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  چكيده :

كوتاه بودن طول دوره رشد در مناطق سردسيري عامل مهمي در عدم دستيـابي بـه حداكـثر 

به منظور مطالعـه ميزان محدودكنندگي اين عامل در پايان فصل رشد و امكان  است. محصـول چغنـدرقنـد

 رقم سهو در  )20/8و  10/8, 30/7, 20/7, 10/7, 1/7( تاريخ برداشتكاهش ميزان اين محدوديت، شش 

- آزمايش به صورت تحقيقمورد بررسي قرار گرفت. اين  )BR1و  9597(سيمين يك,  چغندرقندبذر 

در ايستگاه  )1375-77( مدت سه ساله چهار تكرار ب بااي كامل تصادفي ه وكبل پايه فاكتوريل و در طرح

بر اساس ليات داشت و عماجرا گرديد. كشت در اواسط ارديبهشت  تحقيقات كشاورزي اكباتان همدان

برداشت انجام و  هاي تعيين شده در تاريخشد. انجام براي همه تيمارها صورت يكنواخت ه بها و  توصيه

بين ارقام  د كها. نتايج تجزيه واريانس مركب نشان دديدگر آوري شده تجزيه و تحليل آماري معهاي ج داده

بيشتري نسبت محصول قند سفيد  و محصول قند ،همحصول ريش  BR1رقم دار وجود داشته و اختالف معني

محصول ، محصول ريشههاي برداشت نيز از نظر  به دو رقم ديگر توليد نموده است. اختالف بين تاريخ

 دار بود. حاصله معني سفيد، ضريب استحصال و درآمددرصد قند  ،درصد قندسفيد، محصول قند خام,قند

هاي اول و دهم مهر  بيشتري نسبت به برداشت ول ريشهمحصبيست مهر تا بيست آبان  هاي برداشت

بيستم آبان بود كه نسبت به  تاريخ برداشتسفيد مربوط به درصد قند  خام و درصد قندداشتند. بيشترين 

تن و  09/10سفيد نيز به ترتيب با محصول قند و محصول قندها برتري نشان داد. باالترين  بقيه برداشت

ها به استثناي دهم  بيستم آبان بود كه، نسبت به تمام تاريخ برداشت برداشتبه  تن در هكتار متعلق 78/8

دار داشت. ضريب استحصال شكر نيز در برداشت ديرتر افزايش يافت و سه برداشت  آبان، اختالف معني

، 79هاي قبلي برتر بودند از نظر درآمد حاصله بر مبناي ميانگين سه سال و نرخ سال  برداشتآخر نسبت به  

، 33، 39، 46به ترتيب  مهر مده و مهر ميست، بمهر ماسي ,دهم آبانآبان, هاي  بيستم  برداشتبه ترتيب 

  درصد نسبت به اول مهر بيشتر بود. 17و  26

  

  همدان, BR1, سردسيري, تاريخ برداشت, چغندرقند, درآمددي: يزه هاي كلوا

                                                        

  E_mail: koulaii@yahoo.com           مركز تحقيقات كشاورزي همدان  - 1



١٣٢  تعيين تاريخ مناسب برداشت سه رقم ....    

  مقدمه :

