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  چكيده
 آن ارتباط و 1386 چغندرقند توليدي كشور در سال قند افزايش چشمگير ميانگين عيارل بررسي علمنظور به

علت اين انتخاب نزديكي به . انتخاب شدقند چناران  كارخانه هاي چغندركاري حوزه ، پارامترهاي اقليميبا

چنين دسترسي به آمار و اطالعات  هواشناسي سينوپتيك گلمكان و آمار مطمئن هواشناسي و همايستگاه 

 چغندرقند قند عيارترين پارامترهاي اقليمي مؤثر بر مهم .قند مذكور بود برداري كارخانه دقيق مربوط به بهره

 در مقايسه با 1386ها در سال  و تغييرات آن) ساعت آفتابي و سرعت باد، رطوبت نسبي، دما، بارش(

كارخانه اين  چغندرقند قندتجزيه رگرسيوني بر روي عدد نهائي عيار .هاي قبل مورد بررسي قرار گرفت سال

عنوان متغير مستقل  عنوان متغير وابسته و پارامترهاي اقليمي ماهانه به  به1386 تا 1380هاي  طي سال

برداري  ميزان اُفت و عيار چغندرقند طي دوره بهرهتغييرات چنين اثر پارامترهاي اقليمي بر  هم .انجام شد

 پارامترهاي اقليمي منطقه بر 1386 اُفت و عيار چغندرقند در سال  تغييراتاطالعات روزانه .بررسي گرديد

رونده  پيشروش گام به گام  با استفاده از .محاسبه گرديد ضرايب همبستگي خطي برازش داده شد و

از بين كه نتايج نشان داد  .اُفت چغندرقند تعيين شدامل مؤثر بر عيار و  از بين عوترين پارامتر مهم

معادل ماه ( مردادماه ترين عامل مؤثر بر عيار چغندرقند در هر سال دماي كمينه در مهم اقليمي، متغييرهاي

تحويل اُفت و عيار چغندرقند طي دوره برداشت و عوامل اقليمي بر تغييرات ثير أاز لحاظ ت .باشد مي) اوت

گراد زير صفر و كمتر از آن  سانتي چهار درجه  تعداد روزهاي با دماي نتايج نشان داد كه،چغندرقند

 1386 در سال چغندرقند عيار با ميزان افت ورا ترتيب بيشترين همبستگي  و رطوبت نسبي به) يخبندان(

صورت گرم شدن   مردادماه و دردما در بنابراين، توجه به پارامترهاي اقليمي مخصوصاً كمينه .دان هداشت

. توجهي داشته باشد ثير قابلأعيار چغندرقند تافزايش موقع ممكن است در  شديد هوا آبياري مناسب و به

 هواشناسي هاي يبين ريزي صحيح برداشت و تحويل چغندرقند طي فصل پاييز با توجه به پيش برنامه

  .  نقش مهمي داشته باشدآن عيار تواند در كاهش افت و ضايعات چغندرقند و افزايش مي
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  مقدمه

