند  T41R جوانه زدن بذر رقم

در زمان جوانه زدن به شوري حساس است. در  كه اين رقم شد

درصد بذور جوانه زدند و افزايش شوري  81حدود  ،تيمار آب مقطر

ميزان جوانه زني  زيمنس بر متر دسي هشتو  ششآب آبياري به 

كه در  طوريه ب .)Yazdani and Sari 1992( دادكاهش را 

درصد  70 حدوددرصد جوانه زدن زيمنس بر متر  دسيشش تيمار 

درصد رسيد.  65 حدود زيمنس بر متر دسي هشتو در تيمار 

نشان داد كه مصرف آب  )Yazdani 1992(يزداني  چنين هم

در خاك رسي باعث  زيمنس بر متر دسي هشتزهكش با شوري 

 درصد مي گردد 14كاهش عملكرد چغندرقند به ميزان 

)Yazdani 1992(.  

 توسط ابراهيميان و رضاييديگر كه اي  در مطالعه

)Ebrahimian and Rezaei 2007(  .به چغندرقند انجام شد

مشخص گرديد و  داد واكنش نشانآب آبياري هاي مختلف  يشور

قند عملكرد و ناخالص  عملكرد قنداختالف دار شدن  معنيكه 

 باشد.مي عملكرد ريشهاختالف شدن  دار معنيخالص به علت 

بنابراين از ميان صفات كمي و كيفي چغندرقند بيش از هر صفتي 

در ثير پذيرفته است. أعملكرد ريشه از شوري آب آبياري ت

در رودشت  )Jahadakbr 2007( اي كه توسط جهاداكبر مطالعه

زيمنس بر  دسي 12و  هشتاصفهان انجام شد. شوري آب آبياري 

درصد عملكرد ريشه  33و  24فصل رشد به ترتيب حدود  متر در

چغندرقند را نسبت به شاهد آزمايش كه طي فصل رشد با آب 

 زيمنس بر متر آبياري شده بود كاهش داد دسي چهار
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)Jahadakbr 2007(هاي  ص و ناخالصيـالـاخـن دـد قنـ. درص

لف در ـاي مختـه الـي سـريشه در آزمايشات مختلف و ط

ص و عملكرد ـالـاخـد نـرد قنـلكـت عمـاصفهان نتوانست ـرودش

ترين عامل توليد در  ه مهمـقند خالص را تغيير دهد و عملكرد ريش

 ;Jahadakbr and Marjovy 2006) رودشت اصفهان بود.

