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 منطقه چناران رشد ارقام تجاري و رايج چغندرقند در كشت كرپه درهاي  بررسي شاخص

   )خراسان رضوي(
  

  3 عليرضا ميرشاهي-2 شهرام اميرمرادي-*1رضا صدرآبادي حقيقي

  8/9/1389:  تاريخ دريافت
  23/3/1390:   تاريخ پذيرش

  
  چكيده

بـا كـشت كرپـه در بهـار،      ) .Beta vulgaris  L( مختلـف چغندرقنـد   ارقام د ريشه در و مقايسه عملكرفيزيولوژيكهاي   شاخصارزيابيبه منظور 
 تيمـار  6 تكرار و 4كامل تصادفي در هاي  آزمايش به صورت طرح بلوك.  در شهرستان چناران استان خراسان رضوي انجام گرديد     1385آزمايشي در سال    

نتـايج  .  بودنـد   7112 -6 دوروتي     -5فلورس   -4التيتيا   -3 بريجيتا -2 ناگانو     -1هاي    نام رقم مختلف چغندرقند به      6بود كه تيمارهاي آزمايشي شامل      
مربوط به رقم فلورس    ) 8/3( به دست آمد و كمترين ميزان شاخص سطح برگ           7112در رقم   ) 8/5(آزمايش نشان داد باالترين مقدار شاخص سطح برگ         

بوده )  گرم بر گرم در روز05/0(باالترين مقدار سرعت رشد نسبي )  گرم در متر مربع در روز   17( رشد   رقم ناگانو داراي باالترين مقدار سرعت     . مشاهده شد 
نيز در رقم ناگانو به دست آمد كمترين ميـزان سـرعت            )  گرم درمتر مربع   1200(و وزن خشك غده     ) گرم در متر مربع   1600(و بيشترين توليد ماده خشك      

گرم بر   560(و وزن خشك غده     )  گرم بر متر مربع    700(وزن خشك كل    )  گرم بر گرم در روز     036/0( رشد نسبي    ، سرعت )گرم در مترمربع در روز    6(رشد  
رقم ناگانو از سرعت رشد باالتر و توليد ماده خـشك و وزن خـشك ريـشه بـاالتري نـسبت بـه ارقـام ديگـر                           .   مشاهده شده بود    7112در رقم   ) متر مربع 

  .ند در شرايط كشت كرپه در خردادماه در منطقه چناران كشت شودتوا مي اين رقم .باشد ميبرخوردار  
  

   سرعت رشد نسبي، شاخص سطح برگ سرعت رشد جامعه گياهي، تجمع ماده خشك،: كليديهاي  واژه
 

    1 مقدمه 
باشـد و   ميترين گياهان خانواده اسفناجيان       يكي از مهم   چغندرقند  

 پـس از گذشـت      هروزامـ  .از نظر اقتصادي داراي اهميت بااليي اسـت       
 درصد از ساكارز مورد 40حدود  سال از تاريخچة چغندرقند،  200 حدود
بيـشترين ميـزان    .گـردد   از طريق اين گياه زراعي تـأمين مـي        بشر نياز

 درجـه   60تـا  30 اين گياه در بين عـرض جغرافيـايي        كشت    زير سطح
كشت شرايط اقليمي در دو فصل بهار يا پاييز  بوده و با توجه به      شمالي

-87كشت گيـاه چغنـدر قنـد در سـال زراعـي        سطح زير   ). 1( شودمي
 هزار هكتار بوده كه استان خراسـان بـا دارا بـودن             54 در ايران    1386

 درصد بـاالترين سـطح زيركـشت ايـن گيـاه را در كـشور دارا                 47/41

                                                            
اصـالح نباتـات، دانـشگاه        دانشيار و كارشناس ارشد آموزشي گروه زراعت و        -3 و   1
   اسالمي، واحد مشهدزادآ
  )Email: rsadrabadi@mshdiau.ac.ir           : نويسنده مسئول-*(
 دانشگاه فردوسي  دانشكده كشاورزي، دانشجوي دكتري اكولوژي گياهان زراعي،-2

  مشهد 

 15 از    خراسـان  چغندرقنـد در اسـتان     دامنه تاريخ كـشت   ). 2(باشد   مي
فراواني كـشتهاي      بطور كلي بيشترين   .باشد مياد   خرد 30اسفند ماه تا    

  كرپـه در خردادمـاه اسـت       هـاي   و كشت  زودهنگام استان در فروردين   
  .)سايت سازمان جهاد كشاورزي(

 آن از كـه  اسـت  مختلفي عوامل تاثير تحت در چغندرقند عملكرد 
 يـاد  عامـل  دو .نمود اشاره توليد محل و سال عامل به توان مي جمله

 بـه  توجه با )6(نمايند مي ايفا را مهمي بسيار نقش شكر ليدتو در شده

 و خاك شرايط لحاظ از كشور دريك مختلف هاي سال و مناطق اينكه
 در و مختلـف  منـاطق  در ارقام مطالعه دارند، تفاوت هم با هوائي و آب

 واكـنش  ترتيـب  ايـن  بـه  بتوان تا است ضروري امري سال چند طول

 و قرار داد ارزيابي مورد توليد مختلف فصول و هامحل در را گياه ارقام
 انتخـاب  دارد ثباتي از نظـر عملكـرد   و با مناسب وضعيت كه را رقمي

  .)12(نمود 
به طور كلي براي توليد يك عملكرد اقتصادي مطلـوب در توليـد              
چغندرقند، عالوه بر رشد سبزينه مناسب دراوايـل دوره رشـد، توزيـع و              

اي ريـشه در طـول    در انـدام ذخيـره  تخصيص مطلوب مواد فتوسنتزي 
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انتخـاب و معرفـي يـك رقـم          .)14( باشد  مي دوره رشد نيز بسيار مهم    
خاص عالوه بر بررسي عملكرد نيازمند تفسير چگونگي ايجاد عملكرد          

  . باشد ميهاي رشدي باشد كه الزمه آن بررسي شاخص مينيز 
 گونهباشد كه چ  هدف از محاسبه توابع رشد تفسير اين موضوع مي        

دهد و سـرعت رشـد       مييك ژنوتيپ به عوامل محيطي واكنش نشان        
 در كـشت بهـاره چغندرقنـد بـه          .يابد مي يتأثير چه   گياه از اين عوامل   

