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  هاي کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در استان گلستان بر ویژگی اثر حذف برگ
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  چکیده
از  ناشی عملکرد کاهش میزان برآورد دلیل همین به هستند، فتوسنتزي مواد تولید و خورشیدي تابش دریافت محل ترین اصلی ،ها برگ ،گیاهان در

 بـر  رویشـی  رشـد  مختلـف  مراحل حذف اندام هوایی (برگ و دمبرگ) در اثر بررسی منظور دارد. به مزرعه مدیریت در مهمی نقش ها، بین رفتن برگ
 و کشاورزي تحقیقات ایستگاه در سه تکرار با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالبدر  فاکتوریل صورت به آزمایشی ریشه چغندرقند، کیفیت و عملکرد

) و فیشر یو رقم داخل یرقم خارج 5( زهییچغندرقند پا يرقم تجار 6اول شامل  اجرا گردید. عامل 1398-99زراعی  سال ورسن گرگان در طبیعی منابع
 پایان درانجام شد. و تیمار شاهد (عدم سرزنی) رشد)  نهایی در خردادماه (مرحله یسرزن، )رشد میانیماه (مرحله  بهشتیدر ارد یدوم شامل سرزن عامل

درصد قند ناخالص (عیار)، قند خالص، سدیم، پتاسیم،  ارقام چغندرقند در صفات داد نشان نتایج شدند. گیري فصل رشد صفات کمی و کیفی ریشه اندازه
داري  بین ارقام اختالف معنینیتروژن مضره و الکالیته ولیکن از نظر صفات  داري از خود نشان دادند؛ ضریب استحصال شکر و قند مالس اختالف معنی

 ضـایعات  بیشـترین  میزان الکالیته و پتاسیم ریشـه گردیـد.   و افزایش ریشه عملکرد و قند، نیتروژن درصد کاهش باعث چغندرقند سرزنی مشاهده نشد.
کاهش عملکـرد ریشـه در سـرزنی    که  طوري به آمد، دست هب شدند حذف) ماه اردیبهشت( رشد میانی مراحل در چغندرقند برگ که زمانیریشه  عملکرد

گیرد و فاصله آن تا  اي از رشد گیاه که حذف برگ صورت می مرحله ،در مجموع بیشتر تحت تأثیر قرار گرفت.ماه نسبت به سرزنی خردادماه  اردیبهشت
  باشد. ی چغندرقند موثر میزمان برداشت بر عملکرد و خواص کیف

  
  رشد، عملکرد ریشه مراحل خسارت برگی، درصد قند، کلیدي: هاي واژه

  
    1 مقدمه

گیـاهی دگرگشـن،    Beta vulgaris L. چغندرقند با نـام علمـی  
اي  که براي تولید ریشه ذخیره ،دیپلوئید و دو ساله از تیره اسفناج است

. طول دوره رشد چغندرقند، بسته به شرایط محیطـی و  شود میکشت 
عنوان گیاهی دیررس شناخته  باشد و به ماه متغیر می 9تا  5ژنوتیپ، از 

چغندرقند از نظر تامین قند مورد نیاز  .(Khajehpor, 2011)د شو می
 ,.Mostafavi et al)جامعـه و تـامین علوفـه اهمیـت زیـادي دارد      

امکان کشت چغندرقند به  در ایران به دلیل تنوع آب و هوایی. (2016
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 کشت توسعه امکان .مختلف وجود دارد ناطقشکل بهاره و پاییزه در م
 خراسـان،  هـاي  اسـتان  در ایالم و خوزستان بر عالوه چغندرقند پاییزه

 Ahmadi)دارد  وجود نیز کرمان کرمانشاه و گلستان، اصفهان، فارس،
et al., 2018b). عنوان شاخصی  توان آن را به ترین عاملی که می مهم

 کشـت  بـه  نسـبت  چغندرقند پاییزه کشت برتري اولویت وبارز براي 
ه رشد دور طول در آسمانی نزوالت از بهینه استفاده رد،ه معرفی کبهار

 ,Sharifi)باشـد   میو کارآیی مصرف آب در زراعت چغندرقند پاییزه 
 منـابع  محدودیت و کشور در اخیر هاي خشکسالی به توجه . با(2001

 جهـت  مناسـب  راهکار یک عنوان به تواند می پاییزه کشت توسعه آب،
 ,.Ahmadi et al)شـود   معرفـی  سـالی  خشـک  شـرایط  بـا  سـازش 

2018b) .  
 و خورشـیدي  تابش دریافت محل ترین اصلی ها برگ ،گیاهان در

 کـاهش  میـزان  بـرآورد  دلیـل  همین به هستند، فتوسنتزي مواد تولید
دارد  مزرعـه  مدیریت در مهمی نقش ها، برگ ریزش از ناشی عملکرد

(Hassanvandi and Hosseinpour, 2018) .تأثیرات عوامـل   جز به
 زا، برخی کشاورزان طی دوره رشد ممکن است از برگ چغندرقند تنش

ها صـدمه   ها نیز استفاده کنند. در این شرایط نیز برگ براي تعلیف دام
پـژوهش  در  .(Mohammadian and Taleghani, 2019)بینند  می
گـزارش  ی و کیفی چغندرقند در مشـهد  د کمزدایی بر عملکر برگ اثر
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هاي  که عملکرد ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندامشده است 
زدایی قرار گرفت،  هوایی و عملکرد قند ناخالص تحت تأثیر زمان برگ

زدایی تأثیري بر درصد قند ناخالص، قند خالص،  که زمان برگ در حالی
 ,.Kamandi et al) عملکرد قند خالص نداشـت  مالس و درصد قند

