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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر تاریخ و سن انتقال نشا بر عملكرد کمی و کیفی چغندرقند آزمایشی بهصورت طرح کرتهای خردشده در قالب
 انجام1391-92  شمال غرب سبزوار) در سال زراعی60 طرح بلوك های کامل تصادفی با سه تكرار در شرکت برکت جوین (کیلومتر
 خرداد و اول تیر) بهعنوان کرت اصلی و سن نشا در زمان انتقال15 ، عاملهای مورد بررسی شامل تاریخ انتقال نشا (اول خرداد.شد
 نتایج آزمایش نشان داد که تأخیر در تاریخ انتقال نشا. روزه به همراه کشت مستقیم) بهعنوان کرت های فرعی بود60  و50 ،40 ،30(
 دیگر ویژگیهای کیفی. درصدی سدیم شد9/5  درصدی عملكرد قند و افزایش16/8 ، درصدی عملكرد ریشه16/4 سبب کاهش
 افزایش سن نشا سبب افزایش عملكرد ریشه و عملكرد قند در مقایسه با کشت.چغندرقند تحت تأثیر تاریخ انتقال نشا قرار نگرفت
 بنا بر نتایج بیشترین واکنش سن نشا به تاریخ. میزان پتاسیم و نیتروژن زیانبار تحت تأثیر قرار نگرفت،مستقیم شد درحالیکه عیار قند
 تأخیر در. روزه مشاهده شد60  باالترین عملكرد ریشه در تاریخ کشت اول خرداد با کشت نشا.کشت در کشت اول تیر مشاهده شد
 در مجموع میتوان در شرایط همسان این.تاریخ کشت در کشت مستقیم چغندرقند سبب کاهش قابلمالحظۀ عملكرد ریشه و قند شد
 روزه را برای دستیابی به عملكرد ریشه و قند مناسب توصیه کرد و در کشت60 آزمایش در همۀ تاریخهای کاشت استفاده از نشا
. روزه توصیه نمیشود30 دیرهنگام استفاده از نشا
. کشت مستقیم، کشت نشایی، سن نشا، زمان انتقال، چغندرقند:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
A field experiment was conducted to evaluate the effect of seedlings age and date of transplanting on quantitative and
qualitative characteristics of sugar beet at Jovein Barkat Company (60 km northeastern of Sabzevar, Razavi Khorasn)
in 2011-2012. The experiment was carried out as a split plot design in a completely randomized blocks design with
three replications. Factors were: seedling transplanting date (21 May, 4 June and 21 June) as main plot and seedling
age (30, 40, 50, 60 and direct sowing) as sub plot. The results indicated that delayed in seedling transfer date
decreased root yield by 16.45%, sugar yield by 21.77% and increased Na+ by 9.55%. Other beet quality did not
affected by seedling transfer date. Increasing seedling age increased root yield and sugar content and sugar yield in
comparison with direct sowing whereas seedling age did not have significant effect on sugar content, K+ content and
α-amino N. overall, result suggested that transplanting on 21 June was more sensitive to seedling age. The highest
root yield was observed on 60 days seedling age and transplanting on 21 May. Delay in planting date for direct
sowing of sugar beet considerably reduced root and sugar yield. Overall, in a similar situation in all planting dates 60
days seedling age could be suggested for the maximum root and sugar yield but in late planting date use of 30 days
seedling age is not recommended.
Keywords: Direct seeded, seedling transfer date, seedling transfer age, sugar beets, transplanting cultivation.
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مقدمه
چغندرقند یکی از محصوالت زراعی عمده و راهبردی
(استراتژیک) صنعتی است که سهم عمدهای در تولید
شکر در جهان دارد ( .)Draycott, 2008نیاز روزافزون
کشور به تولید شکر و تأمین حدود  70درصد تولید
داخلی شکر از چغندرقند ،اهمیت اقتصادی این
محصول را بهخوبی نشان میدهد .این محصول بهطور
مستقیم (از طریق تولید قند و شکر) و بهصورت
غیرمستقیم (از طریق تأمین خوراک دام) بخشی از
نیازهای مردم را تأمین میکند .افزون بر این از مالس
که از فرآوردههای فرعی چغندرقند به شمار میآید در
صنعت الکلسازی و داروسازی استفاده میشود
( .)Sadrabadi Haghighi et al., 2011بر پایۀ آمار
موجود در سال  2014سطح زیر کشت جهانی آن
معادل  4447842هکتار با تولید  250191362تن و
در ایران  77720هکتار با تولید  3309890تن بوده
است ( .)FAO, 2014آمارنامۀ محصوالت کشاورزی در
ایران نشان میدهد که در سال زراعی 1389-90از
سطح زیر کشت  110هزار هکتاری این محصول
استان آذربایجان غربی با  34/7درصد بیشترین سطح
برداشت را به خود اختصاص داده است .استانهای:
خراسان رضوی با سهم  21درصد ،فارس با سهم 13/8
درصد ،کرمانشاه با سهم  6/5درصد ،همدان با سهم
 3/8درصد و لرستان با سهم  3/6درصد به ترتیب
رتبههای دوم تا ششم را به خود اختصاص دادهاند.
شش استان نامبرده در مجموع  83/3درصد سطح
برداشت چغندرقند کشور را دارند ( Information and
.)Communication Technology Center, 2012
دامنۀ تاریخ کشت چغندرقند در استان خراسان از
 15اسفندماه تا  30خرداد است .رخداد بارندگیهای
پیاپی در اوایل بهار و آمادهسازی نشدن زمین برای
کشت و نیز رقابت کشت گندم ()Triticum aestivum
و جو ( )Hordeum vulgareدر اوایل بهار از نظر میزان
آب مورد نیاز با آبیاری اول و دوم چغندرقند برای سبز
شدن از دالیل انجام کشتهای دیرهنﮕام است .لذا
اگرچه ممکن است که کشت نیز در فروردین یا
اردیبهشت انجام شود ،اما آبیاری اولیه برای سبز شدن
به خردادماه موکول شده و کشت دیرهنﮕام میشود.