 چغندرقند معموالً درزراعت در منطقه همدان 

 تا نيمه دوم آبان (فرا مهر اوايل و ازانجام اوايل بهار 

از آنجائي كه در مناطق  ود.ش) برداشت ميمارسيدن سر

سردسير برداشت زود هنگام محصول از عوامل موثر در 

اشد(كاشاني بكاهش عملكرد و درصد قند چغندرقند مي

ردد. از اين رو در گ) لذا باعث كاهش عملكرد مي1366

هاي زود بايد هيبريدهاي  براي برداشتاين مناطق و 

هاي قند  زودرس با درصد قند باال كشت نمود و كارخانه

 بپردازندبايد ضرر مربوط به كاهش محصول را 

(Vorotenitskaya et al. 1990).  چند در زمان  هر

اجراي تحقيق تعريف روشني از طول دوره رشد ارقام 

ت بخش چغندرقند وجود نداشت اما بر اساس تجربيا

نژادي چغندرقند از سه رقم با طول دوره  تحقيقات به

  استفاده شد. متوسطو  وتاهرشد طوالني، ك

 ، غندر قند به سه مرحله رشد برگيـد چـرش

   مي شودتشكيل قند تقسيم  رشد ريشه و

(Delibaltov et al. 1974)  حداكثر شاخص سطح برگ

با  وردر شـرايط نيشـاب اهـد گيـرعت رشـثر سـداكـح و

 و حداكثر سرعت )GDD( دـه روز رشـدرج 1376كسب 

 بدست آمد درجه روز رشد 1576با كسب  رشد ريشه

سرعت رشد برگ  . هنگامي كه)ب -1373عبداللهيان (

ازي سسرعت تشكيل و ذخيرهداشت نزولي سير و ريشه 

افزايش يافته و تا زماني كه شرايط  در ريشه قند

فت. يا تداوم ادد مي هزكي رقم اجافيزيولوژيمحيطي و 

در برداشت  سفيددر شرايط نيشابور حداكثر عملكرد قند 

درجه روز رشد حاصل  1810با كسب  و دي  شانزدهم

) گزارش 1372ابراهيميان ( .)الف -1373عبدالهيان (شد

روز باعث  240تا  120داد كه طول دوره رشد از 

افزايش عملكرد ريشه، درصد قند و درصد قند سفيد و 

كوليوند  هش پتاسيم و ازت مضره در ريشه مي شود.كا

) بهترين زمان برداشت چغندرقند در كرمانشاه را، 1372(

كه در آن حداكثر قند بدست آمده بود، آخر آبان ماه 

الف) نتيجه گرفت  -1373گزارش كرد. عبداللهيان (

آخرين تاريخ برداشت (بيستم آبان) در شرايط كرج 

  درصد قند سفيد را داشت. بيشترين درصد قند خام و

 )Jozefyová et al. 2002( جوزف و همكاران

وان با تأخير در برداشت و هم تگزارش نمود ند كه مي

زمان استفاده از كود نيتروژن بيشتر محصول قند در 

 هكتار را افزايش داد. آنان افزايش محصول ريشه در اثر

تن در  35/11تأخير در برداشت را به طور متوسط 

تن در هكتار  18/2ار و افزايش محصول قند را هكت

تن 1/ 17براي تيماري كه از كود نيتروژن استفاده شد و

در هكتار براي تيماري كه از كود نيتروژن استفاده نشد 

   .اعالم نمودند

 Cakmakci & Tingir(تينگر كاكماكسي و

 24(از  ) افزايش حاصل از تأخير در برداشت2001

گرم به  440ا براي وزن ريشه از مهر) ر 23شهريور تا 

درصد و  02/18به  09/16گرم, درصد قند را از  675

درصد  39/88درصد به  76/86خلوص شربت را از 

  گزارش نمودند.
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) Carboni et al. 2000 (كاربوني و همكاران 

هاي مختلف  ها و زمان نيز اختالف اثر رقم ها را در مكان

  از نظر درصد قند گزارش نمودند .