Ebrahimian and Rezaei 2007) . بنابراين از ميان صفات

شوري  كمي و كيفي چغندرقند بيش از هر صفتي عملكرد ريشه از

   .پذيرفته استثير أت

گردد  زني زماني پديدار مي مشكل شوري در مرحله جوانه

و رشد ني ز  جوانهخاك اطراف بذر  كه تجمع بيش از حد نمك در

ها  ريشه موجب توقف يا كند شدن و يا حتي مرگ جوانهاوليه 

تواند مي برابر بذر بيش از مقدار معمول سهالي  دوشود. كشت  مي

در وليكن  كار گرفته شود هزني ب مقابله با كاهش جوانهدر جهت 

و افزايش  شدهيكنواخت نا تراكم ريشهاين حالت ممكن است 

 Ebrahimian and Rezaei) عملكرد را بهمراه نداشته باشد

ات الزم در چاره آن است كه تمهيد هاي راه لذا يكي از. (2007

اطمينان حاصل شود كه تا  گيردقرار مورد توجه روش كشت 

قابل قبولي در حد  زني در زمان جوانه اطراف بذوردر شوري خاك 

، شكل بستر كشت و مديريت آبياري باشد. نحوه مناسب كشت

ثري شوري خاك را در مراحل حساس رشد ؤتواند به نحو م مي

  .)Malakoty et al. 2003( كنترل نمايد

كشت شود. در بر روي پشته اگر بذر  اي در آبياري جويچه

اين حالت جهت حركت آب از جويچه به طرف مركز پشته 

باشد. زماني كه آب از دو جهت جويچه به سمت مركز پشته  مي

حركت نمايد، امالح خاك همراه با آب حركت نموده و منجر به 

روي گردد. بنابراين كشت بذور در  تمركز امالح در باالي پشته مي

دهد. مييابد قرار  كه نمك تجمع ميپشته، بذر را دقيقاٌ در محلي 

و نوك  در دو طرف پشته عريضدو رديفه بذر در حالي كه كشت 

داده كه دور هاي پشته قرار  ر را در نزديكي هريك از شانهذ، بتيز

. در اين روش كاشت، امالح آب استاز محل حداكثر تجمع نمك 

كشت پشته تجمع يافته و به دور از رديف  بااليو خاك در حوالي 

زني و استقرار موفق گياه بيشتر است. در  بذور بوده و احتمال جوانه

كشت يك يا دو رديفه اگر تجمع امالح مشكل ساز باشد، افزايش 

زني كمك كند. براي  عمق آب در جويچه مي تواند به جوانه

دار و كشت بذر بر  هاي شيب كنترل بهتر شوري استفاده از پشته

دادن رديف كشت اندكي باالتر از دار و قرار  روي طرف شيب

گيرد. در اين حالت  مورد استفاده قرار مي ،سطح آب در جويچه

كشت بذر فراتر كه مقدار رطوبت الزم از محل  آبياري تا زماني

توان پس از زمان  ميا ر . كشت در پشته شيب داريابد رود ادامه مي

ي تبديل راحتي به پشته معموله جوانه زدن و مراحل ابتدايي رشد ب

  .(Rhoades et al. 1992) نمود

دار  ، حالت تعديل شده كشت منفرد شيبروش رايج ديگر

رود. در  است كه براي كنترل شوري و درجه حرارت خاك بكار مي

شود. براي يك  اين حالت بذر اندكي باالتر از داغ آب قرار داده مي

 شود، درجه حرارت گياه كه در زمستان يا اوائل بهار كشت مي

مالي براي خاك حتي تا چند درجه مهم است. در نيم كره ش

طرف جنوب و براي ه ، شيب رديف بافزايش درجه حرارت خاك

هاي آبيرد. پس از آبياري با گ طرف شمال قرار ميه كاهش آن ب

شود. در روش مياي از نمك در سطح خاك تشكيل پوسته، شور

سارت اين خ پشته معمولي يا آبياري دو طرفه جهت كم كردن

ها ميله پشتهها بر گياهچه، قبل از ظهور پوسته نمكي به گياهچه

شود. شكستن اين پوسته  فلزي يا تور زنجيري شكل كشيده مي

نمايد  نمكي امكان خروج گياهچه از خاك را بهتر فراهم مي

)Ayers et al. 1985 Minhas and Gupta 1993 ; .(  
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ر د )Taki and Godwin 2006( تاكي و گادوين

اي كه در كشور انگلستان براي يافتن محل ايجاد ترك در  مطالعه

هاي پشتهخاك انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه طرفين 

باشد.  اي شكل بيشترين محل خشك شدن خاك ميذوذنقه

چنين اين محققين گزارش نمودند كه كه جهت حركت آب و  هم

تر بوده  خشكاي شكل كه ذوذنقهامالح به سمت دو منطقه 

اي شكل ياد ذوذنقههاي تركباشد. در نتيجه در صورت ايجاد  مي

باشد  شده، محل تجمع نمك در اين دو منطقه در اراضي شور مي

و در صورت كشت بذور در وسط شيارها، بذور كشت شده از 

  منطقه تجمع نمك به دور خواهد بود. 