ترين منابع  نيشكر مهم به همراه چغندرقند

اي است با   ساكارز فرآورده .باشند ميتوليدكننده ساكارز 

داري باال كه اين  كنندگي و قابليت نگه خاصيت شيرين

ا يدهنده  عنوان اجزاء تشكيل هب دهد تا ميامكان را 

ها و مواد  افزودني در طيف وسيعي از غذاها، نوشيدني

 .(Cooke and Scott 1993) داروئي مصرف گردد

تعيين عيارقند چغندرقند اولين قدم اصولي در سنجش 

 سنجي درهاي عيار كيفيت است كه توسط دستگاه

 درصدقند يا .شود ميگيري  هاي قند اندازه كارخانه

عبارت از مقدار شكر موجود ) قند ناخالص درصد( قندعيار

روش  هـه معموالً بكباشد   ميتر ريشه چغندرقند در وزن

 ودـش ميري ــگي ري اندازهـوالريمتــپ

(Abdollahian-Noghabi et al. 2005) . اين

و منظور كردن ميزان  ريشهشاخص كيفي همراه وزن 

 پرداخت بهاي چغندرقند به مبناي محموله اُفت

ها   در هنگام تحويل محصول به كارخانه،چغندركاران

  .باشد مي

 ويژه چغندرقند هكيفيت محصوالت كشاوزي ب

رايط آب  نزوالت جوي و مناسب بودن شههمبستگي ب

 آب و هوا به مقدار اقليم و. و هوايي در هر سال دارد

چنين در  هاي مختلف و هم طي سالاي  الحظهقابل م

، ميانگين بلندمدتهاي قبل و  سالمقايسه هر سال با 

عامل اقليمي در هر منطقه اين تغييرات  .استغير مت

 در عملكرد كمي و كيفي محصوالت زراعي بين غييرت

  .(Habibi 2002) هاي مختلف است سال

در  چغندرقند عيار در يك تحقيق در آمريكا،

شده از  هاي اخذ دادهاز  ساله 10يك دوره طول 

 ساله پارامترهاي جوي مورد 10هاي قند با آمار  كارخانه

هاي  نتايج نشان داد كه دماي ماه .بررسي قرار گرفت

 چغندرقند عيار  اثر چنداني رويتير  وارديبهشت، خرداد

 براي بيشتر مناطق مردادكمينه دماي  ولي ردندا

اثر  . داشتچغندرقنديار  ع باداري معنيهمبستگي 

 شهريور و هاي ماه در طول چغندرقند عيار بارندگي بر

   .)Akeson 1981( مهر منفي بود

 شبانه و شدت نور بر دمايبراي تعيين اثرات 

 .آزمايشي در دشت مغان انجام شد ،ريشه قنددرصد

ترين دالئل  مـكي از مهــيان داد كه ــايج نشــنت

 در دشت مغان باال بودن دچغندرقن عيار پايين بودن

و كاهش ريور ــرداد و شهــ مهاي اهـم  شبانه دردماي

 Yadollai and)  باشد مي روز شدت نور در طي

Shojaei- Asadiyeh 2009; Yadollahi 1998). 

 Fathollah Taleghani et)طالقاني و همكاران اله فتح

al. 2001)  نيز كاهش عيار چغندرقند در دشت مغان را 

هوايي  ها و كاهش وزن اندام ي از ريزش برگناش

 تير و مرداد و سپس رشد مجدد هاي ماهچغندرقند طي 

در شهريور ماه به دليل شرايط اقليمي خاص آن منطقه 

در پژوهشي كه با هدف بررسي  .گزارش كردند

هاي  العمل عملكردشكر و اجزاء آن در تاريخ عكس

كه داد  ، نشانمختلف كاشت در منطقه كرج انجام شد

زيرا  .نامطلوب هستند انـمهر و آب باال دردماهاي 

ائر موجود ـهاي جديد شده و از ذخ برگموجب توليـد 

در   .(Habibi 2002) نمايند  ميادهـدر ريشه استف
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 )Jaggard et al. 2003( جاگارد و همكارانبررسي 

 آب و هوا بر عملكرد چغندرقند در ثيرأدر خصوص تكه 

 در انگلستان انجام 2002ا سال يسه ب در مقا2003سال 

 عملكرد و 2003سال مشخص گرديد كه در ، شد

. ت به سال قبل افزايش زيادي داشتدرصدقند نسب

 هاي ماه طي هاي خوب وجود بارشعلت اين افزايش را 

 نسبت  ماهرداد تا مهرخرداد و تير و كاهش بارش در م

 .اند به مدت مشابه در سال قبل دانسته

كمي هدف با ديگري در آلمان  تحقيقدر 

عالوه  ه بارش ب وكردن اثر دما، تابش خورشيدي

عملكرد چغندرقند،  تغييراتشاخص سطح برگ روي 

گي  اطالعات عملكرد همبستااطالعات آب و هوايي ب

 تير و مرداددماهاي باال در داشته و نشان داد كه 

عملكرد نهائي ريشه را كاهش داده و بنابراين 

، انباشت  ماهدر مهر .سفيد در پاييز كم شدعملكردشكر 

وسيله شدت  هطور واضح ب هها ب هيشدر رماده خشك 

 تابستان دماهاي باالتر از هاي ماه طي و تابش متأثر شد

 Kenter) بودآور   عملكرد زيانافزايش ايميانگين بر

and Hoffman 2003; Kenter et al. 2006)   

عت و وضعيت زراجهت بررسي اي كه  مطالعه

 انجام 1386 و1385هاي  توليد چغندرقند كشور در سال

 متوسط عيار چغندرقند 1386 نشان داد كه در سال ؛شد

كشور، باالترين ركورد  هاي قند تحويلي به كارخانه

آن را به خنك دليل محقق  . در كشور بوده استقندعيار

بودن هوا در تابستان و تأخير در شروع بارندگي طي 

كاهش به غندرقند در پائيز و تا حدودي فصل برداشت چ

محتمل هاي چغندرقند  درصد رطوبت موجود در ريشه

 .(Abdollahian-Noghabi 2008) داند مي

دهد   ميهاي اوليه كارشناسان چغندرقند نشان بررسي

كه از بين عوامل مختلف مؤثر در رشد و توسعه 

  افزايشللترين ع عوامل آب و هوايي مهم ،چغندرقند

با توجه به  .بوده است 1386سال در  چغندرقند عيار

 با 1386 سال چغندرقند عيار كه ارتباط افزايش اين

تغييرات اقليمي هنوز بررسي نشده است، اين تحقيق در 

 با استفاده از اطالعات راستاي تكميل منابع موجود

  .هواشناسي كارخانه قند چناران انجام گرديد

  