زدایی سبب حذف بخشی از سطح  برگها بیان نمودند که  . آن(2008
فتوسنتزکننده و کاهش تولید مواد فتوسنتزي شده و همزمان الگـوي  

 ؛کنـد  هـاي هـوایی تغییـر مـی     اختصاص مواد از ریشه به سمت انـدام 
 یابـد.  کـاهش مـی   چغندرقنـد  درنتیجه عملکرد و ماده خشـک ریشـه  

ثیر شدت حـذف  أدر پژوهش ت )Mohammadian, 2016محمدیان (
برگ بر عملکرد و کیفیت ریشه چغندرقند در کرج گزارش نمـود کـه   

(دوره پوشـش کامـل    چغندرقند در اواخر فصل رشـد  يها حذف برگ
قند خالص،  قند زانیشاهد باعث کاهش م ماری) نسبت به تاهیبرگ گ

درصد  100همچنین حذف  .دیاستحصال شکر گرد بیناخالص و ضر
درصـد، در مرحلـه توسـعه     9هاي چغندرقند در مرحله اولیه رشد  برگ

درصد و در  30درصد، در مرحله اواسط فصل رشد  12پوشش گیاهی 
درصد کاهش عملکرد ریشه چغندرقنـد را   7مرحله انتهاي فصل رشد 

در دوره  حذف بـرگ  ثیرتأبه دنبال داشته است. وي گزارش نمود که 
 أثیرات آن در دوره رسـیدگی تکنولوژیـک اسـت.   میانی رشد بیش از ت

در  (Sarmast Garousi et al., 2012)سرمست گروسی و همکاران 
ـ  عملکـرد  بـر  زدایـی  برگ زمان و شدت آزمایش تأثیر کیفـی  و یکم 

زدایـی بـر درصـد قنـد      درصد برگ 100چغندرقند گزارش نمودند که 
در  گردیـد. تأثیري نداشته است، ولیکن باعث کاهش عملکـرد ریشـه   

در سه رقم چغندرقند پاییزه در خوزستان  ها برگ کامل پژوهش حذف
 کـاهش  به منجر ویکو و آنتک ارقام حذف برگ در گزارش گردید که

 طـور  بـه  نیـز  سفید شکر عملکرد آن دنبال به و گردید ریشه عملکرد
 تـأثیر  بـرگ  ولی در رقم شـریف حـذف   کرد، پیدا کاهش داري معنی
نداشـت و باعـث افـزایش     قند عملکرد و ریشه عملکرد بر داري معنی

. در (Hassanvandi and Hosseinpour,2018)درصد قنـد گردیـد   
ي چغندرقند به سه مرحله  ها اي دیگر در رابطه با پاسخ ژنوتیپ مطالعه

زدایـی،   زدایی گزارش شده است که بـا اعمـال تیمارهـاي بـرگ     برگ
رد قند و سدیم مضره صفات شاخص سطح برگ، درصد ساکارز، عملک

. (Tsialtas et al., 2011)دار گردید  درصد معنی یکریشه در سطح 

ثیر متفاوتی بر ارقام تأزدایی آخر فصل  ها مشاهده نمودند که برگ آن
که رشد مجدد در برخی از ارقام بیشتر بود و  طوري چغندرقند داشت به

  سطح برگ خود را افزایش دادند. 
شـمار   در کشور بـه  زهییمهم کشت پا يها قطباستان گلستان از 

چنـد  ، جهاد کشاورزيوزارت  یابالغ يها استی. با توجه به سرود یم
شـود. بـه    سالی است که چغندرقند پاییزه در استان گلستان کشت می

 گیـاه  رشـد  مختلـف  مراحل در برگ خسارت حذف ثیرأرسد ت می نظر
باشـد.   گیـاه متفـاوت  رشد این  به دلیل طوالنی بودن دوره چغندرقند

هـاي   باشد. در ماه زمان برداشت چغندرقند در گلستان اوایل تیرماه می
پایانی رشد (اردیبهشت و خرداد) با گرم شدن هوا امکان از بین رفتن 

هـاي   خوار)، بیمـاري  برگ در اثر عوامل طبیعی نظیر آفات (کرم برگ
رد. برگی (سرکوسپورا)، پیري زودرس برگ و تنش خشـکی وجـود دا  

همچنین با توجه به اهمیت علوفه چـراي مـزارع چغندرفنـد در اواخـر     
دوره رشد براي تعلیف دام مورد توجه کشاورزان گردیده است؛ بنابراین 

 خصوصـیات  بـر  بـرگ  حذف زمان اثر بررسی هدف با حاضر پژوهش
 ارقام تجاري چغندرقند پاییزه در منطقه گرگـان انجـام   کیفی و کمی

  .شد
  اه مواد و روش

در مزرعـه ایسـتگاه تحقیقـات     98-99 سال زراعـی این پژوهش 
کشاورزي ورسن گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي 

دقیقه شمالی، عرض  19درجه و  54گلستان واقع در طول جغرافیایی 
متر از سطح دریـا   37دقیقه شرقی با ارتفاع  19درجه و  36جغرافیایی

احی نیمـه  اجرا شد. منطقه مورد آزمایش بر اساس مدل آمبرژه جزء نو
 7/12مرطوب معتدل قرار دارد. میانگین حداقل و حداکثر دماي منطقه 

گراد که حداقل دما نسبت به میانگین بلندمـدت   درجه سانتی 1/24و 
) 1/23تغییري نداشته ولی حداکثر دما نسبت به میـانگین بلندمـدت (  

یک درجه بیشتر بوده است. میانگین بارندگی سـالیانه منطقـه مـورد    
متر که نسبت به میانگین بلندمدت تغییري نداشته  میلی 521 آزمایش