كشت در استان اصفهان نياز به مطالعاتي در باره روش 

 دادخواه در اراضي شور وجود دارد.چغندرقند اقتصادي 

)Dadkhah 2007(  اي كه بر دو روش كشت دو مقايسهطي

رديفه و كرتي در منطقه رودشت اصفهان انجام داد، مشخص كرد 

چغندرقند كه در مجموع هزينه كشت دو رديفه نسبت به كرتي 

باشد و از نظر اقتصادي ميريال كمتر  600,4 ,000نزديك به 

روش كشت دو رديفه نسبت به كشت كرتي داراي مزيت 

  . استاقتصادي باالتري 

هاي مختلف  ارزيابي روش به منظور بررسي و مطالعهاين 

دو سطح شوري و در دو تاريخ كاشت  ،در اراضي شور تهيه بستر

 p29*MSC2-7233رقم كميت و كيفيت بر آب آبياري 

 انجام گرفت.طي دو سال ايستگاه تحقيقاتي رودشت در چغندرقند 

  

   هامواد و روش

در ايستگاه تحقيقاتي  1384 و 1383 اين مطالعه در سال

طرح آماري مورد  آبياري و زهكشي رودشت اصفهان انجام شد.

و  1383در سال  تكرار سهخرد شده در  بار سههاي  استفاده كرت

كرت آزمايشي  84از كرت سه  بود. 1384در چهار تكرار در سال 

قابل ها  آن خمير نمونهطي دو سال آزمايش به علت از بين رفتن 

نتايج تجزيه خاك مزرعه آزمايشي در  محاسبه در نتايج نبود.

  . گرديده استارائه  يكدر جدول  1384و  1383هاي  سال

 
  در دو سال آزمايش قبل از كشتآزمايشي  رعاخاك مزبرخي خصوصيات نتايج تجزيه  1جدول

  
 فسفر  پتاسيم سديم كربن آلي اسيديته كل نيتروژن  هدايت الكتريكي  نمونه عمق

)30-0(  
 )متر سانتي(

  (گل اشباع)  (درصد)  زيمنس بر متر) (دسي
  

 قابل جذب  (درصد)

  ليتر در  اكي واالن ميلي
 قابل جذب

  ليتر در گرمميلي
 قابل جذب

  ليتر در گرمميلي

 8/16 350 11 36/0 6/7 04/0  02/7 1383سال 

  19 345 15 38/0 5/7  04/0  69/9 1384سال 

  

مـورد  انجـام و  بـرداري   هـا نمونـه   آب مصرفي در تيمـار از 

يفيـت آب آبيـاري از طريـق    ك .)2(جدول  تجزيه كامل قرار گرفت

(شـوري   كش زهآب كانال (بدون محدوديت شوري) با آب  اختالط

با توجـه بـه تيمارهـاي آزمـايش     ) زيمنس بر متر سيد 20 باالتر از

  ).2جدول آبياري استفاده شد ( هاينوبتو در انجام 
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  ميانگين نتايج تجزيه برخي خصوصيات كيفي آب آبياري مورد استفاده درتيمارهاي آزمايشي در دو سال آزمايش 2جدول
  

مجموع   سولفات  كلر  بيكربنات  اسيديته هدايت الكتريكي
  ها آنيون

  ها مجموع كاتيون  سديم  منيزيم   +كلسيم  

دسي زيمنس بر متر
 

 ميلي اكي واالن گرم در ليتر

05/8 4/7 85/4 62 2/26 4/95 30 4/68 5/97 

04/12  6/7  60/5  92  1/38  7/140  36  2/104  9/140  

  