  ها مواد و روش

   ايستگاه هواشناسيوورد مطالعه قه م منطانتخاب

عنوان  داليل ذيل به قند چناران به  كارخانه

حوزه اوالً  .قند شاخص مورد مطالعه قرار گرفت  كارخانه

 مزارعطوري بيشترين  هچغندركاري محدود بوده ب

 كيلومتري 40  شعاعقند در  كارخانهچغندركاري اين 

ز مناطق خارج ورود چغندرقند به كارخانه اثانياً  .باشد مي

نتايج ثالثاً  .باشد از محدوده نظارتي در حد صفر مي

 نشان 1386 و 1385 در سال اي پرسشنامههاي  بررسي

تقريباً هاي مورد بررسي  سالپيمانكاران در طي داد كه 

كشاورزي  هاي نهادهكاربرد از لحاظ  ه ويكسان بود

نسبتاً مشابه نيز  بذر و كود و مديريت مزرعه مانند

كه دانش فني پيمانكاران و  با فرض اينبنابراين  .اند هبود

هاي قبل  هاي كشاورزي طي سال  نهادهمصرف

تغييرات قابل توجهي نداشته است، ) 1384-1380(

گام . انجام گرديدحاضر در حوزه اين كارخانه مطالعه 

هاي هواشناسي موجود در  ايستگاهموقعيت بررسي دوم 
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 كه آمار و اطالعات آن منطقه و انتخاب ايستگاهي بود

طوري  ههاي چغندركاري بوده ب موجود و نزديك به حوزه

توان آمار هواشناسي را به اين مزارع  هاالمكان ب كه حتي

ايستگاه هواشناسي سينوپتيك گلمكان در . تعميم داد

 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان چناران و ارتفاع 15

و متوسط ارتفاع قابل قبول (از سطح دريا  متر 1176

اطالعات عنوان ايستگاه شاخص  به) دشت چناران

  .در نظر گرفته شداقليمي 

  

آوري و بررسي اطالعات مربوط به عيار و  جمع

   ها دادهتحليل و روش  چغندرقند اُفت

چغندرقند كه تغييرات عيار  با توجه به اين

ي با وضعيت آب و هوا در طي دوره باالئهمبستگي 

 چغندرقند عيار تحليل تغييرات لذا جهترشد گياه دارد 

وضعيت پارامترهاي اقليمي در قبل از ضرورت دارد 

كه  قند عيارساالنه از آمار .زمان برداشت بررسي شود

 هر ،هاي قند و شكر ايران انجمن صنفي كارخانهتوسط 

 عيار عدد نهائي .استفاده شدشود  ميمنتشر ساله 

پارامترهاي  و عنوان متغير وابسته  كارخانه بهچغندرقند

شامل دماي بيشينه و كمينه، ميانگين ماهانه اقليمي 

وبت نسبي، گين رطندامنه دما، مجموع بارندگي، ميا

بر اساس  ميانگين سرعت باد و ت آفتابياميانگين ساع

در نظر گرفته عنوان متغير مستقل  بههاي ميالدي  ماه

هاي  سازي ماه  معادل،ملموس بودن موضوعجهت . شد

. انجام شددر متن مقاله هاي شمسي  هه ما بميالدي

 هفت اطالعات و اطمينان بيشتر از كاهش خطا جهت

ا توجه به ب 1386 تا 1380سال اخير يعني از سال 

هاي كشاورزي و مديريت مزرعه در  هتغييرات كم نهاد

ضرايب . قرار گرفتاستفاده مورد قند  هاي كارخانه حوزه

از متغيرهاي هريك  بين ،به تفكيكرگرسيون خطي 

قبل از محاسبه  .دست آمد هب  وابسته با متغيرمستقل

با انجام آزمون  )Pearson (ضريب همبستگي پيرسون

با   (Kolmograv-Smirnov)اسميرنف -كولموگروف

 از نرمال بودن SPSS (V 15) افزار استفاده از نرم

براي انجام تجزيه . ها اطمينان حاصل شد داده

پارامتر اقليمي كه  پنچعداد ترگرسيون چندمتغيره، 

 عيار  با78/0ضرايب رگرسيون خطي بيشتر از 

  دماي كمينه مرداد و مهر، شامل، داشتندچغندرقند

براي آزمون و سرعت باد خرداد و آبان  بارندگي خرداد

مستقل متغير پنج  .در مدل مورد استفاده قرار گرفتند

به يكديگر  طور ماهوي بهبراي مدل انتخاب شده 

چند  در عين حال عدم وجود. باشند بسته نميوا

 VIFاز طريق مذكور خطي بين متغيرهاي مستقل  هم

 SPSSافزار در نرم Collinearityزينه از گ  با استفاده

)(V 15 ن بررسيــدر اي. فتگررار ـقررسي ــبورد ـم ،

ي مستقلي در مدل باقيماندند كه داراي تلرانس متغيرها

(Tolerance) بودند1/0از  بيش  (Fotouhi and 

Asghari 2008) .ترين پارامترهاي  در نهايت مهم

ماهانه كه در تركيب با ساير پارامترهاي اقليمي اقليمي 

به روش گام به گام در مدل رگرسيون چند ماهانه 

 چغندرقند عيار بيشترين اثرگذاري بر تغييراتمتغيره 

مدل رگرسيون  در . انتخاب شدند،ساالنه را داشتند

دست آمده  ه روش گام به گام مدل بندگانه بهچ

ترين عامل  عنوان مهم نحوي است كه اولين پارامتر به به
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 و ساير شدهضريب رگرسيون مشخص افزايش در 