 سـايه انـداز    كشت كرپه سرعت افزايش سطح برگ و ايجاد يك           ويژه
 باال ايفا   زيست توده كامل براي جذب نور، نقش بسيار مهمي در توليد          

ره رشد به دليـل پـايين بـودن سـطح بـرگ و كامـل                اوايل دو . كند مي
 و بالطبع جذب پايين نـور گيـاه داراي سـرعت رشـد              سايه انداز نبودن  

گردد كه گياه به سطح       مي حداكثر رشد گياه زماني حاصل    . پاييني است 
 درصـد نـور را جـذب        95 يعني نقطه اي كه      ،برگ بحراني رسيده باشد   

ي كه دوره رشد كنـد را سـريعتر          با توجه به اين نكات ژنوتيپ هاي       .كند
شـوند يعنـي بـه       مـي  رشـد    سـريع  مرحلهكنند و زودتر وارد      ميسپري  

 بـر   يعبارتي زودتر سطح برگ خود را افزايش داده و يك پوشش كامل           
 بـاالتر و معمـوال      زيـست تـوده   آورنـد داراي     مـي سطح زمـين بوجـود      

  ).24( عملكردهاي باالتر خواهند بود
شود كه فرآيندهاي رشد و      ميند موجب   دوره رشد طوالني چغندرق   

. توليد آن در شرايط جوي مختلفي از نظر دما، نور و آب صورت پـذيرد              
عملكرد كل ماده خشك در اين گياه در نتيجه كارايي اسـتفاده جامعـه              

باشد، در اين ارتبـاط جامعـه        مي در طول فصل رويشي      ابشگياهي از ت  
طور يكنواخت توزيع شده    گياهي نياز به سطح برگ كافي داشته كه به          

باشد و سطح زمين را به طور مناسبي پوشش دهد يكي از عوامل موثر              
 باشد كه بر سـرعت رشـد اثـر مـستقيم دارد            مي ژنوتيپ   ارتباطدر اين   

)24.(  
  بيـان كردنـد كـه      بـه نقـل از گـاردنر           ) 13(كوچكي و سـرمدنيا     

نتز و  شود هرچه زودتر ميزان فتوس     ميفزايش سريع سطح برگ باعث      ا
اي سرعت رشد گياه به حداكثر برسد و از اين لحاظ داراي اهميت ويژه            

است زيرا اين عامل تـضمين كننـده عملكـرد بـاال و كـاهش رقابـت                 
با اين حال سرعت رشد محصول در اثـر زيـاد           . باشد ميهرز  هاي    علف

يابد كه ميزان نوري كـه   ميشدن شاخص سطح برگ تا حدي افزايش    
رسد براي جبـران تـنفس كـافي         ميپاييني  هاي    رگبراي فتوسنتز به ب   

 سرعت رشد مناسب و افـزايش توليـد گيـاه را            )26(شيبلز و وبر     .باشد
 تشعـشع توسـط    درصـد 95مشروط به توليد سطح برگ كافي و جذب        

شاخص سطح برگ   ) 21( گودمنبر طبق نظر    .  دانستند پوشش گياهي   
 . بـاالتر باشـد  2 از  و در زمان برداشـت نبايـد   بوده3مطلوب چغندرقند   
 گزارش كردند كه رشد سريع تر سـطح بـرگ و            )16(بورد و همكاران    

دوام شاخص سطح برگ، دورة جذب نور و توليد مادة خـشك گيـاه را               
ميلفـورد و   . شـود   افزايش داده و در نهايت منجر به بهبود عملكرد مـي          

بيان كردند كه سـطح بـرگ و سـرعت رشـد در ارقـام               ) 24( همكاران
چغندر قند با يكديگر تفاوت داشته و انتخاب رقـم مناسـب بـه      مختلف  

هاي زراعي از اصلي ترين عوامل كنترل كننده عملكرد         همراه مديريت 
  .باشد ميدر چغندرقند 
 به صورت خطي عالوه بـر بـاال رفـتن           سرعت رشد نسبي  كاهش  
فغـال مريـستمي و افـزايش       هـاي     ساختماني به بافت  هاي    نسبت بافت 

تواند به دليل كاهش سـطح بـرگ و كـاهش ميـزان             سن برگ ها، مي   
) 10(و عبـدالهيان    ) 8(شـريفي   ). 13(نيز باشـد    ) NAR(جذب خالص   

  طـي مرحلـه رشـد      در) LAR(نشان دادنـد كـه نـسبت سـطح بـرگ            
 در اوايل   LARچغندرقند سير نزولي داشته و نتيجه گرفتند كه كاهش          

ز افـزايش   دوره رشد به اين دليل است كه روند توسـعه سـطح بـرگ ا              
  .ماده خشك به مراتب كمتر است

نشان دادند كـه عملكـرد، سـطح بـرگ و           ) 15(وفادار و همكاران    
، تاريخ كاشـت و ژنوتيـپ    تراكم بوتهتأثيررعت رشد چغندرقند تحت  س

باال و تاريخ كاشت    هاي    گيرد و همچنين بيان داشتند در تراكم       ميقرار  
از نظـر ايـن    428و 4027  از دو هيبريـد   DS 7112زودهنگام رقـم  

  بوتـه  در بررسي اثر تراكم   ) 3(بيات و همكاران    . صفات بهتر بوده است   
 نشان دادند كه بين ارقام      9597، سيمين و    7233در سه رقم چغندرقند     

مختلف اثر معني دار از نظر عملكرد غده و قند و رانـدمان استحـصال               
 .قند وجود نداشت

 اسفند ماه تا    15 از   اسان خر چغندرقند در استان   دامنه تاريخ كشت   
زودهنگـام   فراوانـي كـشتهاي     بطور كلي بيشترين   .باشد مي خرداد   30

هـاي   در سال .ماه است  هاي كرپه در خرداد    و كشت  استان در فروردين  
هـاي پيـاپي     هاي كرپه وقوع بارندگي    داليل انجام كشت   اخير  يكي از   

ليل عمده   و د   بوده زمين جهت كشت   در اوايل بهار و عدم آماده سازي      
 Hordeum)(  و جــوaestivum) Triticum( ديگــر رقابــت گنــدم

vulgare       مـورد نيـاز بـا آبيـاري اول و       در اوايل بهار از نظر ميزان آب
كـه    لذا اگرچه ممكـن اسـت      .باشد ميدوم چغندرقند جهت سبز شدن      