مصرفي شامل كودهاي پر مصرف و ميزان كودهاي 

بر اساس تجزيه خاك و توصيه بخش تحقيقات خاك ها  ريزمغذي

بار  سههاي  طرح مورد استفاده كرت. مصرف شدو آب اصفهان 

آب  دو سطح شوريشامل كرت اصلي خرد شده با سه تكراركه 

 بود در طي فصل رشد زيمنس بر متر دسي 12و  هشت آبياري

اسفند  29 -1( شامل دو تاريخ كاشتكرت فرعي  ،)2(جدول 

 خرداد 23و  1383خرداد  15 -1384،2فروردين  15و  1383

تاريخ كاشت اول در آزمايش به علت شور بودن اراضي و ) 1384

تاريخ كاشت دوم به علت پوسيدگي ريشه در منطقه رودشت كه 

و در نتيجه كارحانجات قند تمايل  افتداتفاق ميهاي زود  در كشت

ر اين مناطق دارند انتخاب به كشت پس از آخرين آبياري غالت د

به صورت  -1 بذور كشتكرت فرعي فرعي شامل سه روش . شد

 -3به صورت خط در كرت،  -2دو رديفه در زير خط داغ آب، 

عمليات  تاريخ كاشت اولبراي پشته بود.  بااليكشت بذور بر 

انجام گرفت و براي هر  1383زمين در پائيز سال  سازي آماده

تر و ـم انتيـس 50شش خط كشت به عرض  فرعي كرت فرعي

رقم از اد گرديد. ـمترمربع ايج 30ر و به مساحت ـمت 10ول ـط

در اين مطالعه   P29*MSC2-7233 وريـه شـل بـمتحم

استفاده شد. شوري عصاره اشباع خاك قبل و بعد از كشت 

هاي  نتايج ميانگين وضعيت شوري خاك كرت شد. گيري اندازه

ه شده است.ئارا 3 شماره در جدولپايان آزمايش اصلي پس از 

  
  برداشت دو سال آزمايشميانگين وضعيت شوري خاك در تيمارهاي مختلف تهيه بستر و تيمارهاي آبياري پس از  3جدول 

  

 سال

 
  برداري نمونه

 متر) (سانتي

  زيمنس بر متر دسي 12    زيمنس بر متر دسي 8 

  روش كشت

  دو رديفه  خط در كرت  يك رديفه
  

  دو رديفه  خط در كرت  يك رديفه

1383  )30 -0( 81/10 01/8 95/12 47/14 57/12 04/16 

1384  )30 -0(  85/10 51/11 95/10  56/18 85/17 95/17 

 

آفات و  زراعي شامل آبياري، مبارزه با  عمليات  كليه

ها (كك، سرخرطوم كوتاه، آگروتيس، سرخرطوم بلند،  بيماري

در دستي تر امگس و ليتا و بيماري سفيدك سطحي) و كولتيو

 و28/8/1383هاي  تاريخگرفت. برداشت در هاي الزم انجام  زمان

شد.  انجامچغندرقند  لوژيكيتكنوپس از رسيدگي  30/8/1384

 وگيري  اندازههاي  تمام كرت عملكرد ريشه و تعداد بوته

انجام  براي تعين صفات كيفي هاي انتخابيخميرگيري از نمونه

 آزمايشگاه تكنولوژيتوسط  هاي خميرپس تجزيه نمونه .شد
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 افزار با نرم  آماري  محاسبات  انجامچغندرقند  تحقيقاتسسه ؤم

SAS به روشGLM  شد  اقدام .  

  

  نتايج و بحث

گيري  حاصل از اندازههاي  دادهنتايج تجزيه واريانس 

، تاريخ كاشت و شوريتحت تنش قند رچغندكمي و كيفي صفات 

بر عملكرد آب آبياري شوري  دهد كه نشان ميتهيه بستر تحت 

دار  ثير معنيأتعملكرد قند خالص ريشه، عملكرد قند ناخالص و 

عملكرد ريشه، عملكرد قند  برنيز خير در كشت أت داشته و

دار داشت.  ثير معنيأت عملكرد قند خالص، پتاسيم و ناخالص

صفات كمي و ساير  جز بر عملكرد ريشه بر هبتهيه بستر تيمارهاي 

تاريخ كاشت  ×اثر متقابل شوري . نشان نداددار  ثير معنيأت كيفي

صفات مورد بجز بر عملكرد ريشه و عملكرد قند ناخالص بر ساير 

  .)4(جدول  نبود.دار  مطالعه معني

  
  در دو سال آزمايشبر صفات كيفي چغندرقند مختلف  شوري، تاريخ كاشت و تهيه بستر اثر نتايج تجزيه واريانس 4جدول

  
  درجه  منابع تغييرات

  آزادي
 ميانگين مربعات

 عملكرد  

  ريشه
 درصد

  قند
 عملكرد

  قند ناخالص
  نيتروژن  پتاسيم  سديم

  مضره
  ضريب

  استحصال
  عملكرد

  قندخالص

  86/0  195  37 **  15/2  14/0  19/0  6  58  1  سال
  78/1  40  2  2  36/1  7/1  5  13  5  اشتباه الف

