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  چكيده

زاست كه جايگاه خاصي در تغذيـه   ترين ماده غذايي انرژي ترين و ارزان قند به عنوان يكي ازعمده

ع متعددي وجود دارد كه تعيين انسان دارد. براي حصول عملكرد بيشتر در مناطق مختلف چغندركاري موان

تاريخ مناسب كاشت و برداشت چغندر پائيزه از اهميت خاصي برخوردار است. در اين تحقيق سه تـاريخ  

كاشت  (اول شهريور، بيستم شهريور و دهم مهر ماه) و سه تاريخ برداشـت (پـانزده فـروردين، پـانزده     

هاي كامل تصادفي  ل، در قالب طرح آماري بلوكارديبهشت و پانزده خرداد) به صورت يك آزمايش فاكتوري

در منطقه سرپل ذهاب استان كرمانشاه مـورد بررسـي قـرار      1379و  1378هاي  با سه تكرار طي سال

روي و تـاريخ كاشـت    درصد بيشترين ميزان سـاقه  5/71گرفت. نتايج نشان داد كه تاريخ كاشت اول با 

روي افـزايش   را داشت. با تاخير در برداشت، ميزان ساقهدر صد كمترين ميزان ساقه روي  7/41سوم با 

روي را نشان داد. همچنـين   درصد باالترين ميزان ساقه 5/79يافت، به طوري كه تاريخ برداشت سوم با 

ها بود. تاريخ  نتايج نشان داد كه عملكرد ريشه در هكتار در تاريخ كاشت اول بيشتر از ساير تاريخ كاشت

سوم داشت.  در اثر متقابـل دو عامـل،    كرد ريشه بيشتري نسبت به برداشت اول وبرداشت دوم نيز عمل

براي تاريخ كاشت اول و برداشت دوم (كاشت اول شهريور و برداشت نيمه ارديبهشت) عملكـرد ريشـه   

قند نداشـت، لـيكن بـا تـاخير در      داري برروي درصد بيشتر از ساير تيمارها بود. تاريخ كاشت تاثير معني

دار تيمارها، ميزان درصد قند افزايش يافت. نتايج  بدست آمده از اين  عليرغم عدم اختالف معني برداشت

 آزمايش نشان داد، كاشت تا بيستم شهريور ماه وبرداشت در ارديبهشت مـاه بهتـرين تـاريخ كاشـت و    

زمايشـي و  در تيمارهـاي آ  يروسـاقه باشد. با توجه به مقادير درصد  برداشت براي مناطق گرم استان مي

به   هاي مقاوم شود كه مطالعات بيشتري در خصوص تهيه ژنوتيپ همچنين نتايج بدست آمده پيشنهاد مي

  ساير خصوصيات زراعي كشت پائيزه چغندرقند در مناطق گرم استان كرمانشاه صورت گيرد.  و يروساقه
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  مقدمه 