ترتيب اهميت در افزايش ضريب رگرسيون  بهپارامترها 

 .شوند ميدر مدل مشخص 

 پنج حوزه  در ذكر شدههاي يبررس بر عالوه

ه، حوزه درزآب كه كمترين فاصله تحت نظارت كارخان

 انتخاب گرديد ،را با ايستگاه هواشناسي گلمكان داشت

چغندرقند تحويلي به و عيار و اطالعات روزانه اُفت 

با توجه به  . شداخذ از كارخانه 1386كارخانه در سال 

كه اثر آب و هوا بر تغييرات اُفت در زمان برداشت  اين

علت زياد  بهات اُفت، شود براي تحليل تغيير ميمشخص 

از اطالعات روزانه برداري  بهرهبودن تعداد روزهاي 

روزه درآمده 10 دوره صورت نه هببرداري  بهرهزمان آغاز 

 10روزه پارامترهاي اقليمي بر ميانگين 10و ميانگين 

 براي بررسي همبستگي .روزه اُفت برازش داده شد

يانگين ، مقند عيار كاهشعوامل اقليمي واحتمالي بين 

روزه عيار در 10 با ميانگين روزه پارامترهاي اقليمي10

بعد از  .طور همزمان مقايسه شد هدهه بطول هفت 

از   در نهايت با استفاده ، سادههاي يهمبستگمحاسبة 

چندگانه رگرسيون  ،و روش گام به گامSPSS نرم افزار 

 ترين مهم و نيز محاسبه گرديدروزه 10براي عيار و افت 

 .مشخص شدچغندرقند  مؤثر بر عيار و اُفت متغير

خطي بين متغيرهاي  عدم وجود چند همچنين  هم

 با استفاده از گزينه VIFروزه از طريق 10مستقل 

Collinearityنيز بررسي گرديد . 

  

  نتايج و بحث

   كارخانه چغندرقند عيار تغييرات

هاي  متوسط عيار چغندرقند تحويلي به كارخانه

 درصد و35/18 معادل 1386ور در سالقند كش

در  باالترين ركورد عيار در كشور بود و حال درعين

 51/1معادل ) درصد84/16 قندعيار( مقايسه با سال قبل

متوسط عيار چغندرقند . )1شكل (واحد افزايش داشت 

، 1386در سال  قند چناران تحويلي به كارخانه

نسبت به درصد 44/1درصد بود كه با اختالف 15/19

گر افزايش چشمگير  بيان ،هين شش سال گذشتميانگ

بوده قبل  هاي  نسبت به سال1386ند در سال عيارق

كمترين ي هفت سال گذشته چنين در ط هم .است

 ه استبه ثبت رسيد 1381در سال كارخانه عيارقند 

  ).2شكل (

  

  چغندرقند عيار  و ماهانهبيشينهدماي 

اي  روزانه با دمبيشينهكه دماي  با توجه به اين

 روزانه دمايرين ت مناسب روزانه رابطه خطي دارد و

 تا 20  بيندمايقند در چغندرقند  درصدبراي افزايش 

،  (Vassey 1989)است تعيين شدهگراد  درجة سانتي 23

 در طي بيشينهرود كه هرچه دماي  ميبنابراين انتظار 

موجب سازي قند كمتر باشد،   اصلي ذخيرههاي ماه

گيري از  ميانگيننتايج .  شودقندچغندر عيار افزايش

 كه مرداد، شهريور و مهر در سه ماه بيشينهدماي 

باشند، نشان داد  ميسازي قند   ذخيرههاي ماهترين  مهم

 1385 الي 1380هاي  ميانگين دماي بيشينه سالكه 

 معادل 1386 و در سال گراد  درجة سانتي9/27معادل 

سال مورد  هفتطي  .باشد مي گراد  درجة سانتي1/27

 كمترين مقدار را 1386بررسي اين ميانگين در سال 



106 ....تأثير عوامل اقليمي بر افزايش عيار چغندرقند در    

 بيشينهكننده اين موضوع است كه دماي   بيانو ،دارد

 عيار باشد بر تغييرات ميكه متناظر با دماي روزانه 

 نزديك ،1  جدول توجه بهبا  . اثر داشته استچغندرقند

احتمال  به سطح بيشينه دماي ضريب همبستگيبودن 

مهر  در ماه  پنج درصدبوط به سطح احتمالربه مقدار م

بر وجود رابطة  مبني (Akeson 1981)ن وآكس با نتايج

 عيار ور مه بيشينهدماي  داري بين منفي معني

  .باشد مي منطبق ،چغندرقند

  