  *45/18  17  16/0  42/0  23/0  32 *  5  774 **  1  شوري

  5/0  29  46/3 *  77/3  87/9  1  3/0  73  1  سال ×شوري
  8/3  121  5/0  76/2  48/5  4  5/6  73  5  اشتباه ب

  41 **  53  3/0  94/21 **  08/17  73 **  6/5  2592 **  1  تاريخ كاشت

  17/6 *  25  7 **  90/0  35/0  48/12 **  10/0  375 **  1  سال× تاريخ كاشت
  08/5  49/4  65/0  11/0  46/0  35/9 *  95/0  228 **  1  شوري× تاريخ كاشت 
  10/2  15  10/3  1  29/1  69/3  64/0  79  1  سال× شوري × تاريخ كاشت

  29/1  88  7/0  38/2  79/5  32/1  78/3  21  10  اشتباه ج

  15/2  96/9  6/0  18/0  60/1  98/2  66/1  95 *  2  تهيه بستر
  72/1  5/4  6/1  82/0  47/0  25/3  38/0  126 **  2  سال× تهيه بستر
  84/1  20/98  4/4 **  11/0  88/5  69/1  99/2  16  2  شوري ×تهيه بستر 

  59/0  56/10  79/0  09/0  02/0  35/1  72/0  35  2  سال ×شوري ×تهيه بستر 
  24/1  61/17  25/3 **  31/0  06/0  76/1  50/0  31  2  تاريخ كاشت ×تهيه بستر 
  54/1  55/15  68/2  72/0  23/2  23/2  95/0  52  2  سال ×تاريخ كاشت ×تهيه بستر 
  75/2  58/85  45/0  01/0  90/3  04/3  32/1  59 2  تاريخ كاشت× شوري × تهيه بستر 
  29/1  65/30  19/0  23/0  89/0  55/1  91/1  29  2  سال× تاريخ كاشت× شوري × تهيه بستر 

  32/1  98/68  68/0  28/0  61/2  48/1  21/2  25 37 اشتباه د

 دار بودن در سطح احتمال پنج و يك درصد. به ترتيب معني **و *

شورتر  1383نسبت به سال  1384خاك مزرعه در سال 

دار  معنياختالف ميانگين صفت نيتروژن مضره  ايبرو فقط بود 

  .)5جدول  ( شدمشاهده 
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تحت تنش شوريميانگين صفات كمي و كيفي چغندرقند  بنديگروه 5جدول  

 

  سال

 عملكرد

  ريشه

  قند

  ناخالص

 عملكرد

  قندناخالص

  نيتروژن  پتاسيم  سديم

  مضره

 ضريب

  استحصال

 عملكرد قند

  خالص

  (تن در هكتار)  (درصد)  (تن در هكتار)
 گرم 100واالن گرم در اكي  (ميلي

  خمير چغندر قند)
  (تن در هكتار)  (درصد)

1383  a 50/35  a 43/17 a 21/6  a 23/4  a 01/7  a 27/4  a 81/76  a 80/4  
1384  a 49/33  a 84/17  a 02/6  a 25/4  a 72/6  b 72/5  a 70/73  a 49/4  

  .دار مي باشند فاقد اختالف معني پنج درصد هاي با حروف يكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ميانگين

  

مقايسه ميانگين صفات كمي و كيفي چغندرقند تحت 

دهد كه با افزايش  تنش شوري در دو سال آزمايش نشان مي

درصد) و  17دار عملكرد ريشه (نزديك  شوري به صورت معني

در كاهش يافته است.  درصد) 18عملكرد قندناخالص (نزديك 

دار  هاي ريشه و ضريب استحصال تفاوت معني كه ناخالصي صورتي

ييد أ). اين موضوع توسط محققان ديگر نيز ت6جدول(نشان ندادند 

اعالم كردند كه  )2007( ابراهيميان و رضاييشده است. 