درصد که  68است. میانگین رطوبت نسبی هواي منطقه در طول سال 
  درصد کمتر بوده است.  3نسبت به میانگین بلندمدت 

 
 )متر سانتی 30ر تا عمق صف(خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش  - 1جدول 

Table 1- Physical and chemical properties of soil at the test site (depth zero to 30 cm) 
  بافت خاك
Soil text 

  سیلت رس لوم
Silt clay loam 

P (ppm) 323  پتاسیم 
P (ppm) 4  فسفر 

  N% 0.014نیتروژن کل 
EC (dS.m-1) 0.45 

  pH 7.7اسید ایته 
  OC% 1.43کربن آلی 
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سازي بستر بذر شامل شـخم، رتیواتـور، تسـطیح و     عملیات آماده

و  یکیزیف اتیخصوص نییجهت تع ایجاد فارو قبل از کشت انجام شد.
 30و برآورد میزان عناصر مورد نیاز از عمق صـفر تـا    خاك ییایمیش

 شـگاه آزمای برداري انجام و نمونه مرکـب بـه   متري خاك نمونه سانتی
نیاز قبل از کشـت بـر اســاس    میزان کود شیمیایی موردارسال شد. 

) و بنا بـه توصـیه آزمایشـگاه تغذیـه     1 (جدول نتـایج آزمـون خـاك
کیلـوگرم  200( کشاورزي گلستانبخش خاك و آب مرکز تحقیقات 

 کیلوگرم در هکتار اوره) مصرف گردیــد  300سـوپر فسفات تریپل و 
 125کیلوگرم قبل از کاشـت،   75). کود اوره در سه مرحله (1 (جدول

 12-16کیلـوگرم در مرحلـه    100برگـی و   4-6کیلـوگرم در مرحلـه   
 .برگی) مصرف گردید

از بانـک ژن موسسـه   رقـم چغندرقنـد پـاییزه     ششبذور منوژرم 
تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند تهیه شد. ارقام برابـر بـا نقشـه    

وسیله دسـتگاه کارنـده ایـورد در بـاالي      به 1398کاشت در اول آبان 
 18متـر و فاصـله روي ردیـف     سـانتی  50ها بـا فاصـله ردیـف     پشته

 هزار بوته در هکتار) کشت شد. ابعاد کـرت بـه   110متر (تراکم  سانتی
عملیـات داشـت    خط) درنظر گرفته شد. 5متر ( 5/2و عرض  8طول 

هرز، یک بار  برگی، وجین دستی علف 4-6کردن در مرحله  شامل تنک
مدیفام+ اتوفوموزیت به  کش فن مدیفام+ دس مبارزه شیمیایی با علف

لیتر در هکتار در مرحله دو تا چهار برگی چغندرقند انجام شد.  3میزان 
صـورت نشـتی    یک مرحله به 1399خردادماه سال  7 مزرعه در تاریخ

رقم چغندرقند پاییزه شامل پـنج رقـم    6آبیاري شد. عامل اول شامل 
رقـم داخلـی   و ) ولـس  منـه، یمونوتانا، جراکاواس، رزاگلـد، چ خارجی (

بود. عامل دوم در سه سطح، عدم سرزنی (تیمار شاهد)، سرزنی  فیشر
ــ  اردیبهشــت 25در تـاریخ    15انی رشــد)، ســرزنی در مــاه (مرحلـه می

دو مرحله که در این پژوهش  خردادماه (مرحله نهایی رشد) اعمال شد.
بندي مراحل رشد چغندرقند  مورد استفاده قرار گرفت، منطبق بر تقسیم

بـود. سـرزنی بـا     )Doorenbos and Kassam, 1979فـائو ( توسـط  
از  برگ و بـرگ)  استفاده از داس صورت گرفت و کل اندام هوایی (دم

متري باالي طوقه قطـع شـد. در پایـان فصـل رشـد       سانتی 5ارتفاع 
هاي دو ردیف حاشیه، نیم متـر از ابتـدا و انتهـاي ردیـف حـذف       بوته

خـط وسـط در    مانده سـه  هاي باقی گردید. جهت تعیین عملکرد، ریشه
عنـوان   وزن خالص آن بـه  .برداشت و توزین گردید 7/4/1399تاریخ 

هـاي   جهت محاسبه صفات کیفی و تجزیـه عملکرد ریشه لحاظ شد. 
طـور   هاي برداشت شده به ریشه از نمونه 25شیمیایی بالفاصله تعداد 

تصادفی به آزمایشگاه تکنولوژي قند موسسه تحقیقات اصالح و تهیه 
  بذر چغندرقند (کرج) ارسال شد.

توسـط دسـتگاه   شسـته، در ادامـه    هـا در آزمایشـگاه   ریشـه  ابتدا

بـه   SC(1(ناخـالص   درصـد قنـد  ا خمیر تهیه شد. ه از ریشهاتوماتیک 
، 3فتـومتري  بـه روش فلـیم   ریشـه  سدیم و پتاسیم ،2روش پالریمتري

قبیـل   ، خصوصـیات کیفـی دیگـر از   نیتروژن مضره از روش عدد آبی
درصـد   ،MS(5، (Kunz et al, 2002)( ، قند مالس4)ALC(الکالیته 

 استحصـال ، ضریب استحصال شکر یـا رانـدمان   WSC(6(خالص قند 
)ECS(7روابطترتیب با استفاده از  ، به )ایـن  در  شد.محاسبه ) 4( تا )1