كيلومتري جنـوب غربـي    120سرپل ذهاب در

كرمانشاه قرار گرفته است. كشت پائيزه در اين منطقه  

با داشتن متوسط درجه حرارت نسبتا ماليـم در فصـل   

فصـل   باشد. در اين منطقه در پذير مي زمستان  امكان

ممكـن اسـت اتفـاق     زمستان روزهاي يخبنـدان نيـز  

يـك روز، در سـال    1377ه طوري كه درسال بيافتد، ب

ــي و يــك روز ودر ســال    1378 پــنج روز  1379س

يخبندان وجود داشته است. بارنـدگي معمـوال از آبـان    

ها بارندگي در مهرماه نيـز   ماه شروع شده (برخي سال

يابـد   وجود داشته است) وتا ارديبهشت مـاه ادامـه مـي   

اعـث  (آمار هواشناسي منطقه سرپل). همـين مسـئله ب  

شود تا نياز به آبيـاري طـي دوره رشـد چغندرقنـد      مي

پائيزه كمتر گـردد.  كشـت پـائيزه چغندرقنـد در ايـن      

مناطق باعث ايجاد يك تنـاوب مطلـوب بـا غـالت و     

گـردد. بـا توجـه بـه      همچنين اشتغال هزاران نفر مـي 

استعداد بالقوه استان از نظر منـابع آب و شـرايط آب و   

ق جديد براي توسعه كشت هوايي مساعد، يافتن مناط

باشـد.   پذير مي پائيزه چغندر قند امري ضروري و توجيه

) طي آزمايشـاتي در منطقـه   1368شريفي وهمكاران (

هاي مختلف كاشـت و برداشـت،    دزفول بر روي تاريخ

نشان دادند كه تـاريخ كاشـت زودتـر باعـث افـزايش      

گردد و هر چه برداشـت   عملكرد ريشه و درصدقند مي

يابــد.  بيافتـد عملكــرد ريشـه افـزايش مـي     بـه تـاخير  

ــتان   ــه در خوزس ــا نشــان داد ك ــايج آنه ــين نت همچن

چغندرقند به شدت به تاريخ برداشـت واكـنش نشـان    

دهد. هـر چـه دوره رشـد چغندرقنـد بيشـتر باشـد        مي

  عملكرد  ريشه بيشتر است. 

ــاران (  ــريفي و همك ــات 1369ش ) در آزمايش

ه كشـت زود  ديگري در منطقه دزفول نشان دادنـد كـ  

ــد   ــزايش عملكــرد و در صــدقند در چغندرقن باعــث اف

) طي تحقيقـاتي  در منطقـه   1369گردد. گوهري ( مي

كرج نشان داد كه محصول ريشه چغندرقند بـا تـاريخ   

كاشت ارتباط نزديك داشته و هر چـه كاشـت زودتـر    

انجام گيرد ميزان محصول بيشتر خواهد شد. به طـور  

ل ريشـه همبسـتگي   كلي دوره رشد با ميزان محصـو 

مثبت داشته و از نظـر آمـاري در سـطح يـك درصـد      

. همچنــين در چغندرقنــد بهــاره مــي باشــددار  معنــي

مشخص گرديد كه محصول قند سـفيد در هكتـار بـا    

و  طول دوره رشد گياه  همبستگي مثبت دارد. جاگـارد 

) نشـان داد كـه   Jaggard & Werker, 1998( وركر

درصـد   26دود در كشت بهـاره سـودمندي نسـبي حـ    

هـاي   بيشتر از كشت پائيزه است ولـي وجـود بيمـاري   

هــاي حقيقــي  مختلــف ماننــد ويــروس زرد، ســفيدك

چنين بولتينـگ باعـث از   ـهم دها وـاتـين، نمـودروغ

ـــب ـــي ـــن رف ـــن سـتن اي ـــودمن ــ يـدي م ردد. ـگ

و لنگدن ) Wood & Scott, 1975(ات وود ـايشـآزم

 )Longden & Thomas, 1989 ( د كـه در  نشـان دا

ــ ـــكش ـــت پ ـــائيزه عمل ــل  ـكرد ريش ــور قاب ــه ط ه ب

اي بيشتر از كشت بهاره است. گيل وهمكاران  مالحظه

)Gale et al. 1990 (    در ايـاالت متحـده در مـورد دو

مـه) چغندرقنـد بهـاره     27آوريـل و   22تاريخ كاشت (

نشان دادنـد كـه كاشـت زود باعـث افـزايش غلظـت       

ــدرات  ــول كربوهي  )(Soluble Carbohydrateمحل

درطوقه و ريشه شـده، امـا اثـر كمتـري روي ميـزان      
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محلــول در پهنــك و دمبــرگ دارد.     كربوهيــدرات 

د كـه  ـت آمـاني بدسـبيشترين ميزان كربوهيدرات زم

ت. ـــ رگ وجود داشـاالترين مقدار شاخص سطح بـب

در  )Despo and Sficas ,1978(فيكاس ـو واسـدسپ

يزه در ايـاالت  هاي ديگري در چغندرقنـد پـائ   آزمايش

ژانويـه،   13دسامبر،  8متحده رابطه چهار تاريخ كاشت(

ــه و  9 ــزان   14فوري ــر روي مي ــرلين ب ــارس) و جيب م

) را بررسي كـرده و نشـان دادنـد    Boltingروي ( ساقه

هاي كاشت ژانويـه و فوريـه باعـث افـزايش      كه تاريخ

 ) Smit, 1983(وزن ريشـه گرديـده اسـت. اسـميت     

ــده ب   ــه پدي ــان داد ك ــل   نش ــي از عوام ــگ يك ولتين

  محدودكننده توليد چغندرقند در مناطق گرمسير است.