ازآنجاکه عملکرد اقتصادی مناسب در چغندرقند تابع
رشد رویشی مناسب در اویل فصل رشد و تخصیص و
توزیع مناسب مواد نورساختی (فتوسنتزی) به ریشه
است ،لذا کشت بهنﮕام این گیاه اهمیت بسیار زیادی
دارد ( .)Sadrabadi Haghighi et al., 2011تسریع در
رشد گیاه را میتوان در شرایط کنترلشده با کاربرد
کشت در خزانه و انتقال آن به زمین اصلی در زمان
مناسب که خطر سرمای دیررس زمستانه و مشکل
کمبود آب برطرف شده امکانپذیر کرد .کشت گلدانی
چغندرقند نخستین بار توسط ژاپنیها استفاده شد و
پسازآن کشورهای دیﮕری مانند فنالند ،ایرلند و ترکیه
نیز اقدام به بررسی این روش کشت کردند ( Draycott,
 .)2008در ایران نخستین بار کشت غیرمستقیم
چغندرقند در سال  1356در چغندرکاریهای استان
خوزستان انجام گرفت (2011b) Nasri et al. .نشان
دادند که کشت گلدانی چغندرقند در مقایسه با کشت
مستقیم از نظر عملکرد ریشه و عملکرد شکر برتری
داشت .در این بررسی کشت مستقیم  18/79درصد
قند تولید کرد درحالیکه میزان قند تولیدی در کشت
گلدانی  17/32درصد بود .اگرچه در کشت گلدانی
درصد قند تولیدی کمتر بود اما باالتر بودن عملکرد
ریشه در این روش سبب افزایش عملکرد شکر تولیدی
شد .بر پایۀ نتایج بهدستآمده از تحقیقی که در چهار
منطقه با خاک شور انجام شد ،گزارش شده است که
در بین سه گروه نشا  45 ،30و  60روزه (طول دورة
رشد در خزانه) نشاهای  45روزه ،هم از نظر درصد
استقرار بوته و هم از نظر عملکرد محصول تولیدی
وضعیت بهتری داشتند ،در این تحقیق تراکم بوته،
عملکرد ریشه و عملکرد قند در تیمار کشت نشائی با
کاربرد نشاهای  45روزه نسبت به کشت مستقیم بذر
به ترتیب  300 ،212و  288درصد افزایش داشت
( (1993) Gowhary et al. .)Yosef-Abadi, 2014در
بررسی اقتصادی هزینههای تولید در روش کشت
مستقیم و نشایی زراعت چغندرقند در شرایط مختلف
(خاک شور ،خاک بدون محدودیت شوری ،منطقه با
محدودیت طول دورة رشد) اعالم کردند که عملکرد
چغندرقند در شرایط تنش شوری و محدودیت طول
دورة رشد ،در روش کشت نشائی نسبت به کشت
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مستقیم بذر بهطور چشمﮕیری افزایش مییابد .در
مناطق دارای محدودیت طول دورة رشد و مناطق دارای
منابع آبوخاک به نسبت شور با اطمینان  99درصد
کشت نشائی بهتر از کشت مستقیم بذر بوده است .در
منطقۀ کرج که محدودیت جوی برای رشد وجود نداشت
کشت نشائی برتری نسبی داشته است ولی میزان برتری
در این منطقه در مقایسه با دیﮕر مناطق محدودیت کمتر
داشت .کشت نشائی در منطقۀ ساوه  1/12تن در هکتار
قند خالص و در منطقۀ همدان  0/62تن در هکتار و در
منطقۀ کرج  0/31تن در هکتار بیش از کشت مستقیم
تولید کرد .در این پژوهش نیز کشت نشائی  2/89تن در
هکتار قند خالص بیشتر از روش کشت بذری تولید کرد
( (2007) Zhang et al. .)Dehghanshoar, 1986بر این
باورند اگرچه کشت نشایی چغندرقند انرژی ورودی و
هزینۀ کارگری بیشتری نسبت به کشت مستقیم را دارد
اما عملکرد در کشت نشایی نسبت به کشت مستقیم 15
درصد بیشتر است .برای تولید بذر مناسب در چغندرقند
در شرایط اوکراین نیز گزارش شده است که نشا انتقالی
دستکم باید چهار برگ حقیقی داشته و طول عمر نشا
نیز نباید کمتر از  55روز باشد (.)Guizbullin, 2001
موفقیت در کشت نشایی چغندرقند به عاملهای
چندی بستﮕی دارد .تحقیقات انجامشده بهویژه در
ایران بسیار اندک است(2005) Kazemin Khah .
گزارش کرد که نشاهای چغندرقندی که در سن 45
روزه انتقال داده شده بودند بیشترین عملکرد ریشه
( 32/8تن در هکتار) ،شکر ناخالص ( 5/4تن در
هکتار) و شکر خالص ( 4/2تن در هکتار) را تولید
کردند (2012) Karbalaei et al. .باالترین عملکرد
ریشه ،عملکرد شکر ناخالص و عملکرد شکر خالص را
در نشاهای انتقالیافته با قطر ریشه بین 3-4/5
سانتیمتر گزارش کردند (2014) Yosef-Abadi .در
بررسی تأثیر اندازة گیاهچه (نشا) و تاریخ انتقال آن به
زمین اصلی بر عملکرد ریشه و کیفیت چغندرقند در
قطعات کوچک گزارش کرد که زمان انتقال نشا بر
عملکرد ریشه ،عملکرد قند و عملکرد قند قابل
استحصال ،درصد قند ناخالص ،درصد قند خالص ریشه
و ناخالصیهای ریشه مؤثر است .بیشترین عملکرد
ریشه ،عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند خالص به
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ترتیب با  11/3 ،87و  9/3تن در هکتار با نخستین
تاریخ انتقال نشا (اواسط خرداد) و کمترین عملکرد
ریشه ،عملکرد قند ناخالص و عملکرد قند خالص به
ترتیب با  7/4 ،47/2و  5/8تن در هکتار با سومین
تاریخ انتقال نشا (اواسط تیر) به دست آمد .اندازة ریشۀ
نشا انتقالیافته بر عملکرد ریشه ،عملکرد قند و
عملکرد قند قابل استحصال تأثیر معنیدار داشت و بر
دیﮕر صفات مورد بررسی تأثیر معنیدار نداشت .باور
بر این است که شرایط نامساعد محیطی اوایل فصل
رشد مانند سرمای دیررس زمستانه یا شرایط نامساعد
بستر کشت در نتیجۀ بارندگیهای بهاره و همچنین
مشکالت جوانهزنی در شرایط شوری را با کشت خزانۀ
چغندرقند برطرف کرد .در این شرایط روش کشت
نشایی سبب افزایش طول دورة رشد چغندرقند
میشود .در کشت نشایی امکان دسترسی به تراکم
مطلوب گیاهی نیز نسبت به کشت مستقیم بیشتر
است .با ایجاد پوشش یکنواخت و تراکم مناسب بوته
در سطح چغندرکاری ،بدون صرف هزینههای اضافی
میتوان عملکرد را افزایش و بازدهی دیﮕر نهادههای
کشاورزی را باال برد .این در حالی است که بدون
استقرار تراکم مناسب و ایجاد پوشش یکنواخت در
سطح چغندرکاری ،حتی با صرف انرژی فراوان و
بهکارگیری دیﮕر نهادههای تولید در بهترین شرایط نیز
نمیتوان به ظرفیت تولید محصول در چغندرکاری
دست یافت (.)Bayat et al., 1995
ازآنجاکه میزان استقرار نشاهای انتقالیافته به
زمین اصلی تحت تأثیر عاملهای چندی ازجمله سن و
زمان انتقال قرار میگیرد که تاکنون بررسی در این
مورد دربارة چغندرقند انجام نشده است .با توجه به
اهمیت اقتصادی این محصول بهویژه در استان
خراسان رضوی و مناسب بودن منطقۀ جوین برای
کشت این گیاه این بررسی برای تعیین مناسبترین
زمان و سن انتقال نشا انجام شد.
مواد و روشها
این تحقیق در سال زراعی  1391-92در مزرعۀ
بحرآباد واقع در شرکت کشاورزی برکت جوین در
شهرستان جوین استان خراسان رضوی در 75