ــه amino-Nα–و  Na ،Kروابــط  ترتیــب مقــدار ســدیم، پتاســیم و  ب
، MS (میلی اکی واالن در صد گرم وزن تر ریشـه) و  نیتروژن مضره

   (درصد) است. قند مالس
)1       (                                  ALC=(K+Na)/a-αmino-N  
)2               (MS=0.343(Na+K)+0.094(α-amino-N)-0.31  
)3                                                         (WSC=SC-MS  
)4                                               (ECS=(WSC/SC)×100  
)4                                        (         RDM= M2/M1*100  

گرم  100مقدار  RDM(8براي محاسبه درصد ماده خشک ریشه (
گراد تا رسـیدن بـه    درجه سانتی 103) در دماي M1( ریشه چغندرقند

در اون قرار داده شد و سـپس درصـد مـاده خشـک      )M2وزن ثابت (
در  یابیـ صفات مورد ارز لیو تحل  هیتجزمحاسبه شد.  )5(طبق رابطه 

ها به  میانگین سهیانجام و مقا  SASافزار با استفاده از نرم قیتحق نیا
انجام شد. رسم نمودارهـا بـا    پنج درصد احتمالدر سطح  LSDوش ر

  .انجام شد Excel افزار استفاده از نرم
 نتایج و بحث

نشـان  مورد بررسی در این آزمایش نتایج تجزیه واریانس صفات
درصـد قنـد ناخـالص (عیـار)، قنـد       داد که ارقام چغندرقند در صفات

خالص، سدیم و پتاسیم ریشه، ضریب استحصال شکر و قنـد مـالس   
نیتـروژن  ولیکن از نظر صفات  داري از خود نشان دادند؛ اختالف معنی

داري  اخـتالف معنـی  مضره، الکالیته، ماده خشـک و عملکـرد ریشـه    
 بـه غیـر از سـدیم و قنـد    سرزنی برگ  زمان مشاهده نشد. تیمارهاي

اثر  گردید.دار  عنیمالس در بقیه صفات مورد بررسی در این آزمایش م
 دار گردیـد  معنـی فقط در صفت پتاسیم ریشـه  متقابل ارقام و سرزنی 

   ).2(جدول 
  

                                                        
1- Sugar content 
2- Polarimetry 
3- Flame photometry 
4- Alcalinity 
5- Molasses sugar 
6- White sugar content 
7- Extraction coefficient of sugar 
8- Root dray mater  
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  درصد قند ناخالص (عیار)

ارقام تجاري چغندرقند از نتایج مقایسـه میـانگین نشـان داد که 
). 2 داري با یکـدیگر داشـتد (جـدول    لحاظ قند ناخالص اختالف معنی

 75/14 با میـانگین  رزاگلدمربوط به رقم  درصد قند ناخالصترین بیش
درصد مشاهده  04/13میانگین با چمینه در رقم  آنصد و کمترین در

هـاي   ین رقم مناسب چغندرقند پاییزه در شهرستاندر مطالعه تعی شد.
درصد  جوین و جغتاي گزارش شد که بین ارقام مورد آزمایش بیشترین

درصد و کمترین درصـد قنـد در    84/17قند ناخالص در رقم مراك با 
  .(Ahmadi et al., 2018a)درصد مشاهده شد  2/14رقم مونوتانا با 

اري بین تیمارهـا مشـاهده   د با اعمال تیمار سرزنی اختالف معنی
درصد در تیمار شاهد 74/14که بیشترین درصد قند با  طوري گردید؛ به

درصـد   08/12و کمترین درصد قند در تیمـار سـرزنی خردادمـاه بـا     

). بین سرزنی اردیبهشت و خـرداد نیـز اخـتالف    1 مشاهده شد (شکل
 ). مقایسـه میـانگین ارقـام در تیمـار    1 داري مشاهده شد (شکل معنی

سرزنی نشان داد که رقم رزاگلـد در هـر سـه تیمـار شـاهد، سـرزنی       
درصد  5/12و  7/15، 9/15ترتیب با  اردیبهشت و سرزنی خردادماه به

). در تیمار شاهد 3 بیشترین عیار را به خود اختصاص داده است (جدول
درصد بود و در تیمار  8/13کمترین درصد قند مربوط به رقم شریف با 

 2/11و  2/13ترتیب بـا   ت و خردادماه، رقم چمینه بهسرزنی اردیبهش
). نتـایج  3 درصد کمترین درصد قند را به خود اختصاص داد (جـدول 

هاي چغندرقند به دالیلی از بین بـرود   این آزمایش نشان داد اگر برگ
در بین ارقام رقم رزاگلد بهتر توانسته است نسبت بـه سـایر ارقـام در    

ود را بازسازي و افت درصد قند خود را هاي خ مدت زمان کمتري برگ
  جبران نماید. 

  

  

 چغندرقند در شرایط کشت پاییزه استان گلستان ناخالص قند درصد بر سرزنی تیمار تاثیر - 1 شکل
Figure 1- The effect of topping treatment on the suger content in sugar beet in the autumn 

sowing condition  
  

در ارتباط با اثر زمان حذف برگ بر درصد قند گزارشات متفاوتی 
 ,.Kamandi et al., 2008; Jadidi et al( عنوان مثال وجود دارد؛ به

2010; Mohammadian, 2016      بـه کـاهش درصـد قنـد در اثـر (
برگ چغندرقنـد اشـاره نمودنـد؛ در مقابـل     زدایی و حذف پهنک  برگ

(Hassanvandi and Hosseinpour, 2018)   و سرمست گروسـی و
خـود بـه    شیدر آزمـا  (Sarmast Garousi et al., 2012)همکاران 