روي چغنــدر قنــد، وجــود درجــه  بــراي ســاقه 

تـا   40گراد  به مدت  حرارت بين سه تا نه درجه سانتي

ــه   60 ــين نشــان داد ك روز الزامــي اســت. وي همچن

چغندرهاي تجارتي دوساله بوده واين چغنـدرها بـراي   

تري از سرما نسبت بـه   دوره طوالنيساقه روي نياز به 

مدت سرما  هرچه شدت و چغندرهاي يك ساله دارند و

  بيشتر باشد ميزان ساقه روي بيشتر است.

 ,Despo and Sficas(دسـپو واسـفيكاس    

مه با  27آوريل و 22دربررسي دو تاريخ كاشت ) 1978

توجه به مقادير مختلف ازت نشـان دادنـد كـه تـاريخ     

ازتـه توامـاً بـر روي وزن ريشـه     كاشت و مصرف كود 

تاثير معني دار داشته است. همچنين تاثير تاريخهـاي  

روي ذخيـره   مه) را بر 27آوريل و  22مختلف كاشت (

نشان دادند كه  عناصر موجود در ريشه بررسي نموده و

ميانگين غلظت پتاسيم و فسفر در ريشه بـراي تـاريخ   

ـ  27آوريل بيشتر از  22كاشت  ا توجـه  مه بوده است. ب

برداشت  تحقيقات انجام شده، تاريخ كاشت و جبه نتاي

مناسب در زراعت چغندر قند پائيزه براي بدست آوردن 

حد اكثر عملكردريشه وحد بهينه در صـد قنـد، بسـيار    

يابي به بهترين  موثر است. از اهداف اين تحقيق دست

تاريخ كاشت وبرداشت چغندرقند پاييزه در مناطق گرم 

شاه مانند منطقه سـرپل ذهـاب  وامكـان    استان كرمان

  باشد.  توسعه آن در اين منطقه مي

  

  ها   روش مواد و

در اجراي ايـن تحقيـق از رقـم توصـيه شـده      

BR1 در منطقه  رويقهسا كه به عنوان رقم مقاوم به

گردد، استفاده شد.  در سطح وسيع كشت مي خوزستان

اين تحقيق با سه تاريخ كاشت (اول شـهريور، بيسـتم   

هريور و دهم مهر ماه) وسه تاريخ برداشت (پانزدهم ش

فروردين، پانزدهم ارديبهشت و پانزدهم خرداد) دريك 

هـاي كامـل    آزمايش فاكتوريل در قالـب طـرح بلـوك   

تصادفي با سه تكرار اجراء گرديـد. هـر كـرت شـامل     

شش خط به طول شـش متـر و مسـاحت هـر كـرت      

و انتهـاي  متر مربع بود. درابتـدا   6/21آزمايشي حدود 

آزمايش سه متر حاشيه، بين هر كرت دو خط حاشيه و 

در شروع و پايان آزمايش نيز دو خط حاشـيه در نظـر   

گرفته شد . فاصله هر بلوك با بلوك بعدي سه متر در 

اي پيش بيني شـده  هنظر گرفته شد. با توجه به تاريخ

در طرح اقدام به كشت گرديد و كليـه عمليـات تهيـه    

ت و مصـرف كودهـاي مـورد نيـاز     زمين، كاشت، داش

اي بخـش تحقيقـات خـاك وآب، بـر     ه(طبق توصـيه 

اساس تجزيه خـاك) برابـر روال معمـول انجـام شـد.      
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اي به ساقه رفته در طي دوره برداشت بـه  هتعداد بوته