دهد  مي واكنش نشانآب آبياري هاي مختلف  يبه شورچغندرقند 

خالص به قند عملكرد و ناخالص  دار شدن عملكرد قند و معني

تمام بنابراين از ميان  باشد. ميشدن عملكرد ريشه  دار معنيعلت 

صفات كمي و كيفي بيش از هر صفتي عملكرد ريشه از شوري 

 )2006( ثر شده است. همچنين جهاداكبر و مرجويأآب آبياري مت

مشخص كردند كه درصد  )2007( و ابراهيميان و رضايي

هاي ريشه در آزمايشات مختلف و طي قندناخالص و ناخالصي

تواند عملكرد قند هاي مختلف در رودشت اصفهان نمي سال

ناخالص و عملكرد قند خالص را تغيير دهد و عملكرد ريشه 

ترين عامل توليد قند در منطقه رودشت اصفهان است و  مهم

-افزايش عملكرد قند ناخالص به علت افزايش عملكرد ريشه مي

  باشد.

  
  ميانگين صفات كمي و كيفي چغندرقند در دو كيفيت شوري آب آبياري بنديگروه 6جدول 

  
  شوري

  آب آبياري
 عملكرد

  ريشه
  قند

  ناخالص
 عملكرد

  قندناخالص
  پتاسيم  سديم

  نيتروژن
  مضره

ضريب 
  استحصال

  عملكرد
  قند خالص

  زيمنس دسي(

 )بر متر
 گرم 100اكي واالن گرم در  (ميلي  هكتار) (تن در  (درصد)  (تن در هكتار)

  ريشه چغندر قند)
  (تن در هكتار)  (درصد)

8  a 18/37  a 91/17  a 68/6  a 28/4  a 95/6  a 23/5  a 06/75  a 05/5  
12  b 21/31  a 41/17  b 47/5  a 20/4  a 73/6  a 03/5  a 39/74  a 15/4  

 دار مي باشند. فاقد اختالف معني پنج درصد احتمالهاي با حروف يكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح  ميانگين

  

دار عملكرد ريشه  خير در كاشت به صورت معنيأبا ت

درصد) و  46درصد)، عملكرد قند ناخالص (نزديك  31(نزديك 

كه براي  درصد) كاهش يافت در حالي 30قند خالص (نزديك 

جز پتاسيم و درصد قند ناخالص ه هاي ريشه ب ساير ناخالص
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. در نتيجه كاهش )7جدول (داري مشاهده نشد  اختالف معني

عملكرد قند ناخالص و عملكرد قند خالص به علت كاهش 

عملكرد ريشه بوده و درصد قند در اين مورد نقشي نداشت. 

باشد و  خير در كشت در اين منطقه قابل توجيه نميأبنابراين ت

 احتماالًهاي زود كه  ريشه در كشت ل پوسيدگيكمش چنانچه

بايد كشت در اولين  شودباشد كنترل  مربوط به روش آبياري مي

ساير فرصت در اسفندماه انجام شود. در اراضي شور برخالف 

دار  محدوديت شوري، كشت كرپه با افزايش معني بدونمناطق 

خير در كشت أگردد و در نتيجه با ت درصد قند ناخالص مواجه نمي

دار، باكاهش عملكرد قند مواجه خواهيم شد. اين  صورت معنيبه 

موضوع با مطالعات پيشين كه در رودشت اصفهان انجام شد 

 ;Jahadakbr and Marjovy 2006) انطباق دارد

Ebrahimian and Rezaei 2007)  

  
  كاشت در شرايط تنش شوري ميانگين صفات كمي و كيفي چغندرقند در دو تاريخبندي گروه 7جدول 

  

  تاريخ كاشت
  ناخالص قند  ريشه عملكرد

 عملكرد

  قند ناخالص
  پتاسيم  سديم

  نيتروژن
  مضره

  ضريب استحصال
  عملكرد

  قند خالص

 (تن در

  هكتار)
  (درصد)

 (تن در

  هكتار)
 گرم 100(ميلي اكي واالن گرم در 

  ريشه چغندر قند)
  (درصد)

 (تن در

  هكتار)
  اول

a 49/40   a 44/17  a 15/7   a 68/4  b 34/6  a 26/5  a 81/73  a 41/5  

   b 03/28   a 90/17  b 02/5   a 80/3  a 38/7  a 02/5  a 40/75  b 81/3  دوم
  دار مي باشند فاقد اختالف معني پنج درصد هاي با حروف يكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ميانگين