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،1بهار 1396

294

در پاییز  ،1391برای تهیۀ بستر کاشت ،نسبت به
شخم عمیق زمین اقدام شد .در بهار سال ،1392
عملیات نهایی آمادهسازی زمین که شامل شخم
سبک ،دیسک و تسطیح بود ،انجام شد .پیش از اجرای
آزمایش ،از عمق  0تا  30سانتیمتری خاک مزرعه
نمونهبرداری به عمل آمد و برخی ویژگیهای فیزیکی
و شیمیایی خاک تعیین شد (جدول  .)1بنا بر نتایج
تجزیۀ خاک ،میزان توصیهشدة فسفر بهصورت کود
سوپر فسفات تریپل ( 200کیلوگرم در هکتار) و 100
کیلوگرم در هکتار پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم به
خاک اضافه و با آن مخلوط شد .نیتروژن توصیهشده
نیز بهصورت کود اوره ( 150کیلوگرم در هکتار) و در
دو مرحله ،یکسوم همزمان با کاشت و دوسوم
باقیمانده بهصورت سرک در  4-6برگی چغندرقند
استفاده شد.

کیلومتری شمال غرب شهرستان سبزوار با طول
جغرافیایی  57درجه و  15دقیقۀ شرقی و عرض
جغرافیایی  37درجه و  36دقیقۀ شمالی و  1110متر
از سطح دریا انجام شد .آزمایش بهصورت طرح کرت-
های خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی
در سه تکرار انجام شد که در آن زمان انتقال نشا در
کرت اصلی در سه سطح شامل :اول خرداد 15 ،خرداد
و اول تیر و سن نشا در کرت فرعی در چهار سطح
شامل 50 ،40 ،30 :و  60روزه در نظر گرفته شد .در
هرکدام از تیمارهای زمان انتقال یک کرت بهصورت
کشت مستقیم نیز گنجانده شد .اقلیم منطقه مورد
بررسی گرم و خشک با میانﮕین بیشینۀ دما  33/2و
میانﮕین کمینۀ دما  10/9درجۀ سلسیوس است که
تاریخ کشت رایج چغندرقند از اواسط اسفند تا اواسط
خرداد است.

جدول  .1برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1. Some Physicochemical Properties of Soil of Experiment place
Soil Texture
)Sand (%) Silt (%
40
44
38
44

)Clay (%
16
18

K
)(mg.kg-1
190
330

P
)(mg.kg-1
20
16

برای تولید نشا با سنهای مختلف بر پایۀ طرح و
نقشۀ از پیش تعیینشده با تغییر در تاریخ کشت در
خزانه استفاده شد .تاریخهای کشت بذر در خزانه که
همسان با زمین اصلی بود برای تاریخ کشت اول
خرداد ،اول فروردین برای نشاهای  60روزه ،دهم
فروردین برای نشاهای  50روزه و  20فروردین برای
نشاهای  40روزه و  30فروردین برای نشاهای 30
روزه ،بود .برای دیﮕر تاریخهای کشت همانند تاریخ
کشت اول خرداد ،کشت در خزانه بهگونهای صورت
گرفت که در هنﮕام انتقال سن مورد نظر نشا
بهدستآمده باشد .کشت در زمین اصلی با فاصلۀ
ردیف  50سانتیمتر و فاصلۀ بوته  20سانتیمتر انجام
شد .هر کرت آزمایشی پنج ردیف کشت به طول  4متر
داشت .در این آزمایش از بذر چغندر فلورس 1از
شرکت  Mariboکشور دانمارک که یک رقم تکجنین
(منوژرم) بود ،استفاده شد.
1. Flores