هـاي   دقت يادداشت گرديد. در بهار هرسـال در تـاريخ  

ذكر شده، اقدام به برداشت شد. پس از برداشت، تعداد 

ين گرديـد و از هـر   زاي هر كرت شمارش و تـو ه بوته

ريشه بـه طـور تصـادفي جهـت تهيـه       25كرت تعداد 

  ها جدا شد. خمير و تجزيه كيفي ريشه

ــر از ريشــه  ــا خمي ــه شــده و ه براســاس  تهي

هـا و همچنـين    اطالعات حاصل از تجزيه خمير ريشه

هاي آمـاري  بـا اسـتفاده از     اي تجزيه اطالعات مزرعه

ــزار   ــرم اف ــد. مقايســ    MSTATCن ــام گردي  هانج

براي صفات مورد بررسي نيز بـا اسـتفاده از    اهميانگين

  اي دانكن صورت گرفت.     روش چند دامنه

  

  نتايج وبحث  

  عملكرد ريشه  

هاي كاشـت   براي صفت وزن ريشه بين تاريخ

  دار مشـاهده گرديـد   در سطح پنج درصد اختالف معني

در تاريخ  ). نتايج نشان داد كه عملكرد ريشه1(جدول 

تن در هكتـار بيشـتر از دو تـاريخ     4/43كاشت اول با 

ود و هر چـه تـاريخ كاشـت بـه تـاخير      ـكاشت ديگر ب

). 2(جــدول  گــردد بيافتــد ريشــه كمتــري توليــد مــي

ارد ـــــاگــ) و جScott  et  al. 1973كات (ـاســ

)Jaggard  et al.  1983  نيز نشان دادند كه كشـت (

گردد. در تـاريخ   عملكرد ميزود در پائيز باعث افزايش 

كاشت اول به دليل اينكه گرمـاي كـافي وجـود دارد،    

گياه سـريعاً جوانـه زده و بالفاصـله شـروع بـه رشـد       

نمايد و از هواي مطلوب شهريور و مهر ماه استفاده  مي

نموده و تا شروع فصل سرما رشـد گيـاه قابـل توجـه     

كه با تـاخير در كاشـت فاصـله زمـاني      است. در حالي

اي رشد گياه تا شروع فصل سرما كم شده در نتيجه بر

گياه رشد كمتري داشته و با كـاهش عملكـرد مواجـه    

هـاي برداشـت بـراي صـفت وزن      گردد. بين تاريخ مي

ــي   ــتالف معن ــاري اخ ــر آم ــه از نظ ــاهده  ريش دار مش

تن در  19/37). تاريخ برداشت دوم با 1نگرديد(جدول 

در اولـين  هكتار بيشـترين عملكـرد ريشـه را داشـت.     

برداشت وزن ريشه قابل توجه نبود زيرا گيـاه بـا گـرم    

از  شدن هوا در اسفند ماه شروع به رشد مجدد نموده و

اين زمان تا پانزدهم فروردين ماه فاصله زيادي بـراي  

در نتيجه افزايش وزن ريشه چنـدان   رشد گياه نبوده و

زياد نبود. لـيكن تيمارهـايي كـه در ارديبهشـت مـاه      

دند به دليل داشـتن دوره رشـد بيشـتر وزن    برداشت ش

اي در آنها افـزايش نشـان    ريشه به طور قابل مالحظه

داد. با افزايش دوره رشد تـا خردادمـاه نيـز انتظـار آن     

است كه افزايش وزن ريشه وجود داشته باشد، ولـي از  

ارديبهشت ماه به بعد به دليـل گـرم شـدن هـوا وزن     

لكـه كـاهش نيـز    ريشه نه تنها افزايش نشـان نـداد ب  

داشت زيرا در خرداد ماه به دليـل گرمـاي زيـاد، رشـد     

ريشه در روز تقريبـاً متوقـف شـده و احتمـاالً ميـزان      

تنفس در شب نيز افزايش يافتـه و در نهايـت باعـث    

كاهش وزن ريشـه گرديـد. نتـايج نشـان داد كـه تـا       

ارديبهشت ماه افزايش وزن ريشـه وجـود داشـته و از    

دليل وجود گرماي زيـاد  ه د گياه بارديبهشت ماه به بع

گـردد،  زيـرا متوسـط     تقريبا با توقف رشد مواجـه مـي  

حدود  1379درجه حرارت در روز در خرداد ماه در سال 

  2/38حـدود   1380گراد و در سـال   درجه سانتي 5/35
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گراد بوده كـه ايـن درجـه حـرارت بـراي       درجه سانتي

لبتـه  توقف رشد گياه چغندرقند تقريبـا كـافي اسـت (ا   

درجه حرارت مطلق روزانه در خـرداد مـاه در طـي دو    

گـراد بـوده اسـت) و در     درجه سـانتي  42سال بيش از 

چنين درجه حرارتي گياه چغندرقنـد سـعي در حفـظ و    

نمايد. بنا براين برداشت تا ارديبهشت ماه  بقاء خود مي

نگهــداري  باعـث افــزايش عملكــرد ريشـه گرديــده و  

ــ ــس از آن ت ــين پ ــزايش محصــول در زم اثيري در اف

  عملكرد ريشه نداشت.

