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 چکیده

در اکم ترافزایش هیدروپرایمینگ بذر و استفاده از چغندرقند با  و صفات کیفی بررسی امکان بهبود عملکرد این تحقیق با هدف

 در ابتدا حد بهینهاستفاده شد. )آریا و شکوفا(  ایرانی در این آزمایش از دو رقم چغندرقند انجام شد.خیری أکشت ت

ر مزرعه گردید و سپس از بذر هر رقم به اندازه موردنیاز جهت کشت دتعیین  هیدروپرایمینگ بذر ارقام موردنظر در آزمایشگاه

 .ودهای موردنظر بعد از تنک حاصل شبوتهکشت با دستگاه تک ردیفه دستی و با تراکم باال انجام شد تا تراکم  پرایم شد.

ل در به صورت اسپلیت فاکتوری( انجام شد. آزمایش 1395و  1394) خرداد هر سال 9ای( در تاریخ )سیستم قطره اولین آبیاری

ایم نشده اصلی و بذر پرایم شده و پر یهاتکر)شکوفا و آریا( در  ارقام قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد.

اده فرعی قرار د یهاتکرصورت فاکتوریل دره ب هزار بوته در هکتار( 115و  100، 85، 70در دو سطح و تراکم در چهار سطح )

در پایان گیری شد. ، خمیر ریشه از هر کرت تهیه و صفات کیفی اندازهعملکردو محاسبهپس از برداشت در اول آبان ماه  شدند.

د با رقم شکوفا از نظر عملکرنشان داد که  نتایج .تجزیه واریانس مرکب صورت گرفت ههای دو سالدست آوردن دادههبعد از ب

ثیر أ. پرایمینگ نیز تنبودبین دو رقم داری اما در سایر صفات کیفی تفاوت معنی ،برتر از رقم آریا بود هکتارتن در  44

ه، داری بر هیچ یک از صفات کمی و کیفی چغندرقند نداشت. در تراکم یکصد هزار بوته در هکتار بیشترین عملکرد ریشمعنی

 خیریألذا برای کشت ت دست آمد.هتن در هکتار ب 9/5و  1/7، 45 عملکر قندناخالص و عملکرد قندخالص به ترتیب با

توصیه  هزار بوته در هکتار به عنوان تراکم مطلوب قابل 100کشت رقم بذر پرایم نشده رقم شکوفا با تراکم نهایی ،چغندرقند