 چغندرقند عيار  و ماهانهكمينهدماي 

 با دماي شبانه كمينهكه دماي  با توجه به اين

 درجه حرارت كه  به اينبا توجهرابطه خطي دارد و 

در شبانه براي افزايش محتوي قند در چغندرقند بهينه 

 آيد مي پديد گراد  درجة سانتي10 و 4دماي شبانه 

)(Ulrich 1955، كمينهرود كه هرچه دماي  مي انتظار 

تر باشد، سازي قند كم  اصلي ذخيرههاي ماهدر طي 

يري گ ميانگيننتايج . شود چغندرقند عيار  افزايشموجب

كه مرداد، شهريور و مهر  در سه ماه كمينهاز دماي 

باشند، نشان داد  ميسازي قند   ذخيرههاي ماهترين  مهم

 1385 الي 1380هاي  ميانگين دماي كمينه سالكه 

 معادل 1386و در سال گراد  درجة سانتي 9/10معادل 

 ،سال مورد بررسيطي هفت  .بودگراد  درجة سانتي نه

 . كمترين مقدار را دارد1386ال ر ساين ميانگين د

 ازجمله كمينهدماي   كهتوان نتيجه گرفت ميبنابراين 

 1386سال در  چغندرقند عيار در افزايشعوامل مؤثر 

 در كمينه كاهش دماي ،1 با توجه به جدول .بوده است

قند باعث افزايش عيار سازي   اصلي ذخيرههاي ماه

دماي  تگي بودن ضريب همبسدار معني .شود مينهائي 

در سطح ترتيب  با عيارقند به مرداد و مهر هاي ماهكمينه 

دهنده اين موضوع است  نشان  درصدپنجو  يكاحتمال 

 وابسته مهر و  مردادكمينه به دماي چغندرقند عيار كه

   .است

  

   دماي ماهانهامنهميانگين د

ي كه در دوره رشد گياه تعداد هاي در سال

درجة  15روزي باالتر از شبانه دماي روزهاي با دامنه 

  قند قابل استحصال و،بيشتر استگراد  سانتي

  .(Habibi 2002) يابد ميعملكردشكر سفيد افزايش 

گيري از دامنه شبانه روزي دما در سه ماه  ميانگيننتايج 

سازي   ذخيرههاي ماهترين   كه مهم مهر ويوررشه، مرداد

اي ميانگين دامنه دمباشند، نشان داد كه  ميقند 

درجة  1/17معادل  1385 الي 1380هاي  سال

 گراد  درجة سانتي18 معادل 1386و در سال گراد  سانتي

دهد دامنه تغييرات شبانه  مياين نتايج نشان  .باشد مي

 9/0 درصد و برابر پنج  معادل1386روزي دما در سال 

هاي قبل  سالدامنه بيشتر از ميانگين گراد  درجة سانتي

بيشتر از ارتي اختالف دماي شب و روز به عب. بوده است

 باشد مي در ذخيره ساكارز مؤثر گراد  درجة سانتي15

(Karimi 1991) .ين  ا،ي سال مورد بررسدر طي هفت

 لذا عيار آن سال نيز بود،  بيشتر1386ميانگين در سال 

  .هاي قبل است بيشتر از سال

  

 و ميانگين رطوبت نسبي ماهانهمجموع بارش 
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 چغندرقند در منطقه زراعتكه  اينبا توجه به 

توان اثر بارش را به درستي تعيين  مياست ن فارياب

 اثر بارندگي برن مختلف ابراساس گزارش محقق .كرد

  مرداد، شهريور و مهرهاي ماه ي در طچغندرقندعيار 

  (Akeson 1981; Jaggard et al. 2003) ي استـمنف

 .Jaggard et al)  مثبت استرـرداد و تيــخو در ماه 

ده ــدست آم هـبيب اضر ،1 براساس جدول .(2003

 تــن اساــــر محققــايـج ســـايـر نتــق بـــمنطب

; Akeson, 1981) (Jaggard et al. 2003 .

در سطح آن بودن  دار  و معنيخردادهمبستگي ماه 

اثر بارش اين ماه احتمال دهنده   نشان پنج درصداحتمال

 ميلفورد و الولرنتايج   . استچغندرقند عيار بر

)Milford and Lawlor 1974( دوطي  نشان داد در 

 هواي مرطوب سرعت آسيميالسيون مرداد، در ماه هفته

با توجه به  .دهد خالص و فتوسنتز را افزايش مي

اختالف رطوبت در اين تحقيق  ي انجام شدهها بررسي

مورد هاي  سازي قند در سال هاي ذخيره نسبي در ماه

بنابراين رطوبت نسبي  . بسيار جزئي استسيبرر

 1386 عيار سال طور مستقيم عامل افزايش هتواند ب نمي

 همبستگيلحاظ  بدين .باشدهاي قبل  نسبت به سال

 مشاهده چغندرقند عيار ن رطوبت نسبي وداري بي عنيم

  .دنش

  