ــر متقابــل كاشــت و  برداشــت بــراي  بــين اث

داري وجـود   عملكرد ريشه از نظر آماري اختالف معني

ــراي  1نداشــت (جــدول  ــل دو عامــل ب ــرات متقاب ) اث

عملكــرد ريشــه نشــان داد كــه تــاريخ كاشــت اول و 

و برداشـت در   ماهبرداشت دوم (كاشت در اول شهريور

تــن در هكتـار بيشــترين   08/46ه) بـا  ارديبهشـت مــا 

  )2(جدول .عملكردريشه را داشت

  

  درصد قند وعملكرد قند در هكتار

هــاي  تغييــرات صــفت درصــد قنــد در تــاريخ

مختلف كاشت قابل توجه نبود و بين تيمارهـا از نظـر   

)، 1داري وجـود نداشـت (جـدول     آماري اختالف معني

درصـد   92/14ولي درصد قند در تاريخ كاشت دوم بـا  

هـاي   ها بـود. بـراي تـاريخ    بيشتر از ساير تاريخ كاشت

مختلف برداشت روند تغييرات درصـدقند در سـال اول   

نامنظم بود به طوري كه ميـزان درصـدقند در تـاريخ    

ــت اول  ــت دوم   9/14برداش ــاريخ برداش ــد، در ت درص

درصـد   77/15درصد ودر تاريخ برداشت سـوم   03/12

صد قند به طور مـنظم  بود، ولي در سال دوم ميزان در

افزايش يافت، به طـوري كـه در تـاريخ برداشـت اول     

درصـد و در   15درصد، در تـاريخ برداشـت دوم    5/13

  درصد بود.  61/17تاريخ برداشت سوم 

ليل كاهش درصد قند در برداشـت دوم  شايد د

روي در اين دوره  سال اول اجراي آزمايش، پديده ساقه

بوده است. در برداشت دوم (ارديبهشت ماه) تعداد قابل 

ها به ساقه رفته بود. بنابراين مقدار قابل  توجهي از بوته

اي از قنـد ذخيـره شـده صـرف توليـد سـاقه        مالحظه

در ريشه مواجه گرديـد.  گرديده وگياه با افت درصدقند 

پس از ساقه روي (از ارديبهشـت مـاه بـه بعـد) گيـاه      

مجددا شروع به قندسـازي نمـوده و بـا افـزايش دوره     

يافت.  رشد ميزان قند ذخيره شده در ريشه نيز افزايش 

به طوري كه درصدقند در برداشت سوم طي دو سـال  

  )2(جدول  .اي برداشت بودهبيشتر از ساير تاريخ

قابل دو عامل تاريخ كاشت و برداشت اثرات مت

نيز نشان داد كه درصد قنـد  در تـاريخ برداشـت دوم    

براي سه تاريخ كاشت كم بود. همان طـور كـه گفتـه    

شد اين نتيجه ناشي از سـاقه روي چغندرقنـد در ايـن    

اي برداشت سـوم بـراي   هدوره از برداشت است. تاريخ

سـبت  اي كاشت از نظر ميزان درصد قند نهكليه تاريخ

  ).   2تري داشتند(جدول بوضعيت مطلو به ساير تيمارها

درصـد   قند در هكتار تابعي از عملكرد ريشه و

تـن در هكتـار    43/6قند است. تاريخ كاشـت اول بـا   

بيشترين قند در هكتار را داشت. بـا تـاخير در كاشـت    

ميزان قند در هكتار نيز كاهش يافـت زيـرا تـاخير در    

ه رشد گياه شـده كـه آن   كاشت باعث كوتاه شدن دور

هم افت عملكرد ريشه را به دنبال خواهد داشت. نتايج 
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نشان داد كه تاريخ كاشت سوم كمترين عملكرد ريشه 