  دار حذف برگ بر درصد قند چغندرقند اشاره نمودند. عدم اختالف معنی
گردد، از آنجـایی کـه    از نتایج حاصل از این آزمایش استنباط می

هـا   ذخیره قند در ریشه وابسته به تولید مواد فتوسنتزي توسـط بـرگ  
ها در اثر عوامـل زنـده و    با آسیب دیدن و از بین رفتن برگباشد،  می

هاي خشـکی و گرمـا،    محیطی متعدد نظیر پیري برگ، تنش غیرزنده
زاي برگـی (نظیـر    ند کارادرینا) و عوامل بیماريخوار (مان حشرات برگ
هاي فتوسنتزکننده کاهش یافته و بر ذخیـره   سطح اندامسرکوسپورا)، 

گذارد. در نتیجه درصد قند ناخالص (عیار) در اثر  قند در ریشه تأثیر می
یابـد. همچنـین قطـع بـرگ موجـب       سرزنی و حذف برگ کاهش می

گردد، زیرا  ذخیره شده میهاي جدید و مصرف قند  تحریک رشد برگ
  نمایند. هاي جدید از قند موجود در ریشه براي رشد استفاده می برگ

  
 میزان سدیم، پتاسیم و نیتروژن ریشه 

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ارقام مـورد اسـتفاده در ایـن    
داري داشتند، ولـی از   آزمایش از نظر میزان سدیم ریشه اختالف معنی

). 2داري با یکدیگر نداشتند (جدول  نظر نیتروژن مضره اختالف معنی
واالن  اکی میلی 19/3بیشترین میزان سدیم ریشه در رقم جراکاواس با 

 7/1و کمترین میزان در رقـم رزاگلـد بـا     خمیر چغندرقنددر صد گرم 
   مشاهده شد. واالن در صد گرم خمیر چغندرقند اکی میلی

a a
b
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 نتایج مقایسه میانگین تیمارهاي سرزنی بر صفت درصد قند ناخالص (عیار) ارقام چغندرقند در شرایط کشت پاییزه - 3جدول 

Table 3- Mean comparison of topping treatments on sugar content in sugar beet cultivar in the autumn sowing condition    
  ماه خرداد سرزنی

 )Topping June( 
  ماه سرزنی اردیبهشت

)Topping May( 
  شاهد

(Control)  
 ارقام

Cultivars  
12.2a 13.2b 14.1bc مونوتانا 

 Monotana  
11.2a 13.2b 14.6abc چیمنه 

 Chemineh 

12.5a 15.7a 15.9a رزاگلد 
 Rosagold 

12.1a 13.8b 14.3bc سجراکاوا 
 Jerra-kws  

12a 13.6b 13.8c  شریف 
Sharif  

12.4a 14.9ab 15.5ab ولس 
 Veles  

  باشند. دار می فاقد تفاوت معنی  LSDهاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون در هر ستون میانگین
The mean of same letters of each column at the level of 5% of LSD test did not show a significant difference.  

 
داري در سطح یک درصد بـین   زمان سرزنی باعث اختالف معنی

شه گردید، ولیکن از نظر سدیم ریشه تیمارها از نظر میزان نیتروژن ری
 1/2). بیشترین نیتروژن ریشه در تیمار شاهد با 2 دار نشد (جدول معنی

میلی اکی واالن در صد گرم خمیر  6/1و کمترین سرزنی خردادماه با 
 ریشه کمترین میزان نیتروژن مضره را به خود اختصاص دادند (جدول

 ,.Sarmast Garousi et al)). سرمسـت گروســی و همکـاران   4
درصـد   100نیز کاهش نیتروژن ریشـه چغندرقنـد در اعمـال     (2012

تـوان نتیجـه    زدایی نسبت به تیمار شاهد را گزارش نمودند. مـی  برگ
هاي جدید برآمده، براي  گرفت با حذف برگ گیاه در صدد تولید برگ

باشد. از آنجا کـه بخـش    هاي جدید نیتروژن مورد نیاز می تولید برگ
همـین دلیـل بـا     گردد، بـه  تامین می عظیمی از نیتروژن توسط ریشه

  اعمال تیمار سرزنی میزان نیتروژن ریشه کاهش پیدا کرد. 
دار  اثر متقابل رقم و سرزنی فقط در تیمـار پتاسـیم ریشـه معنـی    

)؛ به طوري که رقم شریف در تیمار سرزنی اردیبهشت 2 گردید (جدول

و رقـم  اکی واالن در صد گرم خمیر ریشه بیشـترین   میلی 2/5ماه با 
اکی واالن در صـد   میلی 9/3جراکاواس در تیمار سرزنی خرداد ماه با 

پتاسیم، کـه در   گرم خمیر ریشه کمترین میزان پتاسیم را داشته است.
جزء شاخص بسـیار مهـم    ؛گردد صنعت قند به آن خاکستر اطالق می

باشند و هرچه مقدار کمی آن بیشتر باشد، کیفیت  کیفیت چغندرقند می
ـ   قنـد چغندر . در (Moharramzadeh et al., 2017)شـود   یکمتـر م

هاي متفاوتی وجود  هاي ریشه گزارش ارتباط با اثر سرزنی بر ناخالصی
 ,Mohammadianو ( (Kamandi et al., 2008) مثال عنوان دارد. به
هـاي   سرزنی باعث افزایش ناخالصـی  گزارش کردند که زمان )2016

 Jadidi et)که  دیده است. درحالیپتاسیم و نیتروژن) گر ریشه (سدیم،
al., 2010)  و(Hassanvandi and Hosseinpour, 2018)  در

هاي ریشه را در تیمار  ناخالصیدار  یاختالف معن عدمخود  هاي شیآزما
 حذف برگ نسبت به تیمار شاهد گزارش نمودند.