سرعت ماهانه ميانگين و  آفتابي تامجموع ساع

 باد

 از خرداد  آفتاب تابش ساعاتعوجممميانگين 

كننده عملكرد چغندرقند خصوصاً  تا آبان تعيين

 Cooke and Scott) باشد ميعملكردشكر در هكتار 

1993; Yadollahi 1998) . از ت آفتابي اساعمجموع

 1385 الي 1380هاي  در ميانگين سال تير تا آبان

 1581 معادل 1386در سال و  ساعت 1454معادل 

 مجموعل مورد بررسي ساهفت در طي .  بودساعت

.  بيشترين مقدار را دارد1386در سال ت آفتابي اساع

ازجمله ساعت آفتابي كند كه  مياين موضوع بيان 

 1386سال در  عيار چغندرقند در افزايشعوامل مؤثر 

 دهد كه مي نشان 1 جدول با اين حال . استبوده

عيار  با ماه نوامبرت آفتابي اساعمجموع همبستگي 

و مثبت دار   معني پنج درصدحتمالدر سطح ا چغندرقند

   .است

 به قندعلت نفوذ ريشه چغندر رسد به نظر مي به

 Ghaibi)نداردبر عيار باد اثر چنداني ژرفاي خاك 

ميانگين شده  انجام هاي يبا توجه به بررس  .(2004

 نسبت به 1386 سال هاي ماهسرعت باد در تمامي 

كمتر ها   تمام سالدر ولي ميانگين نرمال منطقه بيشتر

 بر تغييرات عيار اثر بنابراين .باشد ميمتر بر ثانيه  5 از

در تعرق  و و بيشترين اثرش بر افزايش تبخير نداشته

كه با توجه به هاي قبل بوده  سال نسبت به 1386سال 

 1386توزيع زماني بارندگي و وضعيت آبياري در سال 

سرعت ميانگين  .گياه دچار تنش كم آبي نشده است

 دار با خرداد و آبان همبستگي مثبت و معني در ماه ،باد

  .است ه داشت پنج درصددر سطح احتمال عيار چغندرقند

  

   و پارامترهاي اقليمي اُفتبررسي 
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شود كه در هر  مي به موادي اطالق اُفت

 به كارخانه تحويل قندچغندربا ريشه محموله همراه 

 دمبرگ،  اين مواد ممكن است برگ،.شود ميداده 

ها   محمولهاُفتبخش عمده  .خاك، سنگ و غيره باشند

كه خود دارد ارتباط  چغندرقند  ريشه خاك چسبيده بههب

  بارندگيبويژه  با پارامترهاي اقليمييرابطه مستقيم

از بررسي   نتايج حاصل ،2 با توجه به جدول .دارد

ليمي روزه پارامترهاي اق10هاي  ميانگين هاي يهمبستگ

  . استريزروزه به شرح 10 اُفتگين با ميان

  

  اُفتدما و 

 و تعداد روزها با كمينه، بيشينهدماي  همبستگي

 با ميانگين  و كمتر زير صفرگراد  درجة سانتي4 دماي

 درصد پنج حتمالدر سطح اروزه چغندرقند 10 اُفت

، بيشينه( با كاهش دما ،2 جدول براساس. دار بود معني

 درجة چهار ها با دمايتعداد روز  و افزايش)كمينه

يابد كه در  مي افزايش اُفت ، و كمتر زير صفرگراد سانتي

كند كه با افزايش دما،  مي اين واقعيت را بيان حقيقت

رطوبت خاك كم شده و در نتيجه چسبندگي خاك به 

  .يابد مي كاهش اُفت كمتر و در نهايت قندچغندرريشه 

  

  فتاُو  ميانگين رطوبت نسبي ،مجموع بارش

ارش و رطوبت نسبي ارتباط مستقيمي با ب

دست آمده ارتباط  هنتايج ب .ميزان رطوبت خاك دارد

روزه 10 و مجموع بارش اُفتداري بين ميانگين  معني

دهنده  دهد ولي ضريب همبستگي نشان مينشان ن

ميانگين . بارش استافزايش  با اُفت درصد افزايش

پنج  حتمال در سطح ااُفترطوبت نسبي با ميانگين 

  . )2جدول  (دار است  معنيدرصد

  

  اُفتو ت آفتابي اساعمجموع 

همبستگي ت آفتابي اساعجا كه مجموع  از آن

توان نتيجه گرفت اثر آن  ميمثبت با دماي هوا دارد 

ميانگين ساعت آفتابي با افزايش مجموع . مانند دماست

دست آمده اين موضوع را  هنتايج ب .يابد مي كاهش اُفت

در سال ت آفتابي اساعمجموع  همبستگي. دكن ميثابت 

  پنج درصدحتمال در سطح ااُفت با ميانگين 1386

 .)2جدول  ( بوددار معني

  

عيار  بين پارامترهاي اقليمي و چندگانهرگرسيون 

   چغندرقند

پارامترهاي اقليمي با ، 1از جدول   با استفاده

در رگرسيون گام به  78/0ضرايب همبستگي بيشتر از 

در تركيب با اثر پنج متغير انتخاب شده  . شدردواگام 

  بررسي گرديد ساالنهعيار چغندرقند يكديگر بر تغييرات

در مدل باقي  )Tmin( تنها متغير دماي كمينه مرداد و

ين پارامترهاي اقليمي ب نتايج رگرسيون گام به گام .ماند

به شرح مدل يك منتهي به  )SC( عيار چغندرقند و

  .گرديدذيل 

  )1 (لهمعاد

SC= 39.6– 1.403Tmin                R2
adj= 0.84 

 گراد درجة سانتي يك  به ازايدهدكه  نشان مي1معادله 

 عيار درصد4/1 مرداد،  كمينهكاهش ميانگين دماي

دست آمده با  هنتيجه ب .يابد مي افزايش چغندرقندنهايي 
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 مرداد و مهر كمينه كه دماي (1981)  آكساننتايج