N
)(%
0.07
0.06

Organic carbon
)(%
0.64
0.55

pH
7.54
4.657.65

Ec
)(dS.m-1-
1.66
2.10

Depth of sampling
)(cm
0-30
30-60

آبیاری گیاهان خزانه بهصورت سامانۀ متداول
(کالسیک) ثابت صورت گرفت .پس از سبز شدن
وجین دستی علفهای هرز در خزانه توسط کارگر
صورت گرفت .پس از رسیدن نشاها به سن مورد نظر
یعنی  40 ،50 ،60و  30روزه در تاریخهای اول خرداد،
 15خرداد و اول تیر نسبت به انتقال نشا به زمین
اصلی اقدام شد .آمادهسازی زمین اصلی نیز همزمان با
زمین خزانه صورت گرفت .چﮕونﮕی انتقال نشاها به
زمین اصلی به این صورت بود که توسط کارگر و بیل
چغندرکن ریشهها از زمین نشا کنده شده و برگ آن
از قسمت طوقه جدا شده و توسط کارگر در روی
ردیف زمین اصلی شکافی توسط بیلچه باز شده و
ریشهچۀ چغندر در زیر خاک قرار داده شد .در هر
ردیف بیست عدد ریشهچۀ چغندر و در هر کرت 5
ردیف در مجموع در هر کرت صد عدد نشا انتقال داده
شد .در بین هر تکرار فاصلۀ  2متر از یکدیﮕر داده شده
و در وسط هر تکرار یک نهر توسط نهرکن زده شد.

لطفی کیوانلو و آرمین :تأثیر سن و تاریخ انتقال نشا بر ویژگیهای کمی و کیفی چغندرقند ...

آبیاری به روش نشتی با توجه به فاروهای آمادهشده با
کاربرد یک دریچۀ اصلی با سرعت کم و هدایت دقیق
به همۀ کرتها بهصورت یکنواخت آبیاری انجام
پذیرفت.
در زمین اصلی طول دورة رشد آبیاری در آغاز به
فاصلۀ هر چهار روز یکبار برای سبز شدن بذرها و پس
از سبز شدن با توجه به نیاز آبی گیاه تنظیم و به هفت
روز افزایش یافت .دیﮕر عملیات مورد نیاز گیاه بر پایۀ
نیاز انجام شد.
در هنﮕام رسیدگی و زمان برداشت محصول
چغندرقند در منطقه ( 4آبان  ،)1392پس از حذف اثر
حاشیهای 1 ،مترمربع از محصول هر کرت بهطور کامل
برداشت شد و برای بررسی ویژگیهای کیفی ریشه،
نمونههای ریشه به آزمایشﮕاه تجزیۀ کیفی شرکت
تحقیقات و خدمات زراعی چغندرقند خراسان منتقل
شدند .ریشهها در آغاز بهطور کامل شسته و پس از
توزین ،از آنها خمیر تهیه و در ظرفهای مخصوص
در شرایط انجماد نﮕهداری شد .برای تجزیۀ کیفی هر
نمونه خمیر ،آن را در دمای  20درجۀ سلسیوس قرار
داده و پس از خارج شدن از حالت انجماد ،از هر نمونه،
 26گرم خمیر با  177میلیلیتر سواستات سرب ا با
فرمول شیمیایی  Pb(C2H3O2)2در همزن ریخته و به
مدتزمان  3دقیقه مخلوط شد .پس از انتقال مخلوط به
قیف صافی ،شربت زاللی به دست آمد که برای
اندازهگیری ویژگیهای کیفی استفاده شد .در شربت
بهدستآمده ،درصد قند به روش پالریمتری و توسط
دستﮕاه ساکاریمتر مدل  RHB-32ATCساخت کشور
چین ،سدیم و پتاسیم به روش شعلهسنج نوری (فیلم
فتومتری) و نیتروژن زیانبار به روش عدد آبی و با کاربرد
دستﮕاه بتاالیزر اندازهگیری شد (.)Sohrabi et al., 2006
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با توجه به غلظت ناخالصیهای پتاسیم ) ،(Kسدیم
) (Naو نیتروژن زیانبار ) ،(Nضریب قلیاییت یا آلکالیته
) (ALKبرای هر نمونه بر مبنای رابطۀ  1محاسبه شد
(.)Sohrabi et al., 2006
K  Na
N

() 1

ALK 

میزان قند مالس ،بر پایۀ میزان پتاسیم ،سدیم و
نیتروژن زیانبار و با رابطۀ  2به دست آمد ( Sohrabi et
.)al., 2006
 = 0.12 (k  Na)  0.24N  0.48قند مالس
()2
میزان عملکرد قند نیز از رابطۀ  3برآورد شد.
= عملکرد قند (شکر سفید)
() 3
عملکرد ریشه  درصد قند خالص
عملکرد ریشه و اندامهای هوایی پس از حذف یک
ردیف در هر کرت و  0/5متر از باال و پایین هر کرت
بهعنوان اثر حاشیهای محاسبه شد.
محاسبههای آماری

دادههای بهدستآمده از اندازهگیری صفات مورد بررسی
با کاربرد نرمافزار  SASتجزیه و میانﮕین صفات با کاربرد
آزمون محافظتشده  (FLSD) LSDمقایسه شدند .همۀ
نمودارهای الزم نیز با کاربرد نرمافزار  Excelرسم شد.
نتایج و بحث
عملکرد ریشه

تأثیر سن و زمان انتقال نشا در سطح  1درصد و اثر
متقابل سن و زمان انتقال در سطح  5درصد بر صفت
عملکرد ریشه اثر معنیداری داشت (جدول .)2

جدول  .2جدول تجزیۀ واریانس و میانﮕین مربعات تیمارهای مورد بررسی در اجرای آزمایش
Table 2. Table of analysis of variance and mean square of the treatments in the implementation of the experiment
Alkalinity
0.545 ns
1.75 ns
0.381
2.79 ns
1.92 ns
2.04
29.67