هاي برداشت داشته اسـت، زيـرا در    را براي تمام تاريخ

 زني و تاريخ كاشت سوم به دليل سرد شدن هوا،  جوانه

سـرما  رشد گياه بطئي بوده و رشد گياه تا شروع فصل 

بسيار كم بود وبا شروع فصل سرما رشد گيـاه تقريبـاً   

متوقف گرديده ودر بهار سال بعد فرصت كـافي بـراي   

رشد مطلوب گياه وجـود نداشـته و در نتيجـه كـاهش     

عملكرد ريشه در تاريخ كاشت سوم كـامال محسـوس   

بود. به دليـل كوچـك بـودن گياهـان در ايـن تـاريخ       

ا كم بـوده وكمتـرين   ه كاشت، تاثير سرما در اين بوته

كاشت سوم مربوط بـود  ميزان ساقه روي نيز به تاريخ 

  )2(جدول 

  

  خلوص شربت خام 

تـرين   درصد پايين 63/83تاريخ كاشت اول با 

خلوص شربت خام را داشت. با تأخير در تاريخ كاشـت  

ميزان خلوص شربت خام افزايش يافت. تاريخ برداشت 

ام را داشت و اول نيز باالترين ميزان خلوص شربت خ

با نزديك شدن به آخر فصل يعني خرداد ماه خلـوص  

شربت خام سير نزولي نشان داد زيرا تأخير در برداشت 

ها است وپديده ساقه روي باعث  توام با ساقه روي بوته

ـ  افت كيفيت چغندر قند مي عـالوه تـأخير در   ه گردد. ب

برداشت باعث تجمع بيشتر عناصـري ماننـد نيتـروژن    

م وپتاسيم در ريشه گرديده كه آن هم بـه  مضره، سدي

نوبه خود باعث افت كيفيـت چغندرقنـد ونهايتـاً افـت     

خلوص شربت خام گرديـده اسـت. بـاال بـودن درجـه      

خلوص شربت خام در برداشت اول به دليل عدم يا كم 

بوده است. برداشت  ,هاي به ساقه رفته بودن تعداد بوته

سـت لـيكن   اول از نظر خلوص شربت  بسيار مطلوب ا

در اين دوره وزن ريشـه در برداشـت اول كمتـر از دو    

). اثـر متقابـل دو   2تاريخ برداشت ديگر بـود (جـدول   

عامل تاريخ كاشت و برداشت  بـراي خلـوص شـربت    

هـاي كاشـت اول و دوم و    خام نشـان داد كـه تـاريخ   

برداشت اول و دوم نسبت به سـاير تيمارهـا وضـعيت    

  )2(جدول . بهتري داشتند

  

  ( بولتينگ) فتنر ساقه

روي  هاي دوم وسوم ميـزان سـاقه   در برداشت

دليل وجـود  ه هاي چغندرقند زياد بوده و اين امر ب بوته

سـال قبـل    اي سـرد، در هدرجه حرارت پايين طي ماه

روي در سـال اول آزمـايش    بوده اسـت. ميـزان سـاقه   

بيشتر از سال دوم بود زيرا در سال اول ميانگين درجه 

اي دي و بهمـن كمتـر از سـال دوم    ه حرارت طي ماه

  بود. 

هاي به ساقه رفته در فروردين مـاه   تعداد بوته

هاي كاشت تقريبا صـفر   در سال اول براي كليه تاريخ

كه در سال دوم در فـروردين مـاه تعـداد     بود، درحالي

ه هاي به ساقه رفته قابل توجه بود و اين مسئله ب بوته

ر اسـفند مـاه در   دليل وجود درجه حرارت نسبتا بـاال د 

سال دوم بوده است، زيرا پس از سرماي زمستانه براي 

ا در سال بعد ساقه روي داشته باشـند نيـاز   هاينكه بوته

به درجه حرارت باال بوده و اين درجه حرارت در سـال  

دوم تقريباً از اسفند ماه تامين شده بود. درجه حـرارت  

 گـراد  در اسفند ماه سال دوم حدود سـه درجـه سـانتي   

اي بعـدي  هبيشتر از سال اول بود. اما يادداشت برداري

در  رويقهسـا  در ادامه فصل رشد نشان داد كه ميزان
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سال اول اجراي آزمايش به طور كلي بيشـتر از سـال   

  دوم بوده است.