  
  در شرایط کشت پاییزه چغندرقندنتایج مقایسه میانگین تیمارهاي سرزنی بر صفات کیفی ارقام  - 4جدول 

Table 4- Means comparison of  topping treatments on yield and quality traits of sugar beet in the autumn sowing condition  
  ریشه خشک ماده

RDM  
  شکر استحصال ضریب

 ECS  
 قند خالص

WSC 
  الکالیته
ALC 

 نیتروژن مضره
α-N 

  فاکتورهاي آزمایش
Experiment factor  (%) (meq.100g beet) 

19.8a 79.7a  11.7a 3.3b 2.1a شاهد  
(Control) 

20.1b 77.6ab  11.0a 5.2a 1.66b ماه سرزنی اردیبهشت  
(Topping May) 

17.7b 75.9b 9.2b 4.5a 1.60b ماه خرداد سرزنی  
(Topping June)  

  باشند. دار می فاقد تفاوت معنی LSD هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون میانگین در هر ستون
In each column, the means with the similar letters did not show a significant difference (P≤0.05) based on LSD test. 
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رسد در زمان انتقال ذخـایر قنـدي غـده جهـت رشـد       به نظر می

هاي هوایی، میزان انتقال قندهاي محلول نظیر سـاکارز بـیش از    اندام
ترکیبات دیگر نظیر قندهاي ساختمانی بـوده در نتیجـه درصـد قنـد     

  خالص کاهش یافته است.
  ریب استحصال شکرض

ضریب ارقام چغندرقند از نظر  نشان داد که یانسنتایج تجزیه وار
داري از خود نشان  در سطح یک درصد اختالف معنیاستحصال شکر 

رقـم  مربـوط بـه   شـکر  باالترین ضریب استحصـال  . )2 (جدولدادند 
درصد  3/74درصد و کمترین مربوط به رقم شریف با  3/83رزاگلد با 

شیمیایی و فیزیکـی   کیفیت چغندرقند تحت تاثیر عواملمشاهده شد. 
هاي جـانبی آن   وردهآعملکرد قند یا فر ریشه قرار دارد که بر فرآوري،

(خلوص عصاره) عبارت است از نسبت قند  اثر دارند. ضریب استحصال
هرچه ایـن ضـریب بـاال    درصد، به کل مواد جامد محلول به صورت 

ـ   ؛باشد  ودنشانگر کیفیت باال در میزان استخراج قند از شیره خواهـد ب
(Cook and Scott, 1993) . همچنین تیمارهاي زمان سرزنی نیز در

داري در سطح یک درصد از خـود   این صفت با یکدیگر اختالف معنی
استحصال در تیمار شاهد با  که بیشترین ضریب طوري نشان دادند، به

درصـد   9/75درصد و کمترین آن در تیمار سرزنی خردادماه با  7/79
). نتــایج ایــن آزمــایش بــا نتــایج     4 مشــاهده گردیــد (جــدول  

)Mohammadian, 2016 (     همسو بوده اسـت. نتـایج نشـان داد کـه
کاهش درصد قند ناخالص و خالص در تیمارهاي سرزنی نسـبت بـه   

هاي ریشه (پتاسیم و سـدیم)   تیمار شاهد و همچنین افزایش ناخالصی
  باعث کاهش ضریب استحصال شکر گردید.

  مالس
هـاي ریشـه    طور مسـتقیم از روي ناخالصـی   هدرصد قند مالس ب

هـا،   آوري و آنـالیز داده  گردد. در این آزمایش بعد از جمـع  محاسبه می
ارقام از نظر درصد قند موجود در مالس اخـتالف  نتایج نشان داد که 

). بیشترین درصد قند مـالس  2(جدول  داري از خود نشان دادند معنی
درصد  8/1در رقم رزاگلد با درصد و کمترین آن  7/2در رقم شریف با 

به اختالف  )Niazian et al., 2011(مشاهده شد. نیازیان و همکاران 
هاي چغندرقند در خوزستان اشاره نمودند.  دار قند مالس ژنوتیپ معنی

). 2داري بین تیمارها نگردید (جدول  تیمار سرزنی باعث اختالف معنی
آیـد و   دست می هباي است که از آن آخرین محصول قند  مالس شیره

عمده ماده خشک مالس  توان قند بیشتري از آن کریستال نمود. نمی
دهـد و   را تشکیل مـی  درصد آن 21چغندرقند، ساکارز بوده که تقریباً 

وجـود دارد.   همچنین مقدار اندکی قندهاي احیائی و رافینوز در مالس
یشتر بنابراین هرچه قدر میزان ساکارز در مالس کم باشد کیفیت آن ب

 ,Cook and Scott)بوده و به اصطالح ضریب استحصال باال اسـت 
  ).2 دار نشد (جدول . اثر متقابل رقم در سرزنی نیز معنی (1993

  لیتهاالک
داري  نتایج نشان داد که ارقام از نظر میزان الکالیته اختالف معنی

). با این حـال میـزان الکالیتـه در رقـم     2از خود نشان ندادند (جدول 
تیمار زمان سرزنی نیز از  .مشاهده شد 9/3و در رقم رزاگلد  4/5نه چمی

که در تیمار سرزنی خردادماه  طوري دار گردید؛ به لحاظ این صفت معنی
کمتـرین میـزان الکالیتـه     3/3بیشترین و در تیمـار شـاهد بـا     2/5با 

دار نشـد   ). اثر متقابل رقم و سرزنی نیـز معنـی  4 مشاهده شد (جدول
به وجـود اخـتالف    Mohammadian, 2016)( محمدیان). 2 (جدول
زدایی چغندر  دار و افزایش میزان الکالیته در اثر اعمال تیمار برگ معنی