K+
content
0.091 ns
0.564 ns
0.149
0.176 ns
0.215 ns
0.146
7.68

Na+
content
1.10 ns
0.323 ns
0.07
**2.92
1.17 ns
0.63
14.84

Molasses
content
0.016 ns
0.017 ns
0.074
0.194 ns
0.092 ns
0.93
15.89

α-amino
N
0.29 ns
0.72 ns
0.85
1.64 ns
1.06 ns
1.35
6.49

Impure
sugar
1.87 ns
0.48 ns
1.38
5.04 ns
2.68 ns
2.02
8.38

Sugar
yield
3.26ns
**1967
1.44
**57.47
*3.14
1.28
9.59

Root
yield
92.82ns
**662.07
35.02
**2238.03
**72.11
34.51
7.33

df
2
2
4
4
8
24

Source of variation
Rep
)Seedling transplanting date (A
Ea
)Seedling age (B
A×B
Eb
)CV (%

* ** ،و  :nsبه ترتیب معنیدار در سطح 5درصد1 ،درصد و نبود تفاوت معنیدار.
*, ** and ns: represent significant at P<0.05 and P<0.01 and not significant respectively.
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تأخیر در کاشت موجب میشود که گیاه نتواند از شرایط
و قابلیت محیطی بهخوبی استفاده کند و این امر موجب
میشود که تولید مادة خشک کمتری از گیاه به دست
آید (Sadrabadi Haghighi et al. .)Draycott, 2008
) (2011نیز گزارش کردند رقمهایی که سرعت رشد باالتر
داشته و مادة خشک بیشتری تولید کرده بودند ،تولید
عملکرد ریشۀ باالتری نیز داشتند .اختالف عملکرد ریشه
در بین رقمهای مختلف به ویژگیهای مختلف
فیزیولوژیکی و میزان جذب نور در رقمهای مختلف
چغندرقند مربوط میشود .از سوی دیﮕر میزان تشعشع
جذبشده بهوسیلۀ برگهای گیاه در مدتزمان کاشت تا
برداشت با عملکرد مادة خشک ارتباط مستقیم دارد و
تأخیر در کاشت ظرفیت تولید مادة خشک گیاه را کاهش
میدهد .افزایش طول دورة رشد از  135به  225روز که
با تأخیر در برداشت انجام شده است نیز نشان داد که
عملکرد ریشه بهصورت قابلتوجهی افزایش پیدا میکند
(.)Sadrabadi Haghighi et al., 2011
عملکرد ریشه در نشا انتقالیافته با سن  60روزه
نسبت به کشت مستقیم چغندرقند افزایش 93/70
درصدی را در عملکرد ریشه را موجب شد .اگرچه
اختالف آماری معنیداری بین نشاهای انتقالیافته با
سنین  40و  50روزه با هم مشاهده نشد اما همۀ این
تیمارها عملکرد ریشۀ بیشتری نسبت به کشت
مستقیم چغندرقند داشتند (جدول .)4

بیشترین عملکرد ریشه از تیمار زمان انتقال نشا
اول خرداد با  77/22تن در هکتار و کمترین عملکرد
ریشه ( 64/50تن در هکتار) از زمان انتقال نشا اول
تیرماه به دست آمد .اگرچه اختالف آماری معنیداری
بین دو زمان انتقال اول تیر و پانزده خرداد مشاهده
نشد (جدول  .)3میتوان کاهش عملکرد ریشه با تأخیر
در انتقال نشا را به کاهش طول دورة رشد و تأخیر در
استقرار گیاه نسبت داد که سبب میشود بیشترین
بهرهبرداری از عاملهای محیطی بهویژه نور نتواند
انجام شود .کاهش عملکرد در تاریخ انتقال اول تیر با
افزایش سن نشا به گرمتر شدن هوا در این تاریخ
کشت ارتباط دارد که سبب میشود سازگاری گیاه
دیرتر صورت بﮕیرد که این امر کاهش عملکرد را به
همراه داشته است .درحالیکه در تاریخ انتقال اول
خرداد نشاهای انتقالیافته با سن باالتر در ادامۀ طول
فصل رشد از عاملهای محیطی استفادة بیشتری کرده و
ریشۀ بزرگتری را تولید کرده که این امر افزایش عملکرد
ریشه را به همراه داشته است .تولید عملکرد اقتصادی
مطلوب در چغندرقند تابع رشد سبزینهای مناسب در
اوایل دورة رشد و تخصیص و توزیع مطلوب مواد
نورساختی در اندامهای ذخیرهای در طول دورة رشد
است .تأخیر در کاشت چغندرقند سبب کاهش جذب
کامل نور به دلیل کاهش یا تأخیر در سرعت افزایش
سطح برگ و در نتیجه تولید سایهانداز مطلوب میشود.

جدول  .3تأثیر زمان انتقال نشا بر عملکرد ریشه ،عملکرد قند ،درصد عیار ،قند مالس و ناخالصیهای ریشه
Table 3. Effect of seedling transplanting date on root yield, sugar yield, impure sugar, molasses sugar and root impurities
)Root impurities (meq 100 g-1 root
α-amino N

K+ content

Na+ content

Alkalinity
)(%

2.15 a
1.87 a
1.72 a

4.84 a
5.20 a
4.90 a

3.05 b
3.21 ab
3.34 a

4.51 a
4.74 a
5.18 a

میانﮕینهای دارای حرفهای همسان در هر ستون اختالف

Molasses
content
)(%
1.95 a
1.93 a
1.88 a

Impure
sugar
)(%
17.03 a
17.13 a
16.78 a

Sugar
yield
)(t.ha-1
13.07 a
11.44 b
10.87 b

Root
yield
)(t.ha-1
77.22 a
67.47 b
64.50 b

Seedling
transplanting
date
21 May
4 June
21 June

آماری معنیداری در سطح  5درصد خطا ندارند (.)FLSD=0/05
Within column, the means with the same letter are not significantly different (FLSD = 0.05).