 عيار  با پنج درصدو يك احتمال سطح درترتيب  به

ترين عامل در افزايش  د و مهمر همبستگي داچغندرقند

 است، منطبق مرداد كمينهدماي چغندرقند عيار 

هاي آماري  البته با توجه به كم بودن سال. باشد مي

تر بهتر است از  بيني دقيق براي پيش) هفت سال(

بيني  هاي طوالني مدت براي پيش هاي با داده مدل

   . استفاده گرددقند  كارخانهچغندرقند عيار ميانگين نهايي

  

رگرسيون ساده خطي بين پارامترهـاي اقليمـي و    

   چغندرقندعيار

  دما و عيار 

 عيار  روزه10 ميانگين ،3شكل با توجه به  

 به 1386 آبان در سال 23 در اواسط آبان تا چغندرقند

 پيدا بيشترين مقدار خود رسيد و سپس روند كاهشي

 ميانگين ي بيندار  ارتباط معني1386در سال  .كرد

 چغندرقند عيار روزه دماي بيشينه و كمينه با ميانگين10

بيشينه، ( با كاهش دما ،2 براساس جدول. مشاهده نشد

اين نتايج . يابد مي نيز كاهش چغندرقند عيار )كمينه

 است كه دماي (Carter 1985) كارترمنطبق با نتايج 

از آن فتوسنتز و  و بعد) آبان(واخر اكتبر خنك در ا

ها را متوقف كرده يا كاهش  انباشت ساكارز در ريشه

 زير گراد  درجة سانتي چهارتعداد روزها با دماي .دهد مي

داري نداشت   ارتباط معنيچغندرقند عيار ، باو كمتر صفر

  .بودن اثر يخبندان بر عيار است دهنده كم كه نشان

  

  نگين رطوبت نسبي با عيار مجموع بارش و ميا

 1386 سال  درچغندرقند عيار بامجموع بارش 

ميانگين ضريب همبستگي  .داري نداشت ارتباط معني

 احتمال در سطح 1386رطوبت نسبي با عيار در سال 

عالمت ضرايب همبستگي  .بوددار   معنيپنج درصد

دهد كه با افزايش بارش و رطوبت نسبي در  مينشان 

  .يابد مي كاهش چغندرقند عيار برداري هاي بهره دهه

  

  مجموع ساعت آفتابي با عيار   

 1386سال ت آفتابي با عيارقند در امجموع ساع

عالمت ضرايب همبستگي . داري نداشت ارتباط معني

ت آفتابي عيارقند نيز ادهد كه با افزايش ساع مينشان 

   .يابد افزايش مي

   

مي و عيار بين پارامترهاي اقلي رگرسيون چندگانه

  چغندرقند

رگرسيون چندگانه ، 2جدول نتايج با استفاده از 

پارامتر اقليمي با شش  )SC (عيار چغندرقندبين ميانگين 

گام قند با روش  برداري كارخانه طي دوره بهرهروزه 10

 واردهاي متغير نتايج نشان داد از بين .شدنجام به گام ا

ين رطوبت ميانگشامل متغير  مدل درنهايت دو شده به

 )P( روزه10و مجموع بارش  )RH( روزه10نسبي 

   .به يك مدل به شرح زير گرديد   منتهيه وماند باقي

  )2 (معادله

SC= 22.115– 0.60RH+ 0.646P     R
2
adj= 0.94 

  

بين پارامترهاي اقليمي و افت  رگرسيون چندگانه

  چغندرقند
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 رگرسيون چندگانـه بـين  ،  2با استفاده از جدول     

 و )Soil tare= ST( چغندرقنـد ريـشه    افـت ميـانگين 

ــرداري  روزه  طــي دوره بهــره10پارامترهــاي اقليمــي  ب

ترين متغيرها در تركيب با يكديگر       مهم. دگردي محاسبه

 ترتيب اهميت عبـارت  به ساالنهاُفت  بر تغييراتثر ؤو م

 زيـر   گـراد   درجة سـانتي   چهار با دماي    يتعداد روزها : از

 .باشد مي )P( روزه10 بارش  مجموعو )T( و كمترصفر 

نتايج رگرسيون گام به گام بـين پارامترهـاي اقليمـي و     

  :گرديدبه شرح ذيل  3روزه منتهي به مدل 10افت 

   )3 (معادله

ST= 0.695+ 0.937T+ 2.129P       R
2
adj = 0.87 

 چهار تعداد روزها با دمايارتباط بين  ،3 معادله

روزه طي  10رش  مجموع با  و  زير صفر  گراد درجة سانتي 

 .دهـد  نشان مي دوره برداشت را با ميزان افت چغندرقند        

ــهدر نهايــت  ــل   برنام ــزي صــحيح برداشــت و تحوي ري

هـاي   بينـي  چغندرقند طي فصل پاييز با توجه بـه پـيش     

توانـد در كـاهش افـت و         هواشناسي در هر منطقه مـي     

 .ضايعات چغندرقند نقش مهمي داشته باشد

  