كشت نيز در فروردين يا ارديبهشت انجام گردد اما آبياري اوليه جهـت             
با در نظر   . شود ميداد ماه موكول گشته و كشت كرپه        خر  به نسبز شد 

با توجه به كرپه بـودن كـشت      كه  ارقامي   انتخاب   ،  گرفتن اين موضوع  
بـا حـداكثر    تا   برسند   پوشش گياهي   سريعتر به حداكثر پوشش      بتوانند

 بـاالترين عملكـرد را   ،يابنـد  ش در فـصل تابـستان تطبيـق    بساعات تا 
 تجزيه و تحليـل   از انجام اين طرح     هدف  ، بر اين اساس     خواهند داشت 

 رايـج بـا     رقـم چغندرقنـد تجـاري و       شـش بررسي عملكـرد در      و   رشد
از  بهتـرين رقـم      معرفـي   و هاي كرپه هاي  مختلف رشد در كشت      تيپ

  . باشد مي غدهنظر عملكرد 
  

  مواد و روش ها
طــول (روســتاي چــشمه مــاهيدر  1386 در ســال آزمــايشايــن 

 1100 و ارتفـاع از سـطح دريـا          36و39 و  عـرض      59 و   05جغرافيايي  
ي اجرا شـده    استان خراسان رضو  واقع در    شهرستان چناران    توابع) متر
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نتـايج تجزيـه خـاك در       .  خاك آزمايش از نوع شني لـومي بـود         .است
  :شود ميجدول زير مشاهده 

  

   نتايج تجزيه خاك محل مورد آزمايش-1جدول
K ppm P ppm N%   EC PH 

260  8/2  039/0  04/2  85/7  
  

  .شرايط آب و هوايي چناران معتدل و خشك است
  كودهاي پتاسه و فسفره و يك سوم كود ازتـه قبـل از كـشت در               

  توسـط دسـتگاه    15/3/86 كشت در تاريخ     .شداسفندماه به زمين داده     
 در اين طرح شش رقـم       .گرديدانجام    تك واحدي توسط كارگر    بذركار

چهار تكرار مـورد     ي در هاي كامل تصادف   چغندرقند در قالب طرح بلوك    
 رايـج در   ارقام مورد بررسـي كـه ارقـام تجـاري و          . گرفتبررسي قرار   

 -4التيتيـا    -3 بريجيتـا  -2 ناگـانو      -1 : بود از  باشند عبارت  مياستان  
   7112 -6 دوروتي  -5فلورس 

هـاي    ارقام از مركز تحقيقات چغندرقند خراسان رضوي و  نماينده         
 بذر ناگانو از شركت وانـدرهاو هلنـد       . يد توليد بذر تهيه گرد    هاي  شركت

 KWS، بذر بريجيتا و التيتيـا از شـركت          )نماينده وندانه كاو در ايران    (
 از  7112 در سوئد و بـذر       Hilleshogدر آلمان، بذر دوروتي از شركت       

  . مركز تحقيقات اصالح و نهال بذر كرج تهيه شد
. بـود  زمين مورد آزمايش قبل از كشت چغندرقند دو سـال آيـش             

 فاصـله بـين    . بود متر و عرض آن دو متر        14 آزمايشي   طول هر كرت  
. گرديـد كشت    خط 4 و در هر كرت       در نظر گرفته شد    بلوكها يك متر  

روي رديـف     سانتي متر و فاصله بوته هـا       50 ، كشت هاي  فاصله رديف 
ـ         تـراكم  ( سـانتي متـر بـود        20آمـد   دسـت    هكه پس از تنـك نهـايي ب

كـه   اي بـوده   به صورت قطـره     آبياري سامانه). بوته در هكتار  100000
  دوم آبياري شده و  انجام   16/3/86 در تاريخ    ، پس از كاشت   آبياري اول 

 مـدار   گرديـد و پـس از آن       روز بعد جهت سبز شدن يكنواخت انجام         5
هاي رايج جهـت كنتـرل      از علف كش  .  در نظر گرفته شد     روز 9آبياري  

 برگـي   3-4ر مرحلـه    رويش د   مزرعه بصورت پس از    هاي  باريك برگ 
صـورت دسـتي     هرز پهن برگ نيـز بـه      هاي    استفاده شد و علف   چغندر  

 Lixus) (ســرخرطوم كوتــاهكنتــرل آفــات  جهــتوجــين گرديــد و 

incanescens  چغندرقنـد  رم برگخـوار كـ و )Sopdoptera exigua 

Hubner (4-6 اول تنـك در  لـه مرح. گرديـد اسـتفاده    ز سموم رايـج   ا 
عمليـات سـله    . شـد سه هفته  بعد انجـام       ) م  دو(نهايي   برگي و مرحله  

 اعمـال    برگـي  8 با دستگاه  پس از مرحلـه         )اوره(سرك   كود   وشكني  
  .گرديد

ها به دو قسمت برابر تقسيم شـد كـه نـصف آن               از كرت  كدامهر  
گيـري وزن خـشك و سـطح    براي نمونه برداري تخريبي جهت انـدازه   
د غـده در نظـر   گيـري عملكـر  برگ و نيم ديگر هر كرت بـراي انـدازه        

 روز  20 بار نمونه برداري بـا فواصـل         8 در طول فصل رشد      .گرفته شد 
شده و باقي  انجام 10/4/86اولين نمونه برداري در تاريخ      . گرديدانجام  

 . روز تا پايان فصل رشد انجـام شـد         20نمونه برداري ها به فاصله هر       
 از هـر كـرت پـس از       . بـود بصورت دستي    15/9/86برداشت در تاريخ    

 ،مترمربع برداشت و غده ها پس از شـمارش         6حذف اثرات حاشيه اي     
شده و براي تـوزين بـه        شماره گذاري شده قرار داده    هاي    داخل كيسه 

  . ندآزمايشگاه انتقال يافت
متـر مربـع از هـر كـرت           يـك   تخريبـي   در هر بار نمونه برداري    

 و وزن خشك    برداشت و نمونه ها به آزمايشگاه جهت ثبت سطح برگ         
 Leaf Areaگيري سـطح بـرگ از دسـتگاه    براي اندازه. ندنتقال يافتا