جدول  .4تأثیر سن نشا بر عملکرد ریشه ،عملکرد قند ،درصد عیار ،قند مالس و ناخالصیهای ریشه
Table 4. Effect of seedling age on root yield, sugar yield, impure sugar, molasses sugar and root impurities
)Root impurities (meq 100 g-1 root
Na+ content K+ content α-amino N
3.10 bc
4.80 a
1.63 a
3.48 ab
5.17 a
2.07 a
2.91 bc
5.05 a
2.55 a
2.51 c
4.90 a
1.44 a
4.01 a
4.98 a
1.90 a

Alkalinity
)(%
4.99 ab
4.36 ab
4.17 b
5.57 a
4.95 ab

میانﮕینهای دارای حرفهای همسان در هر ستون اختالف

Molasses content
)(%
1.82 bc
2.07 a
2.05 a
1.70 c
2.01 ab

Impure sugar
)(%
17.67 a
16.16 a
17.20 a
17.65 a
16.21 a

Sugar yield
)(t.ha-1
7.56 d
11.49 c
12.67 c
13.37 ab
13.87 a

Root yield
)(t.ha-1
42.56 d
71.50 c
73.67 bc
78.44 ab
82.44 a

Seedling age
)(Day
Direct sowing
30
40
50
60

آماری معنیداری با هم ندارند (.)FLSD=0/05
Within column, the means with the same letter are not significantly different (FLSD = 0.05).
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باالترین عملکرد ریشۀ چغندرقند در نشا  60روزه
انتقال داده شده در زمان انتقال اول خرداد به دست
آمد که اختالف آماری معنیداری با نشاهای
انتقالیافته در همین زمان انتقال با سن  40 ،30و 50
روزه نداشت .تأخیر در انتقال نشا سبب افزایش واکنش
عملکرد ریشه به سن نشا شد بهگونهای که در تاریخ
انتقال اول تیرماه با افزایش سن نشا عملکرد ریشه نیز
بهصورت خطی افزایش پیدا کرد درحالیکه در زمان
انتقال اول و  15خرداد واکنش تا حدودی ثابتی به
سن انتقال نشا مشاهده شد .تأخیر در تاریخ کشت در
کشت مستقیم سبب کاهش قابلمالحظۀ عملکرد
ریشه شد (شکل Yousef Abadi & Kazemeyan- .)1
 (1997) Khahکاهش شمار بوته در کشت مستقیم در
مقایسه با کشت نشایی را در شرایط شور دلیل کمتر
بودن عملکرد ریشه گزارش کردند .در بررسی
نامبردگان اختالف آماری معنیداری بین نشاهای ،30
 45و  60روزه مشاهده نشد .گزارش شده است روش
60 day seedling

50 day seedling
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کشت نشائی از نظر محصول ریشه  22/16تن در
هکتار معادل  63/64درصد افزایش نسبت به کشت
مستقیم داشته است (2011a) Nasri et al. .افزایش
سطح برگ و رشد بهتر گیاهچههای به همراه نبود
تنش شوری در آغاز جوانهزنی چغندرقند را دلیل
اصلی افزایش عملکرد  62/20درصدی کشت نشایی
چغندرقند در مقایسه با کشت مستقیم آن گزارش
کردهاند .در این بررسی تفاوت رشد در دو روش کشت
نشایی و کشت مستقیم پس از دریافت  1914درجه
روز رشد آغاز میشود که این مرحله به دلیل همزمانی
با دورة رشد سریع سطح برگ و حجیم شدن ریشهها
سبب افزایش عملکرد ریشه میشود .گزارش شده
است نشاهایی با طول عمر  6-8هفتهای نسبت به
دیﮕر نشاها عملکرد ریشهای بیشتری را تولید کردند
در این بررسی نیز عملکرد شکر تولیدی  25درصد
نسبت به روش کشت مستقیم بیشتر بود ( Terasawa
.)& Osaki, 2009

40 day seedling

Direct sowing

30 day seedling

100
a

90
ab

ab
abc

abc abc

ab

ab

80
bc

bc

bc

70
cd
de

50

ef

40

Root yield
-1
) (t.ha

60

f

30
20
10
0
21 Jun

21 May

4 Jun
Seedling transplanting date

شکل  .1اثر متقابل زمان و سن انتقال نشا بر عملکرد ریشه
Figure 1. Interaction of seedling transplanting date and seedling age on root yield

عیار

تأثیر عامل زمان انتقال و سن انتقال نشا بر عیار
معنیدار نشد ( ،P≥0/05جدول  .)2مقایسۀ میانﮕینها
نشان داد که بیشترین عیار در زمان انتقال 15
خردادماه ( 17/13درصد) و کمترین میزان عیار نیز از

زمان انتقال نشا اول تیرماه به دست آمد (جدول .)3
کشت مستقیم چغندرقند بیشترین عیار را تولید کرد.
افزایش سن انتقال تا  50روزگی سبب افزایش میزان
عیار تولیدی شد ،درحالیکه در نشاهای  60روزه
کاهش عیار مشاهده شد .اختالف آماری معنیداری
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بین سن نشاهای انتقالیافته مشاهده نشد؛ اگرچه از
نظر این صفت نشاهای با سن کم و یا با سن زیاد عیار
کمتری را نسب به دیﮕر نشاها تولید میکنند
(جدول .)4کاهش درصد قند در روش کشت نشایی در
مقایسه با کشت مستقیم به افزایش شمار انشعابهای
ریشه که سبب کاهش درصد قند میشود ارتباط داده
شده است .اگرچه باور بر این است که در روش کشت
مستقیم نیز عملیات تنک کردن بهویژه در مورد
چغندرکاریهای که عملیات تنک در آنها دیرتر
صورت میگیرد سبب افزایش شمار انشعابهای فرعی
میشود ،اما در روش کشت نشایی ممکن است
ریشههای انتهایی بوته صدمه دیده و ریشههای
منشعب بیشتری نسبت به روش کشت مستقیم تولید
شود ( .)Sadeghzade hemayati et al., 2012کاشت
زود و برداشت دیرتر در روش کشت گلدانی نسبت به
کشت مستقیم بذر دلیل اصلی افزایش درصد قند در
این روش کشت بوده است .گزارش شده است که
افزایش طول دورة رشد سبب افزایش درصد قند ریشه
از  12/8با  15/2درصد میشود .کمتر بودن درصد قند
در تاریخ کشتهای دیرهنﮕام به نرسیدن چغندرقند
به مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیکی نسبت داده شده
است .با افزایش طول دورة رشد به حدود  200روز
مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیکی چغندرقند کامل شده و
درصد قند به حد مطلوب میرسد .کاهش طول دورة
رشد گیاه سبب کاهش رشد و تجمع کربوهیدراتها
در ریشه و در نهایت کاهش عملکرد قند خواهد شد
( .)Sadrabadi Haghighi et al., 2011این بررسی نیز
نشان داد که تأخیر در زمان انتقال نشا سبب کاهش
عملکرد ریشه شد.
عملکرد قند