  گيري كلي نتيجه

ي نتايج اين پژوهش نشان داد كه از طور كل به

ترين عامل مؤثر بر عيار  مهمبين پارامترهاي اقليمي، 

معادل ماه (چغندرقند در هر سال دماي كمينه مرداد ماه 

طوري كه تغييرات دماي كمينه در  هب. باشد مي) اوت

 عيار  تغييرات درصد84تواند  ميمرداد ماه به تنهايي 

كاهش دماي كمينه در . كند توجيه ساالنه را چغندرقند

باعث تواند  ميزمان وقوع حداكثر شاخص سطح برگ 

و از يكسو شاخص سطح برگ دوام تر شدن  طوالني

موجب در نتيجه و ه شدتنفس گياه كاهش چنين  هم

  . گردد چغندرقند عيار افزايش

اُفت در رابطه با نقش عوامل اقليمي بر تغييرات 

نتايج قند  كارخانه رداريب  طي دوره بهرهو عيار چغندرقند

اُفت   بيشترين پارامتر اقليمي مؤثر بر ميزاننشان داد كه

 گراد  درجة سانتيچهار تعداد روزهاي با دمايچغندرقند 

 روزه 10و مجموع بارش  )يخبندان(  و كمترزير صفر

 تعداد روزهاي با دمايطوري كه تغييرات ه ب. باشد مي

 همراه با مترو ك زير صفر گراد  درجة سانتيچهار

برداري در  طي دوره بهره روزه10هاي  مجموع بارش

اُفت  تغييرات  درصد87تواند  ميبه تنهايي  1386سال 

طي دوره رطوبت نسبي ضمناً  . كندتوجيهرا  چغندرقند

روزه 10هاي  مجموع بارشهمراه با برداشت چغندرقند 

 چغندرقند در سال  عيارنيز بيشترين همبستگي با ميزان

ميانگين تغييرات مفهوم آن اين است كه .  داشت1386

روزه طي دوره 10هاي  و مجموع بارشرطوبت نسبي 

 94قادر است  1386سال قند در  برداري كارخانه بهره

 توجيهرا عيار چغندرقند روزه 10متوسط  تغييرات درصد

بنابراين، توجه به پارامترهاي اقليمي طي فصل . نمايد

مينه دما در مردادماه و رشد چغندرقند، مخصوصاً ك

درصورت گرم شدن شديد هوا آبياري مناسب و به موقع 

ثير قابل توجهي داشته أممكن است در عيار چغندرقند ت

ريزي صحيح برداشت و تحويل چغندرقند  برنامه. باشد

 هواشناسي در هاي يبين طي فصل پاييز با توجه به پيش

ندرقند تواند در كاهش افت و ضايعات چغ ميهر منطقه 

 با توجه به اين .و افزايش عيار نقش مهمي داشته باشد
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چ

ر 
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ع

در اين مطالعه كم بوده است مورد استفاده هاي  كه داده

هاي ارائه شده  مدلبا توجه به توان  طور قطع نمي هلذا ب

تر  دقيقشود براي كاربرد  توصيه ميتنها . توصيه نمود

 در مناطقي كه آمار بلندمدت ،دلاز م  استفاده

 و هم استاسي موجود نهاي هواش و دادهقند  رخانهكا

هاي   پارامترهاي غيراقليمي در طي ساليرثأتچنين 

هايي استفاده   از چنين مدل،استطوالني ناچيز بوده 

  .شود

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1365-87قند ايران در دوره  هاي تغييرات ميانگين ساالنه عيار چغندرقند در كارخانه 1شكل
  

  

  

  1380-87دوره طي قند چناران  قند كارخانهچغندر عيارميانگين ات تغيير 2شكل
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  قند چناران هانه و ميانگين عيار ساالنه كارخانهبين پارامترهاي هواشناسي ما )r(ضرايب همبستگي  1جدول

  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد   سالهاي ماه

  14/0  -69/0  -13/0  -37/0  15/0  05/0  دماي بيشينه ماهانه

  -07/0  -84/0*  -17/0  -93/0**  20/0  30/0  دماي كمينه ماهانه

  71/0  40/0  -05/0  13/0  08/0  -29/0   دماي ماهانهامنهميانگين د
  27/0  -47/0  -26/0  -28/0  36/0  81/0*  مجموع بارش ماهانه

  -48/0  -66/0  0/0  -06/0  37/0  27/0  ميانگين رطوبت نسبي ماهانه
  75/0*  74/0  38/0  41/0  09/0  -14/0  ت آفتابي ماهانهامجموع ساع

  80/0*  52/0  59/0  43/0  45/0  78/0*  ميانگين سرعت ماهانه باد

    درصديك و پنجدر سطح احتمال  دار ترتيب معني به  ** و*

  

  

   روزه چغندرقند 10 ميانگين عيار و اُفت با روزه 10بين پارامترهاي هواشناسي  )r(ضرايب همبستگي  2جدول
  1386در سال 
  

  )n=9(  روزه10ميانگين افت   )n=7(  روزه10ميانگين عيار   سال
  -86/0*  70/0   روزه10ميانگين دماي بيشينه 

  -82/0*  54/0   روزه10نه ميانگين دماي كمي

  88/0*  -51/0  و كمتر گراد درجة سانتي -4 دماي باتعداد روزها
  53/0  -21/0   روزه10مجموع بارش 

  73/0*  -85/0*   روزه10ميانگين رطوبت نسبي 

  -69/0*  69/0   روزه10مجموع ساعت آفتابي 

    درصدپنج در سطوح احتمال معني دار *
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