  

تاريخ  در چهار اثر متقابل سالبر اساس جدول شماره 

كاشت بر عملكرد ريشه و به دنبال آن بر عملكرد قندناخالص و 

دار است. در دو سال مورد مطالعه در  عملكرد قندخالص معني

داري بر عملكرد ريشه، عملكرد  تاريخ كاشت اول اختالف معني

قندناخالص و عملكرد قندخالص مشاهده نشد ولي براي هر در دو 

مايش در تاريخ كاشت دوم اختالف مشاهده شده براي سال آز

 ) كه علت آن احتماال8ًدار بود (جدول  صفات پيش گفته معني

تواند شورتر شدن خاك در سال دوم آزمايش نسبت به سال  مي

  ).3اول باشد (جدول 

  
  ملكرد ريشه، قندناخالص و قندخالصبندي ميانگين اثر متقابل سال و تاريخ كاشت بر صفات عگروه 8جدول 

  
  عملكرد قند خالص  عملكرد قند ناخالص  عملكرد ريشه  تاريخ كاشت  سال

  (تن در هكتار)  (تن در هكتار)  (تن در هكتار)

1383  
  a 22/39  a 82/6  a 29/5  اول

  b 78/31  b 60/5  b 31/4  دوم

1384  
  a 40/41  a 39/7  a 50/5  اول

  c 26/25  c 60/4  c 44/3  دوم

                         LSD5% 06/5  95/0  65/0  

   .باشند دار مي فاقد اختالف معني  پنج درصد هاي با حروف يكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ميانگين
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 در بر اساس جدول شماره چهار اثر متقابل تاريخ كاشت

. در استدار  شوري بر عملكرد ريشه و عملكرد قندناخالص معني

تاريخ كاشت اول با شورتر شدن آب آبياري عملكرد ريشه و 

دار كاهش نشان داد ولي در  عملكرد قند ناخالص به صورت معني

تاريخ كاشت دوم به علت شورتر شدن خاك، دو سطح شوري آب 

شه و عملكرد داري بر عملكرد ري اعمال شده اختالف معني

ييدي است بر أ). اين موضوع ت9(جدول  مشاهده نشدقندناخالص 

خير در كشت در اراضي با شوري مشابه منطقه آزمايش أاينكه ت

دهد كه  العمل كمتري نشان مي گياه به شوري آب آبياري عكس

علت آن نيز شورتر شدن خاك در تاريخ كاشت دوم نسبت به 

  تاريخ كاشت اول است.

  
   بندي ميانگين اثر متقابل تاريخ كاشت و سطح شوري بر عملكرد ريشه، قندناخالص و قندخالصگروه 9جدول 

    
  (تن در هكتار) عملكرد قند ناخالص  (تن در هكتار) عملكرد ريشه بر متر) دسي زيمنس( شوري آب آبياري  تاريخ كاشت

  اول
8  a 17/45  a 09/8  
12  b 58/35  b 16/6  

  دوم
8  c 18/29  c 27/5  

12  c 75/36  c 75/4  

LSD 5%  51/5  74/0  

  .دار مي باشند فاقد اختالف معني پنج درصد هاي با حروف يكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ميانگين

 

دو روش كشت دو رديفه و خط در كرت با روش معمول 

باالترين عملكرد ريشه، در كشت  كشت يك رديفه مقايسه شدند.

دست آمد كه با روش كشت يك رديفه اختالف  هخط در كرت ب

دار داشت وليكن با روش كشت دو رديفه اختالفي مشاهده  معني

). به علت بيشتر بودن درصد قند در روش كشت 10نشد (جدول 

دو رديفه، عملكرد قندناخالص و عملكرد قندخالص اين روش 

هاي دو كشت ديگر بيشتر بود. مقايسه هزينهنسبت به دو روش 

در  )2007( روش كشت معمول در اراضي شور توسط دادخواه

رودشت اصفهان انجام شد و مشخص شد كه از نظر پايين بودن 

هزينه صرف شده، روش كشت دورديفه به روش كشت كرتي 

  برتري دارد.