Meter)   مدلLicor (     گيـري وزن خـشك،   استفاده شد و جهت انـدازه
 قرار   ساعت 48گراد به مدت     درجه سانتي  70ها در آون در دماي      نمونه
 از برازش معادله    شاخص سطح برگ روزانه   برآورد مقادير   براي   .گرفتند

  :استفاده شد )1(
)1(LAI = a + b * 4 * (exp(-(x-c)/d))/(1+exp(-(x-c)/d))^2   

 ؛LAI  ،c زمان رسيدن بـه حـداكثر        ؛b عرض از مبداء،     ؛a آن،  در   كه  
 كه در آن    مطابق با زماني است     نقطه عطف منحني   ؛d و   LAIحداكثر  

؛ زمـان بـر حـسب روز        x و   شودرشد سطح برگ وارد مرحله خطي مي      
 از بـرازش    تجمع مادة خـشك روزانـه نيـز        مقادير .پس از كاشت است   

  :بدست آمد )2(معادله 
)2   (                           TDM = a / (1 + b * exp(-c * x)) 

 ؛a ؛ تجمع مادة خشك بر حسب گرم در متـر مربـع،           TDM كه در آن  
 ؛x و   سرعت رشد نسبي   ؛c،  ثابت معادله  ؛b،  تجمع ماده خشك   حداكثر

 بـراي محاسـبة سـرعت       .س از كاشت اسـت     پ هايزمان بر حسب روز   
 از روش مشتق گيري از معادلـة رونـد تجمـع             )CGR(رشد چغندرقند   

نيز از مـشتق    ) RGR(مادة خشك و براي محاسبة سرعت رشد نسبي         
   ).20 (معادلة سرعت رشد استفاده شد

ــاي داده ــزار  آه ــرم اف ــط ن ــايش توس ــسه SASزم ــاليز و مقاي  آن
بـراي رسـم    .  درصد انجـام شـد     5ح   در سط  LSDها به روش     ميانگين

  . استفاده گرديدExcelافزار اشكال نيز از نرم
  

  نتايج و بحث
  شاخص سطح برگ ارقام مختلف چغندرقند

نتايج اين بررسي حاكي از رونـد مـشابه تغييـرات شـاخص سـطح        
ـ ). 1شـكل   (برگ ارقام مختلف چغندرقند در طول فصل رشـد بـود             ه ب

 گذشت زمان شاخص سطح برگ بـه         كه در ابتداي دورة رشد با      نحوي
 يكندي افزايش يافت و در ادامه افزايش شاخص سـطح بـرگ رونـد             

  روز پس از كاشـت بـه حـداكثر         120 تا   90خطي پيدا كرد و در حدود       
پس از آن به دليل پيري و ريزش برگها روند نزولـي            . مقدار خود رسيد  
 اختالف شاخص سطح برگ بين ارقام مختلف پـس از         . در پيش گرفت  

 مربـوط بـه   شرو ع رشد خطي ايجاد گرديد باالترين ميزان سطح برگ           
 بـود و بقيـه ارقـام همگـي از           8/5  با شاخص سطح بـرگ        7112رقم  

 بدين صورت كه باالترين سطح   ؛سطح برگ پايين تري برخوردار بودند     
، رقـم ناگـانو     )9/4(، رقم بريجيتا    ) 4/5( دوروتي    بترتيب در ارقام   برگ

  ).1شكل(دست آمد  ه ب)8/3( و رقم فلورس  )4( االتيتي، رقم )7/4(
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دليل باال بودن دماي هوا در زمان سبز شدن محصول، سـرعت             به
افزايش سطح برگ باال بوده و گياه سريعتر بـه پيـك شـاخص سـطح                

و با وجـود اخـتالف در حـداكثر شـاخص سـطح       رسيده بود   برگي خود   
 بـه حـداكثر شـاخص بـين ارقـام مختلـف چنـدان               برگ زمان رسيدن  
 كه داراي بـاالترين شـاخص       7112 از طرفي رقم     .متفاوت نبوده است  

سطح برگ بود بسيار سريع تر از ارقام ديگر در اثر پيري سـطح بـرگ                
 به عبارتي افت شاخص سـطح بـرگ در اثـر            .خود را از دست داده بود     

 نحوي كـه  اهده شد به      سريع تر از ارقام ديگر مش       7112پيري در رقم    
 روز پس از كاشت رقم      150ا و از    ي روز پس از كاشت رقم التيت      130از  

 برخـوردار   7112ناگانو از شاخص سطح برگ باالتري نسبت بـه رقـم            
بودند و به عبارتي در مدت زمان طوالني تـري شـاخص سـطح بـرگ            

نيز نشان  ) 15(همكاران   وفادار و . خود را در پيك آن حفظ كرده بودند       
دادند كه ارقام مختلف چغندرقند از نظر سـطح بـرگ اخـتالف نـشان               

ـ    اين تحقيـق  دهند، در آزمايش     مي  و  7112،  428 سـه هيبريـد      ا كـه ب
DS4027      بيشترين ميـزان سـطح بـرگ را         7112 انجام شده بود رقم 

 زرد در زمان برابـر در رقـم   هاي    توليد كرده بود و همچنين تعداد برگ      
تر بود كه اين نشان دهنده پيري زودرس تر          از دو رقم ديگر باال     7112
در اين آنها  به عبارتي . نسبت به دو رقم ديگر بود  7112رقم  هاي    برگ

 البته  . داراي دوام سطح برگ پاييني است      7112 كه رقم    كردندگزارش  
برخي محققين بر اين عقيده اند كـه شـاخص سـطح بـرگ در كـشت               

اما نتايج ايـن آزمـايش      .  )22  و 10(رود    فراتر نمي  4بهاره چغندرقند از    
نشان داد كه بسته به ارقام مختلـف شـاخص سـطح بـرگ چغندرقنـد                

  . متغيير باشد6 تا حدود 4تواند از زير  مي
  
  

   چغندرقند سرعت رشد ارقام مختلف
ارقام مختلـف چغندرقنـد در ايـن آزمـايش از نظـر سـرعت رشـد                 

رقـام تـا    در تمـام ا   ). 2شـكل   (محصول اختالف قابل توجهي داشـتند       
شدن ميزان سرعت رشد محصول به تـدريج         روز پس از سبز    90حدود  