 در (Goto et al. 1995)گوتو و همكاران 

بررسي اثر منطقه و تاريخ برداشت گزارش نمودند كه 

دار روي محصول ريشه، درصد  تاريخ برداشت اثر معني

قند، محصول قند، آلفاآمينوازت و سديم داشت و اثر 

متقابل منطقه در تاريخ برداشت نيز براي محصول 

نوازت و پتاسيم ريشه، درصد قند، محصول قند، آلفاآمي

  دار بود. معني

 (Hayashida et al. 1989)هياشيدا و همكاران 

اعالم نمودند تاريخ برداشت اثر چنداني بر توزيع شكر 

هاي  هاي مختلف ريشه چغندرقند در برداشت در قسمت

سپتامبر، اكتبر و نوامبر (شهريور، مهر و آبان) نداشت اما 

ابتداي ريشه در آخرين برداشت، درصد قند در قسمت 

  ها بود. بيشتر از ساير قسمت

 ( Takada et al. 1988)تاكادا و همكاران 

چغندرقند را در پنج منطقه با هفت تركيب  رقمچهار 

كودي جهت تعيين  اثر آنها روي محصول و كيفيت, 

دند كرگزارش  و كشت و در سه تاريخ برداشت نمودند

وزن  داري با و زمان برداشت همبستگي معني قمكه ر

و تركيب  قمريشه و درصد قند داشته و اثر متقابل بين ر

كودي نيز براي درصد قند، سديم، آلفاآمينوازت و قند 

دار بود. افزايش سطح كودي موجب  مالس معني

افزايش پتاسيم، سديم و قند مالس ريشه چغندرقند 

  شده بود.

در تعيين اينكه آيا براي  (Lauer, 1995)الئر 

ام بايد تراكم بـوتـه و مقـدار ازت را برداشت زود هنگ

تبديـل نمود؟ دريافت كه طي فصل رشد از برداشت 

اول (بيست و دوم شهريور) تا برداشت آخــر (سوم 

تن در هكتار، درصد قند  هشتآبان) محصول ريشه 

تن در هكتار افزايش مي يابد.  44/2% وشكر سفيد  9/2

رداشت و مقدار وي به دليل وجود اثر متقابل بين تاريخ ب

ازت و تأثير آن بر عملكرد قند سفيد، توصيه نمود براي 

هاي برداشت زودهنگام مقدار ازت مصرفي بايد                                                           تاريخ

هاي  كاهش يابد اما تبديل تراكم بوته براي برداشت

  زودهنگام را ضروري ندانسته است.

در  (Besheit et al. 1991)كاران بشيت و هم

ماه به  پنج شمال مصر دو رقم چغندرقند را بعد از

روز يكبار تا نيمه اول مهر ماه پس از  15فواصل هر 

كشت برداشت نمودند و دريافتند كه با تاخير در تاريخ 

برداشت وزن تك ريشه، درصد قند و ضريب استحصال 

و قند  شكر افزايش يافت به طوري كه محصول ريشه

  در هكتار هفت ماه پس از كشت حداكثر شده بود.

 (Shibayama et al. 1989)شيباياما و همكاران 

هاي ديرهنگام افزايش  گزارش نمودند كه در برداشت

 رقممحصول ريشه وكاهش مقدار سديم ريشه در 

ها بود. از  رقمبيشتر از ساير  (Monowhite)منووايت 

قند حدود صد روز طرفي، دوره فعاليت كارخانجات 

است. هرچند توزيع برداشت در طول صد روز براي 

زارعين منطقه امكان پذير نخواهد بود اما به هر حال 

برداشت و تحويل چغندرقند به كارخانه بايد در يك 
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دوره طوالني (حدود دو ماه يا بيشتر) انجام شود. 

با خصوصيات  چغندرقنددر اين بررسي چند رقم بنابراين 

هاي  از نظر طول دوره رشد در تاريخ برداشت متفاوت

توان با استفاده از ارقام ه مختلف ارزيابي شدند تا ب

مناسب هر دوره برداشت، در برداشت زودهنگام كاهش 

محصول را كمتر نموده و در برداشت ديرهنگام حداكثر 

  محصول را به دست آورد.
  