عملکرد قند در سطح  1درصد تحت تأثیر سن انتقال
نشا و در سطح  5درصد تحت تأثیر زمان انتقال و اثر
متقابل سن و زمان انتقال نشا قرار گرفت (جدول .)2
مقایسۀ میانﮕین تیمارها نشان داد ،بیشترین عملکرد
قند در زمان انتقال اول خرداد با میانﮕین  13/07تن
در هکتار و کمترین آن در زمان انتقال اول تیر با
میانﮕین  10/87تن در هکتار مشاهده شد .اختالف

آماری معنیداری بین دو زمان انتقال  15خرداد و اول
تیر از نظر عملکرد قند مشاهده نشد (جدول .)3
بیشترین عملکرد قند در نشاهای انتقالیافته با سن
 60روزه ( 13/87تن در هکتار) بود که اختالف آماری
معنیداری با نشا انتقالیافته با سن  50روزه نداشت.
اگرچه نشاهای انتقالیافته در سن  30روزگی نسبت
به کشت مستقیم  51/98درصد عملکرد قند بیشتری
را تولید کرد اما در مقایسه با نشاهای انتقالیافته با
سن  60روزه  17/16درصد عملکرد قند کمتری را
تولید کرد (جدول .)4
باالترین عملکرد قند در نشا  50روزه انتقال داده
شده در زمان انتقال اول خرداد به دست آمد که
اختالف آماری معنیداری با نشاهای انتقالیافته در
همین زمان انتقال با سن  40و  60روزه نداشت .تغییر
عملکرد قند در نشاهای انتقالیافته در زمانهای
مختلف انتقال نشا بسیار کم بود بهگونهای که اختالف
آماری معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد .کمترین
عملکرد ریشه نیز در کشت مستقیم در اول تیرماه به
دست آمد .واکنش عملکرد ریشه به سن انتقال در
تاریخ انتقال اول خرداد نسبت به دیﮕر تاریخهای
کشت بیشتر بود .درحالیکه در تاریخ انتقال  15خرداد
واکنش تا حدودی ثابتی به سن انتقال نشا مشاهده
شد در تاریخ انتقال اول تیرماه در نشاهای سنین 60
روزه عملکرد قند کاهش پیدا کرد (شکل  .)2باالتر
بودن عملکرد قند در تاریخ انتقال اول تیر در مقایسه
با  15خرداد را میتوان به بیشتر بودن عملکرد ریشه
در این تاریخ انتقال نسبت داد .واکنش همسان
عملکرد قند و عملکرد ریشه به سن و زمان انتقال نشا
بیانﮕر این مطلب است که این جزء عملکرد که
حاصلضرب عملکرد ریشه و درصد قند است بیشتر
تحت تأثیر عملکرد ریشه قرار میگیرد و درصد قند
تأثیر اندکی بر عملکرد قند در واحد سطح دارد .کاربرد
نظام کشت نشائی همراه با کشت زودتر نشاهای
تولیدشده در مناطق سرد باعث افزایش عملکرد
محصول میشود .روش کشت نشائی ،مدتزمان
بیشتری را برای تولید غده و ماده سازی در اختیار
بوته قرار میدهد .کاهش عملکرد قند با کاهش سن
نشا به کمتر بودن عملکرد ریشه ارتباط دارد.
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به نظر میرسد در کشت نشائی ،بوته پس از انتقال
به زمین اصلی زمان بیشتری را برای تولید غده و
ماده سازی دارد و این زمان اضافی روی بسیاری از
ویژگیهای کمی و کیفی تأثیر معنیداری میگذارد.
 (1993) Gowhariضمن تأیید مطالب باال ،برتری
کشت نشائی را تأیید کرده بهطوریکه در منطقۀ کرج
 0/31تن در هکتار قند خالص بیش از کشت مستقیم
تولید کرد؛ و از نظر میزان شکر تولیدی نیز کشت
گلدانی  4/45تن در هکتار معادل  78/6درصد نسبت
به کشت مستقیم افزایش داشت .عملکرد گیاهانی که
در تاریخهای مختلف کشت شدهاند ،بهطور مستقیم با
میزان تابش دریافت شده در فاصلۀ زمانی بین کاشت و
برداشت مرتبط است .بنابراین تأخیر در کاشت ظرفیت
تولید را کاهش میدهد ،از سوی دیﮕر تأخیر در تاریخ
کاشت؛ چغندرقند نیز موجب کرپه شدن گیاه و کاهش
عملکرد محصول میشود (2011b) Nasri et al. .نشان
دادند که کشت گلدانی چغندرقند در مقایسه با کشت
مستقیم از نظر عملکرد ریشه و عملکرد قند برتری
داشت .در این بررسی کشت مستقیم  18/79درصد
قند تولید کرد درحالیکه میزان قند تولیدی در کشت
گلدانی  17/32درصد بود .اگرچه در کشت گلدانی
درصد قند تولیدی کمتر بود اما باالتر بودن عملکرد
ریشه در این روش سبب افزایش عملکرد شکر تولیدی
شد (1993) Gowhary et al. .افزایش  8/3تن در