 90افزايش يافت و در اين زمان به حداكثر ميزان خود رسيد و از حدود        
دليـل كـاهش     شدن چغندرقند سرعت رشد محصول به     روز پس از سبز   

هاي پائيني، روند نزولي پيـدا كـرد و در           شدن برگ رشد و مسن و زرد      
يي دورة رشد، به حـدود صـفر گـرم در متـر مربـع در روز                 مراحل انتها 

 گـرم در متـر      17با  (سرعت رشد محصول در رقم ناگانو       حداكثر  . رسيد
بـا   (7112دست آمد و كمترين سرعت رشد نيز در رقم        به) مربع در روز  

مشاهده شد سرعت رشد در بقيه رقـم هـا          )  گرم در متر مربع در روز      6
  ).2لشك(نيز بين اين دو رقم بود 

نتايج اين بررسي حاكي از اختالف فاحش سرعت رشد بـين رقـم             
 حداكثر سرعت رشد رقـم ناگـانو        نحوي كه  به   . با بقيه ارقام بود    7112
  از نظـر  7112 رقم   .  بود 7112 برابر حداكثر سرعت رشد رقم       3تقريبا  

تيپ رويشي از ارقام پربرگ در چغندرقند است و نسبت به ساير ارقـام              
. االترين شاخص سطح برگ بـود     توليد نموده و  داراي ب     برگ بيشتري   

  . از كمترين سرعت رشد برخوردار بوداما
اما سرعت ميزان فتوسنتز و سرعت آن در اين رقم از سـاير ارقـام               

 از طرفي چون در بسياري از گياهان براي محاسبه سـرعت            . كمتر بود 
گردد بين شاخص سطح برگ و سـرعت         ميرشد، وزن ريشه محاسبه ن    

رشد همبستگي بااليي وجود دارد ولي از آنجاكه در گياهان ريـشه اي             
هـاي    مثل چغندر قند ريشه اندام مصرفي بوده و در محاسبات شـاخص           

توانـد   مـي شود اين وضـعيت      مي سرعت رشد آورده     مانندفيزيولوژيكي  
  . تغيير كند

    شاخص سطح برگ در ارقام مختلف چغندر قند-1شكل
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گزارش كردند كه اختالف سرعت رشـد در        ) 25(ت و جاگارد    اسكا
بين ارقام مختلف چغندر قند وجود دارد كه اين عامل به دليـل ميـزان               

 و سرعت فتوسنتزي ارقام مختلف بـوده        شاخص برگ باالتر  استفاده از   
البتـه  .  كنـد  ميو در نهايت اختالف در ماده خشك توليدي گياه ايجاد           

 30 رشد چغندر قند در كـشت بهـاره را تـا             در برخي آزمايشات سرعت   
امـا دليـل كـم بـودن        ). 10 (گرم بر متر مربع در روز نيز بيان كرده اند         

زيـرا بـه    ،  باشـد  ميسرعت رشد در اين آزمايش كشت كرپه چغندرقند         
دليل كشت ديرهنگام دوام سطح برگ پايين آمده و كاهش دوام سطح     

آزمـايش سـليماني و   در .  برگ موجب افت سرعت رشد نيز شـده بـود    
نيز نتايجي مشابه ايـن آزمـايش در سـرعت رشـد گيـاه              ) 7(همكاران  

 روز پـس از كاشـت گيـاه بـه     90 در حـدود  نحوي كه به  ،مشاهده شد 
 بيـان   پژوهـشگران  همچنـين ايـن      . حداكثر سرعت رشد خـود رسـيد      

در چغندرقنـد   ديرهنگام كمترين ميزان سرعت رشـد  داشتند در كاشت
يل اين موضوع را پايين بـودن سـطح و دوام بـرگ             مشاهده شد كه دل   

نيز بيان نمود كه تـاخير در كاشـت موجـب           ) 11 (عزيزي. بيان نمودند 
منـدي بـاالتر     بهره نحوي كه  به   ،كاهش سرعت رشد چغندرقند گرديد    

كشت ارديبهشت از پتانـسيل محيطـي، وزن خـشك و سـرعت رشـد               
  .باالتري را نسبت به كشت در خرداد به همراه داشت

  
    ارقام چغندرقندسرعت رشد نسبي

 با گذشت زمان، سرعت رشد نسبي گياه كاهش يافته          يبه طور كل  

مقدار وزن خشك گياه با گذشـت زمـان افـزايش    كه  هرچند  زيرااست  
بـالغ بـه    هـاي     كند اما سرعت افزايش به دليل افـزايش بافـت          ميپيدا  
هش يابد از طرفـي بخـشي از ايـن كـا     ميي كاهش ممريستهاي    بافت
پـاييني و يـا افـزايش    هـاي   تواند به دليل در سايه قرار گرفتن برگ   مي

ها باشد كه كاهش فتوسنتز در ايـن بـرگ هـا را در پـي                سن اين برگ  
  ).20( دارد

صرفنظر از ارقام مختلف، سرعت رشد نسبي در ابتداي دورة رشـد            
در تمامي ارقام در باالترين ميزان خود بود و سپس با طي شـدن دورة               

پوشـش   روز پس از سبز شدن به علت بـسته شـدن             60، از حدود    رشد
هاي نگـه داري     و افزايش وزن گياه و در پي آن افزايش هزينه          گياهي
، بـه تـدريج شـروع بـه كـاهش كـرد و در               )افزايش سايه اندازي  ( گياه

اختالف سرعت رشد نـسبي     ). 3شكل  (انتهاي دورة رشد به صفر رسيد       
 رشد خطي ايجاد گرديد و رقم ناگـانو          بين ارقام مختلف پس از شرو ع      

گرم بر گرم در روز بـاالترين ميـزان           ميلي 054/0با سرعت رشد نسبي     
RGR       را در بين ارقام دارا بود و بقيه ارقام همگي از RGR پايين تري 

 بـه   RGR بـدين صـورت كـه بـاالترين          .از رقم ناگانو برخوردار بودند    
 045/0( اي، رقم التيت  )م در روز  گرم بر گر    05/0( رقم بريجيتا    ترتيب در 