  اهمواد و روش

ائي به منظور مطالعه مرحله نهآزمايش  اين

 تاريخو شش رقم دوره رشد چغندرقند با استفاده از سه 

هاي  بلوك طرح صورت فاكتوريل در قالببه  برداشت

 مدت سه ساله كرار بـار تـي در چهـادفـصـكامل ت

در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اكباتان  )7-1375(

 . ارقام مورد استفاده در اين بررسي،همدان اجراء گرديد

BR1  با طول دوره  9597رشد طوالني، با طول دوره

و  با طول دوره رشد بينابين 1سيمينرشد كوتاه و 

 و مهر ام سي و ميستب ،م، دهاولبرداشت هاي  تاريخ

زمين آزمايش در پائيز شخم  ماه بود. آبان مو بيست مده

و زده شد ديسك  ي وعميق و در بهار شخم سطح

مورد نياز بر اساس  . عناصر غذاييدتسطيح گردي

به   آب  زمايش خاك و توصيه بخش تحقيقات خاك وآ

طول ه چهار خط بدر هر كرت آزمايشي  زمين داده شد.

در نظر گرفته شد. پس سانتيمتر  60و عرض ده متر

(دهه سوم ارديبهشت) آبياري اول و به فاصله  كشتاز

عمليات سه تا چهار روز آبياري دوم انجام شد. ساير 

براي صورت يكنواخت  هبها و  بر اساس توصيهداشت 

پس از حذف . برداشت تيمارها انجام گرفتهمه تيمارها 

به صورت رت آزمايشي كهردر يك متر از باال و پائين 

 وزن برگ شد. انجامبه طول هشت متر و دو خط وسط 

شد. از  تعداد ريشه شمارشيري و گو ريشه اندازه

آزمايشگاه تكنولوژي  ها يك نمونه خمير تهيه و در ريشه

و آلفا  (K)، پتاسيم(Na)سديم، (SC)درصدقند قند كرج

شد. بر اساس اين اطالعات يري گاندازه (N)آمينو ازت

، ضريب استحصال (WSC)درصد قند سفيد

 (Alk)و قليائيت (MS)، قند مالس(Yield)شكر

هاي مربوط به  محاسبه شد و از حاصل ضرب  داده

و  (SY)محصول قند، (RY)درصد قند و محصول ريشه

ز حاصل ضرب درصد قند سفيد و محصول ريشه، ا

د. پس از آزمون شمحاسبه  (WSY)محصول قند سفيد

  انجام گرديد.تجزيه مركب ها  يكنواختي واريانس
  

  و بحث  يجانت

بين  د كهانتايج تجزيه واريانس مركب نشان د

 و محصول قند ،محصول ريشه ارقام از نظر صفات

) وجود ρ≥%1دار ( اختالف معني محصول قند سفيد

هاي برداشت نيز از  ). اختالف بين تاريخ1داشت(جدول 

محصول ، محصول قند، محصول ريشهنظر صفات 

سفيد، ضريب درصد قند  ،درصد قندسفيد، قند

) بود ρ≥%1دار( استحصال و بهاي محصول معني

). اثر متقابل بين رقم و تاريخ كاشت براي 2و 1(جدول 

  ).2و1دار نشد(جدول صفات مورد بررسي معني
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  محصول ريشه

دار و رقم  اختالف بين ميانگين ارقام معني 

BR1  تن محصول ريشه در هكتار برتر از دو  10/55با

هاي برداشت نيز  ). ميانگين تاريخ 1رقم ديگر بود( شكل

هاي  دار داشتند و برداشت گر اختالف معنيبا يكدي

تن  28/54تن و  86/54بيستم و دهم آبان به ترتيب با 

هاي دهم و  در هكتار محصول ريشه نسبت به برداشت

). همچنين 2) نشان دادند(شكلP≥%1اول مهر برتري(

ام  م، سيـستـيـهاي ب محصول ريشه در برداشت

)1%≤P5( ) و دهم مهر%≤P.بيشتر از اول مهر بود ( 

  