هکتاری عملکرد ریشه 1/22 ،تن در هکتار عملکرد
قند ناخالص و  950کیلوگرم در هکتار قند خالص را
در شرایط همدان با کشت نشایی چغندرقند را گزارش
کردند (2011) Hosseini et al. .گزارش کردند در
شرایط آب و هوایی اهواز از لحاظ عملکرد ریشه تفاوت
معنیداری بین کشت مستقیم و کشت گلدانی در
صورت کشت در یک تاریخ یکسان دیده نمیشود ولی
از نظر درصد قند ریشه ،روش کشت مستقیم برتری
معنیدار نسبت به روش کشت گلدانی دارد .در تاریخ
کاشت بیستم بهمنماه درصد قند ریشه بهطور
معنیدار از تاریخ کاشت اول دیماه بیشتر شد و رقم
منودُرُ 1بیشترین درصد قند ( 10/1درصد) و کمترین
میزان ناخالصیهای ریشه را داشت.
قند مالس

درصد قند مالس تحت تأثیر سن و زمان انتقال نشا و
اثر متقابل سن و زمان انتقال نشا قرار نﮕرفت
( ،P≥0/05جدول  .)2مقایسۀ میانﮕین تیمارها نشان
داد که بیشترین قند مالس در زمان انتقال اول
خردادماه ( 1/95درصد) مشاهده شد .کمترین میزان
قند مالس نیز از زمان انتقال نشا اول تیرماه (1/88
درصد) به دست آمد (جدول  .)3روند خاصی از نظر
1. Monoodoro
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درصد قند مالس در زمانهای انتقال نشا مشاهده
نشد .باوجود اینکه بیشترین قند مالس در سن انتقال
نشا  30روزه با  2/07درصد به دست آمد و اختالف
آماری معنیداری با نشاهای انتقالیافته در  60روزگی
نداشت ،کمترین قند مالس نیز با  1/7درصد در سن
انتقال نشا  50روزه مشاهده شد (جدول .)4
ناخالصیهای ریشه

نیتروژن زیانبار ،سدیم ،پتاسیم و قلیاییت تحت تأثیر
زمان انتقال نشا قرار نﮕرفت ( ،P≥0/05جدول  .)2در
بین ناخالصیهای ریشه نیز تنها میزان سدیم تحت
تأثیر سن انتقال نشا قرار گرفت ( ،P≥0/01جدول )2
و برهمکنش سن و زمان انتقال نشا برای همۀ
ناخالصیهای ریشه معنیدار نبود ( ،P≥0/05جدول.)2
تأخیر در انتقال نشا به زمین کشت اصلی باعث
افزایش قلیاییت شد بهگونهای که بیشترین قلیاییت در
زمان انتقال اول تیرماه با  5/18میلی اکی واالن در
 100گرم خمیر ریشه دست آمد که اختالف آماری
معنیداری با زمان انتقال نشا  15خرداد نداشت.
کمترین میزان قلیاییت نیز از زمان انتقال نشا اول
خردادماه با  4/54میلی اکی واالن در  100گرم خمیر
ریشه به دست .باوجود معنیدار نشدن تأثیر زمان
انتقال نشا ،بیشترین میزان سدیم ( 3/34میلی اکی
واالن در  100گرم خمیر ریشه) در زمان انتقال نشا
اول تیر ،بیشترین میزان نیتروژن زیانبار ( 2/15میلی
اکی واالن در  100گرم خمیر ریشه) در زمان انتقال
نشا اول خرداد و بیشترین میزان پتاسیم ( 5/20میلی
اکی واالن در  100گرم خمیر ریشه) در زمان انتقال
نشا  15خرداد مشاهده شد (جدول .)3
با افزایش سن انتقال نشا تا  50روزگی میزان
سدیم جذبشده توسط ریشه کاهش پیدا کرد ،اما
نشاهای انتقالیافته در سن  60روزگی میزان سدیم
بیشتری نسبت به دیﮕر تیمارها داشت .میزان سدیم
در کشت مستقیم مابین سنهای انتقال نشا بود

بهگونهای که میزان سدیم آن کمتر از نشاهای
انتقالیافته در سن  30و  60روزه و بیشتر از نشاهای
انتقالیافته در سن  40و  50روزه بود و اختالف آماری
معنیداری با نشاهای انتقالیافته در سن  40و 50
روزه نداشت .نشاهای انتقالیافته در سن  40روزه
کمترین قلیاییت ( 4/17میلی اکی واالن در  100گرم
خمیر ریشه) و بیشترین میزان پتاسیم جذبشده
( 5/17میلی اکی واالن در  100گرم خمیر ریشه) در
نشاهای مشاهده شد که در زمان انتقال در سن 30
روزگی بودند (جدول  .)4برخالف نتایج باال Nasri et
 (2011a) al.روش کشت مستقیم را در مقایسه با
روش کشت نشایی از نظر درصد قند ناخالص ،میزان
پتاسیم ،سدیم ،نیتروژن زیانبار و قند مالس مناسبتر
از کشت نشایی گزارش کردند.
نتیجهگیری کلی

در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که در همۀ زمانهای
انتقال ،کشت نشائی نسبت به کشت مستقیم چغندرقند
عملکرد ریشه و قند بیشتری داشت درحالیکه درصد قند
در کشت مستقیم بیشتر از کشت نشائی بود.
ناخالصیهای ریشه تحت تأثیر روش کشت قرار نﮕرفت.
عملکرد ریشه و قند به سن نشا انتقالیافته در تاریخ اول
تیر واکنش بیشتری نسبت به دو زمان انتقال اول خرداد
و  15خرداد نشان داد .در دو زمان انتقال اول خرداد و
اول تیر نشاهای  60روزه عملکرد ریشه و قند بیشتری را
تولید کردند و نشا انتقالیافته با سن  50روزه در تاریخ
 15خرداد از نظر عملکرد ریشه و قند مناسبتر بود .لذا
در شرایط همسان این آزمایش میتوان کاربرد نشای 60
روزه بهویژه در صورت تأخیر در کاشت را برای دستیابی
به عملکرد ریشه و عملکرد قند مناسب توصیه کرد .در دو
تاریخ کشت اول و پانزده خرداد میتوان بدون کاهش
معنیدار عملکرد ریشه از نشای با هر سنی استفاده کرد،
اما کشت نشای  30روز در تاریخ کشت تأخیری توصیه
نمیشود.
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