باشد و این سـه   می K+NA/Nآلکالیته نسبت قند اشاره داشته است. 
 عنـوان قلیـایی کننـده محـیط از     ه(پتاسیم، سدیم و نیتروژن) ب عنصر

و هرچه این مقدار افـزایش یابـد عـدم     ها بوده عوامل عمده ناخالصی
  .(Cookeand Scott, 1993)یابد  ي خام افزایش می خلوص شیره

  ماده خشک ریشه
ارقام چغندرقند از نظر درصـد   نشان داد که نتایج تجزیه واریانس

. )2 (جدولداري از خود نشان ندادند  ماده خشک ریشه اختالف معنی
 3/20رقم ولس بـا  مربوط به ماده خشک ریشه باالترین با این حال 

درصد مشـاهده شـد.    8/17درصد و کمترین مربوط به رقم چمینه با 
داري  تیمارهاي زمان سرزنی نیز در این صفت با یکدیگر اختالف معنی

در سطح یک درصد از خود نشان دادند، بیشترین ماده خشک ریشه در 
تیمـار  درصـد و کمتـرین آن در    1/20تیمار سرزنی اردیبهشت ماه با 

)، که با نتایج 4 درصد مشاهده گردید (جدول 7/17سرزنی خردادماه با 
(Kamandi et al., 2008)      مطابقت داشـته اسـت. از نتـایج حاصـل

جایی مواد تغییر  هتوان استنباط نمود که با اعمال سرزنی، الگوي جاب می
پیدا نموده است. در حالت طبیعی مواد غذایی در برگ و اندام هـوایی  

گـردد. بـا    ید و به سمت ریشه حرکت کرده و در آنجا ذخیـره مـی  تول
اعمال سرزنی، گیاه جهت جبران و ترمیم سطح برگ از دسـت رفتـه   
مقدار زیادي از مواد خشک ریشه و همچنین مواد فتوسنتزي که بعـداً  

شود، جهت توسعه برگ و اندام هـوایی اختصـاص داده و در    تولید می
یابد. اثر متقابل رقم  به ریشه انتقال می نتیجه مواد فتوسنتزي کمتري

  ).2 دار نشد (جدول در سرزنی معنی
  عملکرد ریشه

بـین ارقـام اخـتالف    نتایج مقایســه میــانگین نشــان داد کـه     
بیشترین عملکرد ریشه مربوط به داري مشاهده نشد، با این حال  معنی
ربوط کمترین عملکرد ریشه م ،تن در هکتار 98 با میانگین چمینهرقم 

د. زمان سـرزنی  تن در هکتار مشاهده ش 88با میانگین  رزاگلدبه رقم 
). بیشـترین  1داري بر عملکرد ریشه داشته اسـت (جـدول    تأثیر معنی

تن در هکتار در تیمار شاهد وکمترین عملکـرد   103عملکرد ریشه با 
ل (شکماه مشاهده شد  تن در هکتار در سرزنی اردیبهشت 80ریشه با 
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این آزمایش نشان داد که عملکرد ریشـه در تیمـار سـرزنی    . نتایج )2
درصد همچنین تیمار سرزنی  4/22ماه نسبت به تیمار شاهد  اردیبهشت

درصد کاهش داشته است (شکل  6/10خردادماه نسبت به تیمار شاهد 
و جدیـدي و همکـاران    )Mohammadian, 2016()، که با نتـایج  1

(Jadidi et al., 2010)   ــدیان ــت. محمـ ــوده اسـ ــو بـ همسـ
)Mohammadian, 2016(  درصــد  100گــزارش نمــود کــه حــذف

درصد و در مرحله  30هاي چغندرقند در مرحله اواسط فصل رشد  برگ
درصد کاهش عملکرد ریشه چغندرقند را به دنبال  7انتهاي فصل رشد 

 36کـاهش   (Jadidi et al., 2010)داشته است. جدیدي و همکاران 

زدایـی نسـبت بـه تیمـار شـاهد را       کرد ریشه در اثر برگدرصدي عمل
توان استنباط نمود که بـا نزدیـک    گزارش نمودند. از نتایج حاصله می

شدن به اواخر دوره رشد و زمان برداشت محصول (کامل شدن رشـد  
یابد. همچنین بـه دلیـل از    گ در گیاه کاهش میبر تولید روند ریشه)

هـا کمتـر از تـنفس     دار فتوستز آنتر که مق هاي مسن بین رفتن برگ
 ذخیره نوع از( پرورده مواد از استفاده براي کمتري خواستدر ،باشد می

مرحله  در برگ حذف نتیجه در ،داشته وجود) جاري یا و ریشه در شده
 نهایی عملکرد بر کمتري ثیرأت رشد، میانی مرحله با مقایسه در پایانی
 .داردریشه 

  

  
 چغندرقند در شرایط کشت پاییزه استان گلستان ریشه عملکرد بر سرزنی تیمار تاثیر - 2 شکل

Figure 2- The effect of topping treatment on root yield of sugar beet in the autumn sowing 
condition  

  
  گیري  نتیجه

رقـم  در بیشترین عملکرد ریشـه   که داد نشان آزمایش این نتایج
رقـم   درکمترین عملکرد ریشـه   و تن در هکتار 98 با میانگین چمینه
مرحله  د. حذف برگ درتن در هکتار مشاهده ش 88با میانگین  رزاگلد

باعث کاهش قند ناخالص، قندخالص، ضـریب   ماه) میانی (اردیبهشت
شکر، نیتروژن مضره و عملکرد ریشه نسبت به تیمار شاهد استحصال 