گرم بر گـرم      044/0( ، رقم فلورس و دوروتي    )گرم بر گرم در روز     ميلي
 بـه دسـت آمـد     )  گرم بر گـرم در روز      036/0( 7112 و در رقم     )در روز 

  .)3شكل(

  

  غندر قند بر حسب گرم در متر مربع در روز  سرعت رشد محصول در ارقام مختلف چ-2شكل 
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 از كمتـرين    7112شـود رقـم      مي مشاهده   3همانطور كه در شكل   
رخوردار بوده و افت سريعتري نيز نسبت به بقيـه داشـته             ب RGRمقدار  

رسد به دليل پربرگي اين رقـم و         مياست افت سريعتر اين رقم به نظر        
 7112پاييني باشـد از طرفـي در رقـم          هاي    اندازي بيشتر بر برگ    سايه

 نـشان داده شـد پيـري بـرگ هـا سـريعتر از               1همانطور كه در شكل     
ن خود يـك عامـل كـاهش سـريعتر          وع شده كه اي   رتيمارهاي ديگر ش  

RGR روند سرعت رشد نـسبي را در       ) 5( خالقاني و همكاران  . باشد مي
گياهان كاهشي عنوان كرده و دليل عمده آن را افزايش سايه انـدازي             

كنند عنوان  ميساختماني كه در فتوسنتز شركت ن  هاي    و افزايش بخش  
سـايه انـدازي     همچنين بيان داشتند در گياهان پربرگ تر كـه           ،نمودند

  را نـشان   RGRآيـد سـريعتر كـاهش        مـي ها بـه وجـود       نآسريعتر در   
 افـزايش بيـشتر     و 7112سرعت رشد نسبي در رقم      از طرفي   . دهند مي

نشان دهنده استقرار بهتـر      براي اين رقم     ماده خشك در ابتداي فصل      
نجـايي  آاز . باشـد  مي اين رقم    پوشش گياهي    و سريعتر بسته شدن      آن

 رقم بومي منطقه بوده استقرار سريعتري پيدا كرده بـود           7112كه رقم   
 .و همين عامل رشد اوليه بهتـر ايـن رقـم را بـه همـراه داشـته اسـت                   

در گياه گندم نيز گزارش نمودند كه ژنوتيـپ   ) 9(طهماسب و همكاران    
dovin-1 در كــاهش تنــدتري گنــدم كــه داراي شــيب RGR ــوده  ب

يعتر پوشش گيـاهي  در      شدن سر دهنده استقرار سريع تر و بسته        نشان
نيـز  اخـتالف    )18(و برايان وهمكاران ) 17(برلين  .باشد مياين رقم  

سرعت رشد نسبي را بين ارقام مختلف گياهان ازجمله ارقام چغندرقند           
  .با يكديگر گزارش كردند

  
  

  تجمع ماده خشك در ارقام چغندرقند
لـف  شـود بـين ارقـام مخت     مـي  مـشاهده    4همانطور كه در شـكل      

كـه   چغندرقند از نظر تجمع ماده خشك اختالف وجود دارد بـه طـوري            
 روز پـس از كاشـت       90 يعني حـدود     ،اين اختالف با شروع رشد خطي     

 اين زمان مطابق با رشد خطي سطح برگ و مطابق بر            .گردد ميايجاد  
رتبه ارقام در تجمـع مـاده خـشك         . باشد مي سرعت رشد محصول   اوج

كـه ارقـام داراي      باشـد بـه طـوري      ميت رشد   ها در سرع   نآمانند رتبه   
 بر ايـن    .سرعت رشد باالتر داراي تجمع ماده خشك باالتري نيز بودند         

 گـرم بـر     1600( اساس رقم ناگانو باالترين ميزان تجمع ماده خـشك        
   كمترين ميزان تجمع مـاده خـشك        7112  را داشته و رقم       )متر مربع 

 تجمـع مـاده     ،اده بـود   را به خـود اختـصاص د       ) گرم در متر مربع    700(
  ).4شكل (خشك ارقام ديگر بين اين دو قرار داشتند

 مـشخص   4طور كه از روند افزايش وزن خـشك در شـكل             همان
 روز پس از كاشت اختالفي بين ارقام وجود نداشت و           90است تا حدود    
 داراي وزن خـشك     7112 روز پـس از كاشـت رقـم          50حتي تا حدود    

م ديگر كه اين نيز به همان دليل استقرار         باالتري نيز بود نسبت به ارقا     
باشد كه قبال عنوان شده است اما با شروع رشـد            ميسريع تر اين رقم     

خطي بين ارقـام از نظـر تجمـع وزن خـشك اخـتالف بـروز كـرده و                   
كه دراي سرعت رشد سريع تـري بودنـد تجمـع مـاده خـشك                ميارقا

ديگـر بـا وزن     بيشتري به دست آورده و برتري خود را نسبت به ارقام            
  . خشك كمتر نشان دادند

 بيان داشتند كه استهالك نـوري و ميـزان          ) 25( اسكات و جاگارد  
جذب نور در بين ارقام مختلف چغندرقند متفاوت بوده و اين را عـاملي              

  . براي تفاوت وزن خشك توليدي بين ارقام مختلف چغندرقند دانست

  رم بر گرم در روزگ  سرعت رشد نسبي در ارقام مختلف چغندرقند بر حسب -3شكل
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گزارش نمود كه ارقام مختلف چغندرقند از نظـر توليـد            )4(حاتمي  
 به دليل تفـاوت ماده خشك با يكديگر اختالف داشته و اين اختالف را     

 وفـادار و . طول فـصل رشـد و ميـزان اسـتفاده آنهـا از منـابع دانـست           
 كه ارقام مختلف چغندرقند با يكديگر از        ندنيز نشان داد  ) 15(همكاران  

ف دارند، در آزمايش ايشان كـه بـين سـه           نظر توليد ماده خشك اختال    
 كمتـرين   7112 انجام شده بود رقـم       DS4027 و   7112،  428هيبريد  

  ميزان وزن خشك را توليد كرده بود
بيان كردند كه روند تجمع مـاده خـشك         ) 7(سليماني و همكاران    

 روز پس از كاشت كنـد و بطئـي صـورت گرفتـه و               60در چغندرقند تا    
 داشته و در پايان فـصل رشـد نيـز بـه دليـل               پس از آن افزايش سريع    