  محصول قند

ازنظر محصول قند, اختالف بين ميانگين ارقام 

تن در هكتار محصول  38/9با  BR1دار و رقم  معني

). ميانگين  3قند نسبت به دو رقم ديگر برتر بود( شكل

دار  تالف معنيهاي برداشت نيز با يكديگر اخ تاريخ

تن بيشترين  09/10داشتند و برداشت بيستم آبان با 

هاي برداشت  محصول قند را داشت كه نسبت به تاريخ

ام، بيستم، دهم و اول مهر اختالف آن  سي

) بود. همچنين تاريخ برداشت دهم P≥%1دار( معني

)، P ≥%5هاي برداشت بيستم ( آبان نسبت به تاريخ

ام مهر  ) و تاريخ برداشت سيP ≥%1دهم و اول مهر (

)، تاريخ P ≥%1( )  و اول مهرP≥%5نسبت به دهم (

 ) و اولP≥%5( برداشت بيستم مهر نسبت به دهم

)1%≤Pر نسبت به اول مهرـهـم مـر و دهـهـ) م 

)1%≤ P4)  برتري داشتند( شكل .(  

  

  محصول قند سفيد

دار بود و رقم  اختـالف بين ميانگين ارقام معني 

BR1  تن در هكتار محصول قند سفيد نسبت  هشتبا

). اختالف بين ميانگين 3به دو رقم ديگر برتر بود(شكل

دار بوده و تاريخ برداشت  هاي برداشت نيز معني تاريخ

بيستم آبان با بيشترين محصول قند سفيد نسبت به 

ام، بيستم، دهم و اول مهر  هاي برداشت سي تاريخ

) داشت. همچنين تاريخ بـرداشت دهم P ≥%1( برتري

) و P≥%1( آبـان نسـبت به بيستم، دهم و اول مهر

 ام مهر نسبت به دهم و اول مهر هاي برداشت سي تاريخ

)1%≤ P) 5) بيستم مهر نسبت به دهم%≤P و اول (

) P≥%1) و دهم مهر نسبت به اول مهر(P≥%1مهر(

  ). 5برتري داشتند(شكل
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  جدول تجزيه واريانس مركب براي محصول ريشه، محصول قند و محصول قند سفيد  -1جدول

Table 2 Combined analysis of variance of RY, SY and WSY 

 

 (s.o.v)منابع تغيير (df)درجه آزادي (MS)ميانگين مربعات 

WSY SY RY   

8.88
** 

14.30
** 

591.20 
 (Variety)رقم 2 **

36.09
** 

36.86
** 

355.20 
 (Harvest Date)تاريخ برداشت 5 **

2.09 ns 2.39 ns 54.25 ns 10 تاريخ برداشت× رقم(V*HD) 
 

  دار % و غير معني1دار در سطح  به ترتيب معني  nsو  **
         ** 

& 
ns 

Significant at %1 level and Non significant respectively

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

- 77همدان  -ميانگين محصول ريشه سه رقم چغندرقند -1شكل 

1375  
Fig. 1 Means of root yield of three varieties of 

sugar beet-Hamedan 1996-99 

 

  

  

  

  

  

 
يخ در شش تار ميانگين محصول ريشه چغندرقند -2شكل 

  1375-77همدان  - برداشت
Fig. 2 Means of root yield of sugar beet in six 

harvesting dates-Hamedan 1996-99 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

- 77همدان  - سه رقم قند و قندسفيدميانگين محصول   - 3كل ش

1375  

 Fig. 3 Means of sugar and white sugar 

yield of three varieties-Hamedan 1996-99 

  

  

  

  

  

  

 
  

همدان  -تاريخ برداشت شش  در ميانگين محصول قند - 4شكل 

77-1375 

Fig. 4 Means of sugar yield of sugar beet in 

six harvesting dates-Hamedan 1996-99 
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  درصد قند