ه پایانی رشد (خردادماه) نیز باعث کاهش لمرح گردید. حذف برگ در
درصد قندخالص، قند ناخالص، ضریب استحصال شـکر، وزن خشـک   
ریشه و نیتروژن مضره گردید. در عوض میزان الکالیته و پتاسیم ریشه 

 ضـایعات  پیـدا نمـود. بیشـترین   در هر دو مرحله حذف برگ افزایش 
 اردیبهشـت ( رشـد  میانی مراحل در چغندرقند برگ که زمانی عملکرد

کـاهش عملکـرد ریشـه در    که  طوري به آمد، دست هب شدند حذف) ماه
بیشتر تحت تأثیر قرار ماه نسبت به سرزنی خردادماه  اردیبهشتسرزنی 
زدایی، سـبب حـذف بخشـی از سـطح فتوسـنتزکننده و       برگ گرفت.

کاهش تولید مواد فتوسنتزي شده و همزمان الگوي اختصاص مواد از 
نتیجه عملکرد ریشه  در ،کند هاي هوایی تغییر می ریشه به سمت اندام

در مجموع در سرزنی اردیبهشت مـاه خـواص کمـی     یابد. کاهش می
قرار گرفت.  ثیرتأریشه چغندرقند (عملکرد و ماده خشک) بیشتر تحت 

در سرزنی خردادماه خواص کیفـی ریشـه چغندرقنـد (قنـد خـالص و      
ناخالص، ضریب استحصال شکر، سدیم، پتاسـیم، نیتـروژن مضـره و    

  قرار گرفت. ثیرتأمالس) بیشتر تحت 
 

  سپاسگزاري
 موسســه محتـرم   جناب آقاي دکتر طالقانی رئـیس از  لهینوسیبد

موسسه زحمـتکش  رکنـانکا نیو همچنـاصالح و تهیه بذر چغندرقند 
ـ ا فـی یصفات ک  هیتجزمساعدت در جهت  به تشـکر و   پـژوهش  ـنی

  .شود یم یقدردان
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Introduction 
 Sugar beet, scientifically known as Beta vulgaris L, is allogamous, diploid, biennial plant of the spinach 

genus that is cultivated to produce storage roots. The growth period of sugar beet, depending on environmental 
conditions and genotype, varies from 5 to 9 months and is known as a late maturing plant. Therefore, estimating 
the yield reduction due to leaf fall plays an important role in farm management. In addition to the effects of 
stressors, some farmers may use sugar beet leaves to raise livestock during the growing season. In this case, too, 
the leaves are damaged. In the experiment of complete removal of leaves in three sugar beet cultivars, it was 
observed that complete removal of leaves in Antek and Vico cultivars led to reduced root yield and subsequently 
white sugar yield was significantly reduced, but In Sharif cultivar, leaf removal had no significant effect on root 
yield and sugar yield. They also reported that leaf removal increased the percentage of root sugar in Sharif 
cultivar. Effect of leaf removal time on quantitative and qualitative characteristics of autumn sugar beet cultivars 
in Gorgan region. 
Materials and Methods 

This experiment was carried out in factorial design during the 2019-2020 crop year in Varsen of Gorgan 
based on randomized complete block design with three replications. The first factor includes 6 autumn sugar beet 
cultivars including Monotana, Jerra-kws, Rosagold, Chimneh, Veles and Sharif and the second factor includes 
three levels, pruning in May (leaf development), pruning in June (reducing leaf development) and no pruning 
(control) .Pruning was done using a sickle and the entire aerial part (petiole and leaves) was cut from a height of 
5 cm above the crown. Seed bed preparation operations including plowing, retorting, leveling and farrowing 
were performed before planting. According to the planting plan, they were planted by hand on top of the ridges 
on November 2019. At the end of the growing season of each harvested plant, root yield and qualitative traits 
were calculated. The most common method of measuring sugar percentage by polarimetry method was 
calculated using saccharimeter, sodium and potassium by flame photometry method, harmful nitrogen by 
aqueous number method and other qualitative characteristics. The analyzed traits were analyzed using SAS 
software and the means were compared by LSD method at a statistical level of 5%. 
Results and Discussion 

Sugar beet cultivars showed significant differences in sugar content (grade), sodium, potassium, extractable 
sugar content, sugar and molasses extraction coefficient; However, no significant differences were observed 
between cultivars in terms of harmful nitrogen, alkalinity and root dry matter. Leaf pruning treatments except 
sodium and molasses were significant in other studied traits. The interaction between cultivars and pruning has 
also been significant in potassium and molasses traits. Significant differences were observed between the 
treatments by applying pruning treatment; So that the highest percentage of sugar (14.7%) was observed in the 
control treatment and the lowest percentage of sugar was observed in the June treatment (12%). The highest root 
yield was related to Chamineh cultivar with an average of 98 tons per hectare and the lowest root yield was 
related to Rosagold cultivar with an average of 80 tons per hectare. Due to the decrease in leaf production at the 
end of the sugar beet growing season, the amount of damage caused by root yield in leaf removal treatment in 
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the final stages of growth (June pruning) is much less than the effect of leaf removal in the middle stage of 
growth. 

Conclusions 
Removal of sugar beet leaves in the final stages of growth had an effect on root quality properties such as 

sugar content, extractable sugar percentage and sugar extraction coefficient and root yield and reduced the 
mentioned traits. Root impurities also increased due to defoliation. Most yield losses were obtained when sugar 
beet leaves were removed or eliminated in the middle stages of growth (May pruning). 

 
Keywords: Leaf damage, Growth stage, Percentage of sugar, Root yield 