مسن و حذف ماده خشك پهنـك، وزن خـشك كـل    هاي   ريزش برگ 
 حداكثر ميزان ماده خـشك  يالبته به طور كل.  اندكي كاهش نشان داد   

 به دست آمده در اين آزمايش نسبت به گزارشـات برخـي از محققـان              
در قنـد   كمتر بوده است كه دليل عمده آن كشت كرپه چغنـ          ) 10و6،7(

كه گزارش شده است كه كشت دير چغندر قنـد بـه              به طوري  ،باشد مي
  . دهد مي درصد از ماده خشك آن را كاهش 40-30ميزان 

شـود كـه     مينيز بيان داشت كه تاخير در كاشت موجب         ) 27( تئور
گياه نتواند از پتانسيل محيطي به خوبي استفاده كند و اين امر موجـب              

) 30(  ويـدن  .شك كمتري از گياه حاصل شود     شود كه توليد ماده خ     مي
 بـه ميـزان تشعـشع       نيز اظهار داشت كه عملكرد ماده خشك مستقيماً       

گياه در مدت زمان كاشت تـا برداشـت         هاي    جذب شده به وسيله برگ    
خير در كاشت ظرفيـت توليـد مـاده خـشك گيـاه را              أارتباط داشته و ت   

  .دهد ميكاهش 

  د در ارقام مختلف چغندرقنغدهعملكرد 
نتايج اين آزمايش اختالف معني داري را بـين عملكـرد ريـشه در              

به طوريكه رقـم ناگـانو از بـاالترين         ،  )5شكل(ارقام مختلف نشان داد     
 در بـين ارقـام برخـوردار        ) گرم در متر مربـع     1300( وزن خشك ريشه  

  گـرم در     560( اقتـصادي عملكـرد   كمترين  ميزان     7112بوده و رقم    
 بـه   ارقام نيـز  ساير اختصاص داده بود عملكرد در       را به خود     )متر مربع 
 گـرم در متـر      1180( التيتيا،  ) گرم در متر مربع    1230(بريجيتا  ترتيب    

 گـرم در    900( و رقم دوروتـي      ) گرم درمتر مربع   1100(، فلورس   )مربع
  ).5شكل (بود) متر مربع

ارقامي كه داراي سرعت رشد باالتر بوده و ماده خـشك بيـشتري             
اخـتالف  .  توليد عملكرد ريشه بـاالتري نيـز داشـتند         ،ه بودند توليد كرد 
 مختلف فيزيولوژيكي   ويژگيهايدر بين ارقام مختلف به       ريشه   عملكرد

 بـه   ،  گـردد و ميزان جذب نور در ارقام مختلف چغندرقنـد مربـوط مـي            
نيـز  ) 25و19و15( كه بسياري از محققين اين امر را بيان داشتند         طوري

 مختلف چغندرقند با يكديگر از نظـر وزن خـشك           نشان دادند كه ارقام   
  .ريشه اختالف دارند

وجود اختالف بين ژنوتيپ ها از نظر ميزان وزن خـشك توليـدي             
.  نيـز اعـالم شـده بـود        )25(و اسكات   ) 2(امجدي  هاي  ريشه در يافته  

  بيان داشتند كه استهالك نوري و ميزان جـذب نـور در              )25(اسكات  
د متفاوت بوده و اين را عاملي براي تفـاوت          بين ارقام مختلف چغندرقن   

امجدي . وزن خشك ريشه توليدي بين ارقام مختلف چغندرقند دانست        
 نيز بر اختالف كمـي بـين ارقـام مختلـف چغندرقنـد              )4(حاتمي   و) 2(

  .انداشاره داشته

    تجمع ماده خشك كل در ارقام مختلف چغندر قند بر حسب گرم در متر مربع-4شكل
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كردهـاي   به دست آمده در اين آزمايش از عمل        ريشه  هاي    عملكرد
 وفادار و همكـاران     مثال ،بيان شده در آزمايشات ديگر بسيار كمتر بوده       

 تن در هكتار نيـز درمنطقـه اردبيـل          60 تا عملكرد    7112در رقم   ) 15(
 دليل اصلي كاهش عملكرد در اين آزمـايش همـانطور       .گزارش نمودند 

كه بيان گرديده به دليل كشت كرپه بوده و اينكه چغندرقنـد بهـاره در               
طقه مشهد از پتانسيل توليد كمتري نسبت بـه چغندرقنـد بهـاره در              من

  .   باشد ميمنطقه اردبيل برخوردار 
عملكردهاي به دست آمده از چغندرقند مـستقيما بـه ميـزان نـور              

 بنـابر ايـن     .گـردد  مي مربوط   برداشتدريافت شده در فاصله كاشت تا       
 محققـين  برخـي  خير در كاشت كـاهش عملكـرد را بـه دنبـال دارد       أت
خـود مـشاهده كردنـد كـه كاشـت      هـاي   نيز در بررسـي   ) 25 و19،23(

 بـرلين   .گردد مي غدهزودهنگام چغندرقند باعث افزايش عملكرد نهايي       

نيز  اختالف عملكرد بين ارقام مختلـف         )17(و برايان وهمكاران    ) 18(
 كشت كرپه گزارش    تأثيرچغندرقند وكاهش عملكرد چغندرقند را تحت       

  .نمودند
  

  ي نهاييريجه گينت
به طور كلي نتايج نشان دهنده اختالف خصوصيات فيزيولـوژيكي          
بين ارقام مختلف چغندرقند در اين آزمايش بود و اين آزمـايش نـشان              
داد كه رقم ناگانو از سرعت رشد بـاالتر و توليـد مـاده خـشك و وزن                  

 و توصيه   باشد ميخشك ريشه باالتري نسبت به ارقام ديگر برخوردار           
  .شود بعنوان رقم جديد در منطقه مورد كشت قرار گيرد مي

  
  منابع

  . صفحه136. معاونت برنامه و بودجه، اداره كل آمار و اطالعات وزارت كشاورزي. 1387. آمارنامه كشاورزي-1
 .رشناسي ارشد دانـشگاه تهـران     پايان نامه كا  .  زمان برداشت بر خصوصيات كمي و كيفي و تجمع قند در ريشه چغندر قند              تأثير. 1382.  پ ،امجدي-2