متذكر گرديده كه بـه  ) Smit , 1982(اسميت 

  گـراد  درجـه سـانتي   21-27طور كلـي درجـه حـرارت    

بـل را خنثـي كنـد و عمـل     توانـد اثـر سـرماي ق    مي 

ورناليزاسيون اتفاق افتد. لذا با توجه به اينكـه در ايـن   

هاي كاشت قبـل از شـروع خنـك     آزمايش همه تاريخ

توان گفت كه  شدن هوا در پاييز انجام گرفته است، مي

همه چغندرها در تيمارهـاي مختلـف كاشـت سـرماي     

ش اند، اما كاه الزم براي ورناليزاسيون را دريافت كرده

روي در تاريخ ديركاشـت شـايد بـه دليـل      درصد ساقه

وقوع سرماي زمستانه در زماني است كـه گيـاه هنـوز    

جوان بوده وگياهان جوان چغندرقند از لحاظ مقاومـت  

باشـند. نتـايج    مـي   تر از گياهان مسـن  به سرما، مقاوم

بدست آمده از اين تحقيق نشان داد تـاخير در تـاريخ   

هاي بـه سـاقه رفتـه     اد بوتهبرداشت باعث افزايش تعد

ـ  دنبـال خواهـد   ه شده كه اين امر كاهش عملكرد را ب

 1980اي هداشت. اين نتايج با گزارش اسميت در سال

  مطابقت دارد. 1983و 

بنابراين هرچه برداشت ديرتر انجام شود تعداد 

هاي به ساقه رفتـه نيـز بيشـتر خواهـد بـود زيـرا        بوته

 اسـت.  ها ايجاد شده تهپتانسيل توليد ساقه در بيشتر بو

ها ممكن است به داليل مختلـف ديرتـر    برخي از بوته

ها به  به ساقه بروند ولي در نهايت تعداد زيادي از بوته

ساقه خواهند رفت.  بنابراين در تاريخ برداشـت نوبـت   

هاي به ساقه رفته بيشتر از ساير تاريخ  سوم ميزان بوته

  )2(جدول .ها بود برداشت

  

  هايي گيري ن نتيجه

تاريخ كاشت اول عملكرد بيشتري نسـبت بـه   

هاي كاشت بعدي داشت. عملكرد تاريخ كاشـت   تاريخ

تر از تاريخ كاشت اول بود ولي از نظر آماري  دوم پايين

داري بـا تـاريخ كاشـت اول نداشـت، لـذا       تفاوت معني

تواند براي كاشت چغندرقند  تاريخ كاشت اول ودوم مي

  در اين مناطق توصيه گردد.

در تاريخ برداشت اول بـه دليـل كوتـاه بـودن     

ــاريخ   ــوده ودر ت دوره رشــد، عملكــرد ريشــه پــايين ب

برداشت سوم نيز درجه حـرارت بـاال در خـرداد مـاه ،     

باشد. بنابراين در  عامل محدودكننده عملكرد ريشه مي

تاريخ برداشت دوم دوره رشد تقريبا كافي بوده و درجه 

باشـد در نتيجـه    ب ميحرارت نيز براي رشد گياه مطلو

تواند به عنـوان   تاريخ برداشت نيمه ارديبهشت ماه  مي

  تاريخ برداشت مناسب براي منطقه لحاظ گردد.

اثر متقابل دوعامل تاريخ كاشت و برداشت نيز 

نشان داد، كاشت تا بيستم شـهريورماه و برداشـت در   

ارديبهشت ماه براي اكثر صفات مورد بررسي وضعيت 

ساير تيمارها داشت. باتوجه بـه ايـن    بهتري نسبت به

كه عامل محدودكننده كشت زمسـتانه، پديـده سـاقه    

ارقام موجود نيز حسـاس بـه سـاقه روي     روي است و

هستند لذا تا معرفي رقم متحمل به ساقه روي كشـت  

پائيزه چغندرقند در منطقه سرپل كرمانشاه امكان پذير 

  نيست. 