از نظر درصد قند ميانگين ارقام با يكديگر  

برداشت هاي  دار نداشتند اما ميانگين تاريخ اختالف معني

تاريخ برداشت بيستم آبان با   دار داشتند و اختالف معني

درصد بيشترين عيار قند را داشت كه اختالف  40/18

 دار هاي برداشت معني آن با ميانگين بقيه تاريخ

)1%≤ρهاي  ) بود. همچنين ميانگين تاريخ برداشت

مهر نسبت به بيستم، دهم و اول ام  دهم آبان و سي

هاي برداشت بيستم و  ) و ميانگين تاريخP≥%1مهر(

) برتري P≥%1دهم مهر نيز نسبت به اول مهر(

  ). 6داشتند( شكل

 

  درصد قند سفيد

دار نبود اما ميانگين  اختالف ارقام معني

دار داشتند و  تالف معنياي برداشت با يكديگر اخهتاريخ

 عيار قند درصد 03/16تاريخ برداشت بيستم آبان با 

 هاي برداشت برتري يد نسبت به ساير تاريخـفـس

)1%≤Pهاي برداشت دهم آبان  ) داشت. همچنين تاريخ

ام مهر نسبت به بيستم، دهم و اول مهر و بيستم  و سي

 ) بودندP≥%1برتر(و دهم مهر نسبت به اول مهر 

  ).7(شكل

  تجزيه واريانس براي درصد قند، درصد قند سفيد، ضريب استحصال و درآمد حاصله  -2جدول
Table 2 Analysis of  variance of SC, WSC, yield & price 

  

  دار % و غير معني1دار در سطح  به ترتيب معني  nsو  **    
    ** 

& 
ns 

Significant at %1 level and Non significant respectively 

 
 

  ضريب استحصال شكر

دار نبود اما بين  اختالف بين ميانگين ارقام معني 

) P≥%1( دار هاي برداشت اختالف معني ميانگين تاريخ

درصد بيشترين  87بود و تاريخ برداشت بيستم آبان با 

شكر را داشت كه نسبت به ميانگين  ضريب استحصال

) P≥%1هاي برداشت بيستم، دهم و اول مهر( تاريخ

هاي برداشت دهم آبان و  برتري داشت. همچنين تاريخ

هاي برداشت بيستم، دهم  ام مهر نسبت به تاريخ سي

)5%≤P)1) و اول مهر%≤P و بيستم و دهم مهر (

). 8)  برتري داشتند(شكل P≥%1نسبت به اول مهر(

    

  درآمد حاصله

در  BR1دار و رقم  ها معني اختالف بين ميانگين رقم 

% از دو رقم ديگر برتر بود. اختالف بين 1سطح 

دار بوده و درآمد حاصله در  هاي برداشت نيز معني تاريخ

 (s.o.v)منابع تغيير )dfدرجه آزادي( (MS)ميانگين مربعات 

Price Yield WSC SC   

27107050
** 

15.21
 ns 

2.20
 ns 

0.97
 ns 

 (Variety)رقم 2

91199048
** 

64.04
** 

49.34
** 

45.06
** 

 (Harvesting Date)تاريخ برداشت 5

5445786
 ns 

8.12
 ns 

1.34
 ns 

0.68
 ns  

 (V*HD)تاريخ برداشت× رقم 10
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C