  . صفحه175
مجلـه علـوم    . بررسي اثر تراكم بوته بر زمان رسـيدگي تكنولوژيـك سـه رقـم چغندرقنـد               . 1380. گالشي. سو   ،محمديان .ر لطيفي،   ،ن ،. ع ،بيات-3

  . 32-27: 5. كشاورزي ايران
  . صفحه92 .ارشد دانشگاه تهران كارشناسي پايان نامه. نوژرم چغندرقندجديد موهاي  رين زمان كاشت و برداشت واريتهتتعيين به. 1384.  آ،حاتمي-4
. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز       . مختلفهاي     نيتروژن و تراكم   تأثيرآناليز رشد سيب زميني تحت      . 1373. ج،  خالقاني-5

  . صفحه117
  .صفحه286   ، 108 شماره .ايران قند صنايع نشريه آلمان، در چغندرقند توليد فني پيشرفتهاي و ديدگاهها .1373 .م ،خيري-6

  ر حسب گرم در متر مربع در ارقام مختلف چغندر قند بغده  عملكرد نهايي-5شكل



  513 ...    رشد ارقام تجاري و رايج چغندرقندهاي  بررسي شاخص

 تـأثير فيزيولوژيكي موثر بر رشد چغندرقند تحـت        هاي    بررسي برخي از شاخص   . 1381.  صادقيان ،ي و،   نورمحمدي .ق ، پورخواجه. م،  . ع ،سليماني-7
  .105-125: 6. مجله علوم كشاورزي. مختلف كاشتهاي  تاريخ و آرايش

 46 .مركز تحقيقـات كـشاورزي دزفـول      . گزارش پژوهشي . بررسي وضعيت كمي و كيفي زراعت چغندرقند در طول سال زراعي          . 1376 .ح ،شريفي-8
  .صفحه

  بررسي خصوصيات مورفولوژيك و فيزيولوژيـك مـوثر بـر عملكـرد و اجـزائ عملكـرد                   .1382 .رفيعي .مو   ،مامقاني. رسيادت،   .ع،  . ح ،طهماسب-9
  .23-36: 5. علوم زراعي ايران مجله . مختلف گندم تحت شرايط كم آبيارياي ه ژنوتيپ

پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده     . بررسي تغييرات پارامترهاي كمي و كيفي رشد چغندرقند در تاريخهاي مختلف كاشت           . 1371.  م ،عبداللهيان-10
  . صفحه125  .ه تربيت مدرس كشاورزي دانشگا

پايـان نامـه   .  تاريخ كاشت، تراكم و تاريخ برداشت بر روي برخي خصوصيات زراعـي و فيزيولـوژيكي چغندرقنـد چنـاران            تأثير. 1378. ق ،عزيزي-11
  .  صفحه96 .دانشكده كشاورزي دانشگاه سيستان بلوچستان. كارشناسي ارشد زراعت

 در چغندرقنـد  تجـارتي  ارقـام  سـازگاري  تعيـين  براي پايداري مختلف پارامترهاي بررسي. 1380 .اميري. ر رنجي، و .ذ ، مصباح .م ،.س ،كشاورز-12

  .17-36: 15ترويجي چغندرقند، _مجله علمي. ايران مختلف مناطق
  .  صفحه467 .انتشارات جهاد دانشگاهي فردوسي مشهد. فيزيولوژي گياهان زراعي. 1373 .سرمدنيا .غ  و،. ع،كوچكي-13
 .كشاورزي علوم نشر .عمل تا علم از  چغندرقند،.1377 ). چغندرقند تحقيقات موسسه علمي هيئت ضاءاع ترجمه(. اسكات .كي .آر و ،.ا .دي كوك-14

  صفحه 731
 مجلـه . قنـد  چغنـدر هـاي   ژنوتيـپ  صفات از برخي و عملكرد روي بر بوته تراكم و كاشت تاريخ اثرات. 1387  .ساجد. كو ،عبادي .ع، . ل،وفادار-15

  .103-120: 1زراعي،  گياهان توليد الكترونيك
16- Board, J.E., B.G. Harville, and A.M. Soxton. 1990. Branch dry weight in relation to yield increases in narrow-row 

soybean. Agron. J. 82: 540-544. 

17- Beuerlein, J. 2001. Double- cropping soybeans following wheat. Ohio State University Extension Fact Sheet. P, 14. 
18- Brian P.J., L. David, B. Holshuser, M.A. Marcus, J.K.F. Roygardc, and C.M. Anderson-Cookd. 2003. Double-crop 

soybean leaf area and yield responses to mid-Atlantic soils and cropping systems. Agronomy Journal, 95: 436-445. 
19- Fortune, R.A., G. Burki, T.K. Innedy, and E. Osullivan. 1999. Effect of early sowing on the growth, yield and 

quality of sugar beet, Crops Research Center, Oak Park, Carlow,13 pp. 
20- Gardner, F.P., R.B. Pearce, and R.L. Mitchell.1985. Physiology of crop plants. Iowa State University Press, USA, 

pp. 186-208. 
21- Goodman, P.J. 1996. Effect of varying plant population on growth and yield of sugar beet, Agric. Pro. 41: 82-100.  
22- Izumyama, Y. 1984. Production and distribution of dry matter as a basis of sugar beet yield. Aust. J. Agric. Res. 17: 

219-224. 
23- Lauer, J.G. 1995. Plant density and nitrogen rate effects sugar beet yield and quality early in harvest. Agron. J. 87: 

586-591. 
24- Milford, T., O. Pocock, A.J. Riley, and, B. Messem. 1994. An analysis of leaf growth on sugar beet. III. Leaf 

expansion in field crops. Ann. App. Biol. 106:187-203. 
25- Scott R.K., and, K.W. Jaggard. 1993. Crop physiology and agronomy pp. 179-233. In D.A. Cooke, and P.K. Scott 

(ed). The sugar beet crop: Science in to Practice. Chapman and Hall London. 
26- Shibles R.M., and C.R.Webers. 1966. Interception of solar radiation and dry matter production by various soybean 

planting patterns. Crop Sci. 6: 55- 59. 
27- Theurer, J.C. 1999. Growth pattern in sugar beet production. Sugar beet Tech. 60: 343-367  
28- Weeden, B.R. 2008. Potential of sugar beet on the Atherton tableland. Rural Industrial Research and Development 

Cooperation. Website: http//www.ridc.gov.an. 
 
 