   
  ميانگين صفات كمي و كيفي چغندرقند در سه روش تهيه بستر در اراضي شور بنديگروه10جدول 

  

  روش كاشت

  قندخالص عملكرد  استحصال ضريب  مضره نيتروزن  پتاسيم  سديم  قندناخالص عملكرد  ناخالص قند  ريشه عملكرد

  (تن در هكتار)  (درصد)  (تن در هكتار)
 گرم  100اكي واالن گرم در  (ميلي

  ريشه چغندر قند)
  (تن درهكتار)  (درصد)

  ab 87/34 a 07/18  a 35/6  a 88/3  a 76/6  b 80/4  a 24/75  a 91/4  كشت دو رديفه
  b 48/32  a 49/17   a 72/5  a 35/4   a 89/6  ab 21/5  a 66/74  a 30/4  كشت يك رديفه

 a 38/36 a 45/17 a 22/6 a 49/4 a 89/6 a 40/5 a 89/73 a 64/4  خط در كرت

  .دار مي باشند فاقد اختالف معني پنج درصد حروف يكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمالهاي با  ميانگين
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تهيه بستر  در بر اساس جدول شماره چهار اثر متقابل سال

 11كه جدول  طوري باشد. همان دار مي بر عملكرد ريشه معني

مطالعه هاي تهيه بستر مورد  روش 1383. در سال دهدنشان مي

 استدار بر عملكرد ريشه  در اين آزمايش موجب تفاوت معني

با شورتر شدن خاك مزرعه آزمايشي  1384وليكن در سال 

عملكرد ريشه نداشتند. در دار بر  هاي تهيه بستر تفاوت معني روش

گيري كرد كه در صورتي كه خاك مزرعه  نتيجهتوان  نتيجه مي

مورد مطالعه در اين آزمايش هاي تهيه بستر  بسيار شور گردد روش

  . شودتوانند موجب افزايش عملكرد ريشه  نمي هم

  
مقايسه ميانگين اثر متقابل سه روش كاشت مورد مطالعه در دو سال آزمايش بر عملكرد ريشه 11جدول   

 

  روش كاشت
  )عملكرد ريشه (تن در هكتار

  خط در كرت  كشت يك رديفه  كشت دو رديفه

  b 12/36  a 06/40  c 75/30  1383سال 
  b 01/34c  bc 64/32  c 87/33  1384سال 

LSD 5% 30/4      

  .دار مي باشند فاقد اختالف معني پنج درصد هاي با حروف يكسان بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال ميانگين

 

   گيري نتيجه

قندناخالص و ، عملكرد عملكرد ريشه با افزايش شوري -1

داري كاهش يافت، در  عملكرد قندخالص به صورت معني

، پتاسيم (سديم هاي ريشهكه درصد قندناخالص و ناخالصي صورتي

دار پيدا نكردند و  و ازت مضر) با افزايش شوري تفاوت معني

دار عملكرد قندناخالص و عملكرد قندخالص به علت  كاهش معني

وري موجود در منطقه رودشت دار عملكرد ريشه در ش كاهش معني

  . بوداصفهان 

خير در كشت فقط عملكرد ريشه به صورت أبا ت -2

هاي ريشه تفاوت دار كاهش يافت و درصد قند و ناخالصي معني

دار  خير در كشت موجب كاهش معنيأداري پيدا نكردند. ت معني

و قابل توصيه  شدعملكرد قند در اراضي شور استان اصفهان 

خيري به علت شورتر شدن خاك، أچنين در كشت تباشد. هم نمي

دار در عملكرد  تواند موجب تفاوت معني شوري آب آبياري نمي

هاي تهيه بستر  با شورتر شدن خاك مزرعه روش ريشه گردد.

  ثير بگذارند. أمورد مطالعه هم نتوانستند بر عملكرد ريشه ت

در مجموع روش كشت دو رديفه به علت سهولت  -3

هاي توليد در  آبياري، كشت مكانيزه و كاهش هزينهبيشتر در 

اراضي با محدوديت شوري نسبت به دو روش ديگر قابل توصيه 

  باشد.  مي
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