هاي  بيستم آبان نسبت به تـاريـخ تاريخ برداشت

) P≥%1ام، بيستم، دهم و اول مهر بيشتر( بـرداشت سي

بود. همچنين تاريخ برداشت دهم آبان نسبت به بيستم, 

ام و بيستم مهر نسبت به  ), سيP≥%1دهم و اول مهر(

) و دهم مهر نسبت به اول P≥%1دهم مهر و اول مهر(

  )  برتري داشتند.P≥%1مهر (

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1375-77همدان  -تاريخ برداشت شش  سفيد چغندرقند در  ميانگين محصول قند -5شكل 
Fig. 5 Means of sugar yield of sugar beet in six harvesting  dates-Hamedan 1996-99 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  1375-77همدان  -تاريخ برداشت شش  چغندرقند در قند درصدميانگين  -6شكل 
Fig. 6 Means of sugar content of sugar beet in six harvesting dates-Hamedan 1996-99 
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  1375-77همدان  -تاريخ برداشتشش  سفيد چغندرقند در قند درصدميانگين  -7شكل 
Fig. 7  Means of white sugar content of sugar beet in six harvesting dates-Hamedan 1996-99 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  1375-77همدان  -تاريخ برداشتدرشش  ضريب استحصال شكر چغندرقندميانگين  - 8شكل 
Fig. 8 Avrage of  purity(yield) of sugar in six harvesting dates-Hamedan 1996-99 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

  
  1375-77همدان  -تاريخ برداشت شش  درآمد حاصله درميانگين  -9 شكل

Fig. 9 Means of income in six harvesting dates-Hamedan 1996-99 
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ذخيــره سازي قند در گياه چغندرقند از حجيم 

شدن غده شروع و بعد از حجيم شدن غده نيز ادامه 

در همدان اين  ).Delibaltov et al. 1974( يابد مي

دوره تا بيستم آبان يعني آخرين برداشت، ادامه داشت. با 

توجه به نتايج طرح، نيمه اول مهر يا برداشت زود هنگام 

هم با دوره حجيم شدن ريشه و هم با دوره ذخيــره 

سازي قند مصــــادف بود. برداشت در اين مرحله، 

نيمه كميت وكيفيت محصول را شديداً كاهش داد. اما 

دوم مهر، تنها با تشكيل و ذخيره سازي قند در ريشه 

مصادف بود. لذا برداشت در اين مرحله، فقط كاهش 

شديد كيفيت محصول را در پي داشت. افزايش جزئي 

اي در  وزن ريشه نيز ممكن است از افزايش قند ذخيره

ريشه حاصل شده باشد. در اثر افزايش قابل توجه كميت 

در برداشت دهم مهر و بعد از آن، و كيفيت چغندرقند 

درآمد حاصل از فروش محصول به شدت تحت تأثير 

قرار گرفت به طوري كه درآمد محصول دهم مهر هفده 

درصد نسبت به اول مهر بيشتر بود. اين افزايش در آمد 

ام مهر, دهم و بيستم  براي برداشت هاي بيستم و سي

است. به درصد بوده  46و  39, 33, 26آبان به ترتيب 

عبارت ديگر, تا بيستم مهر افزايش درآمد حاصل از 

افزايش محصول ريشه و درصد قند بود، اما بعد از آن تا 

آخرين برداشت، سير صعودي درصد قند درآمد را 

شود كه برداشت  رو توصيه مي افزايش داد. از اين

   چغندرقند در همدان در نيمه اول آبان انجام شود.

(برداشت در آبان)  رهنگاماز طرفي برداشت دي

در مناطق سردسير ممكن است با مشكالت زير مواجه 

افزايش هزينه برداشت و حمل چغندرقند,  -1شود: 

توان به طور كامل از  چون در اثر نزوالت جوي، نمي

كشت غالت  -2آالت در مزرعه استفاده نمود.  ماشين

پاييزه بعد از چغندرقند با مشكل روبرو خواهد شد. با 

در صورت  -1گردد : وصيه ميتوجه به مطالب فوق ت

مهر ماه برداشت چغندرقند انجام  آخر پائيزه ، تا كشت

محصول در صورت عدم كشت پائيزه، برداشت  -2 د.شو

آن  و ارقام مشابه  BR1آبان براي رقم  متا بيست

هاي مختلف در  اگر برداشت -3 .ادامه يابد تواند مي

باشد بهتر است در طول مهر و آبان مورد نظر 

هاي  و در برداشتزودرس هاي اوليه از ارقام  برداشت

 استفاده شود. ديررسم ارق اديرتر از
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