  

  تشكر وقدر داني

كـز آمـوزش كشـاورزي    از مديريت محترم مر

سرپل آقاي مهنـدس كيـومرث صـادقي و همكـاران     
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دريغ در حسـن اجـراي ايـن طـرح      محترمشان كه بي

ــگ   ــيار سپاس ــد بس ــالش نمودن ــيزت ــردد. از  اري م گ

هاي بخش چغندرقند آقايان عزيزي و روشني  تكنسين

كه طي دو سال اجراي طرح در منطقه سرپل با تحمل 

اي الزم را انجـام  هـ  بـرداري  مشكالت بادقت يادداشت

گـردد. توفيـق همگـي را از     اند صميمانه تشكر مي داده

  خداوند منان خواستار است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٧ 1381/  2/ شماره  18چغندرقند / جلد 

  
  تجزيه مركب عوامل مورد بررسي طي دو سال -1جدول

Table 1 Analysis of variance  in two years 
  

  ميانگين مربعات
Mean square  

  درجه آزادي  
df  

  وزن ريشه
Root weight  

  رصد قندد
Sugar  content  

  خلوص شربت
Purity  

  قند در هكتار
White  sugar yield  

  سال
Year  
  

1  12.01  26.33*  590.24**  2.58  

  تكرار در سال
Rep ×Year  4  94.78  3.47  

  
15.12 

  
1.07  

  تاريخ كاشت
Date of  Sowing  

  
2  2099.38*  0.28  8.41  48.85  

  سال در كاشت
Sowing ×Year  

  
2  383.65  0.22  1.38  

9.6 
  

  تاريخ برداشت
Date of  Harvest  

  
2  121.04  50.11  25.02  4.95  

  سال دربرداشت
Harvest ×Year  

  
2  62.45  16.47*  44.47  1.11  

  كاشت دربرداشت
Sowing ×Harvest  

  
4  21.68  0.75  8.05  0.406  

  سال*كاشت*برداشت
Sowing 

×Harvest×Year  
  

4  22.79  0.93  7.51  0.376  

  شخطاي آزماي
Error  
  

32  41.39  0.73  2.97  1.23  

  درصد  1و  5در سطح معني دار به ترتيب   **و  *
*  and** significant  at  the  5%  and 1%  level of probability  respectively  
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وهاي مختلف كاشت  ميزان عملكرد ريشه، در صد قند ، قند در هكتار وخلوص شربت خام در تاريخ  -2جدول   

 برداشت طي دوسال
Table 2 Root Weight, Sugar content, White sugar yield, and Purity in Date of Sowing and  

Harvesting in two year 

 

  تاريخ كاشت

Date of  sowing  

  تاريخ برداشت

Date of  harvest  

  عملكرد ريشه

  (تن در هكتار)

Root weight 

(T/H)  

  درصد قند

  (درصد)

Sugar  content 

 ( %)  

  خلوص شربت

  (درصد)

Purity(%)  

  قند در هكتار

  (تن در هكتار )

White sugar 

yield (T/H)  

  ساقه روي

Bolting  

( %)  

  S1     43.4   14.83  83.63  6.43  71.5شهريور،  1    

 S2    37.13   14.92  84.48  5.48  63.5شهريور ،   20

 S3    22.37   14.67  84.98  3.24  41.7مهر ،  10

 H1  32.19  14.21  85.69  4.58  21.6فروردين ، 15   

 H2  37.19  13.52  83.98  4.96  75.5ارديبهشت ، 15   

 H3  33.52  16.69  83.43  5.62  79.5خرداد ، 15   

S1  H1  43.09  14.12  86.30  6.06  28.5  

S1  H2  46.08  13.48  84.29  6.26  93.7  

S1  H3  41.02  16.90  84.36  7.03  91.5  

S2  H1  35.45  14.75  86.86  5.19  27.2  

S2  H2  39.17  13.52  84.40  5.17  81.7  

S2  H3  36.78  16.48  82.20  6.07  81.7  

S3  H1  18.02  13.75  83.91  2.49  8.7  

S3  H2  26.32  13.56  83.24  3.46  50.98  

S3  H3  22.76  16.70  83.73  3.76  65.4  
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