 .است
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 مقدمه

درصد قند عملکرد و افزایش  در چغندرقندموقع  بهکاشت 

را  تولید کاشتظرفیتدر  تأخیرد و اهمیت بسیار دار

در شرایط ایران با توجه به کمبود  (Lauer1995).هددکاهشمی

آب و یا ضرورت اختصاص آب در اوایل فصل به سایر محصوالت 

ناپذیر است. خیر چغندرقند اجتنابأزراعی، گاهی اوقات کشت با ت

کاشت دیرهنگام چغندرقند ممکن است دالیل دیگری مثل از بین 

افزایش ا آفات نیز باشد. و ی ، تگرگرفتن کشت اول به دلیل سرما

کاهش تواندهبتا حدودی ممکن است گیاهی  تراکم جمعیت

افزایش سطح  طریقاز  خیر در تاریخ کشت راأعملکرد ناشی از ت

کننده تمام فرایندهای نموی اندام فتوسنتزکننده که تسریع برگ و

 Jaggard and Qi 2006; Momtazi)را جبران نمایداست  گیاه

، آب، نور و از خاک بوته در واحد سطح افزایش تراکمبا  .(2009

 Naghizadeh)دوـمیشاستفاده  یترها به نحو مطلوبسایر نهاده

et al. 2013). ها در واحد سطح زمین با افزایش تراکم تعداد برگ

طالقانی و همکاران  . (Khayamim 2001)شودبیشتر می

(Taleghani et al. 2004)  کاهش فواصل نشان دادند که با

یابد، زیرا بین خطوط کاشت مقدار ماده خشک افزایش می

ها و تولید بیشتر تر استفاده بهینه از نهادهدرخطوط باریک

ثیر آرایش أنتایج بررسی ت پذیر است.های فتوسنتزی امکانفرآورده

 کشت بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند در مناطق معتدل

متر و تراکم سانتی 50فارس نشان داده که فاصله ردیف  استان

هزار بوته در هکتار در زمان کشت معمول چغندرقند در  100

کرسفید در واحد سطح را تولید منطقه باالترین عملکرد ش

 .(Ashraf Mansouri and Jeokar 2009)دکر

در  شترـبی فـیرد بین فاصلهو یر د یخکاشترتادر 

 Çakniakçi) یابدکاهش می کیفیتهم و  دعملکرهم  ،چغندرقند

and Oral 2002) سوگون و آگریاوگلو همچنین(Sögüt and 

Agrioglu 2004) کماتر تأثیر تحت دکه عملکر ندداد ننشا 

 .درـیگیـم اررـق اـآن لـثرمتقابو ا یخکاشترتا ،گیاهی

تواند خیری عالوه بر تراکم، پرایمینگ نیز میأکشت تدر 

اولیه،  ستقرارا و زنیجوانه ز طریق بهبودا را کاهش عملکرد

حدودی  تازودرسی  و های محیطیاز نهادهمطلوب  برداریبهره

نتایج برخی مطالعات حاکی از آن  .(Harris 2001)جبران کند

های چغندرقند تا حد زیادی گیاهچهستقرارو ا زنیجوانهاست که 

پوسته قرار  ثیر ترکیبات شیمیایی ممانعت کننده موجود درأتحت ت

گرفته به طوری که این مواد از طریق شستشوی بذر با آب از بین 

ها، اسید موادی چون فنل .(Franzen et al. 2005)د نرومی

است  چغندرقند موجودبذر و موسیالژ در پوسته ائین ـبتاگزالیک، 

آنها از بین خواهد  ءسوآب اثر که در صورت شستشوی بذر با

، همگی در آب محلول زنیجوانهرفت. این مواد ممانعت کننده 

 Tolman and) نمایندمیبوده و از دیواره بذر به بیرون تراوش 

Stout 1940). و  ایی تغییرات متابولیکیپاره پرایمینگ، در جریان

این  در برای مثال یابد.می زنی تحققبیوشیمیایی به نفع جوانه

 ها وها در اثر آنزیمها و کربوهیدراتبخشی از پروتئین بذور

یند اشده و آماده شرکت در فر های هیدرولیزکننده شکستهواکنش

تواند توجیهی برای تسریع شوند. این مساله میزنی میجوانه

 .Varier et al).زنی باشدزنی و کاهش متوسط زمان جوانهجوانه

سرعت زنی و درصد جوانهباعث بهبود  بذر نگیمیپرا (2010

 Jalilian amd)گرددیم در چغندرقند زنیجوانه

Tavakkolafshari 2004). باالتر، توسعه  هیبن تر،عیاستقرار سر

بذر  نگیمیپراهای مزیتزودتر و عملکرد باالتر از  یگلده عتر،یسر

 (Jian jun et al. 2007).  است

و در پی آن استقرار مناسب  زنیجوانهرسد به نظر می

تواند راه را برای محصول و حصول سبز یکنواخت در مزرعه می

تولید محصولی قابل قبول از نظر کمی و کیفی هموار سازد و در 



 35                                                                                              1398 /1شماره  /35چغندرقند/ جلد 

صورت تحقق چنین شرایطی گیاه جوان و تازه استقرار یافته، به 

های محیطی حداکثر استفاده ویژه در ابتدای فصل رویش از نهاده

 کندکرده و خود را برای طی مراحل آتی زیستی آماده میرا 

(Durr and Boiffin 1995).  در حقیقت تحقق مطلوب

و استقرار گیاه در مزرعه مزیتی اکولوژیک محسوب  زنیجوانه

 Bradford and Haigh 1994; Sögüt and) شودمی

Agrioglu 2004).  تحقیقات مختلفی نشان داده است که کشت

یرتر باعث افزایش عملکرد و درصد دزودتر چغندرقند و برداشت 

 Hoffman and Klug-Severin 2011; Bu et) شودمیقند 

al. 2016; Byat et al. 2001) . علیرغم اینکه در چغندرقند

در  کند اماافزایش طول دوره رشد افزایش عملکرد را ایجاد می

در تمام دوره رشد چغندرقند، آبیاری  تقریباًکه شرایط کشور ایران 

با توجه به کمبود آب در کشور یافتن راهکارهایی که  ،الزم است

تواند با کاهش دوره رشد چغندرقند، عملکرد قابل قبولی نیز هب

با هدف  این تحقیقایجاد کند بایستی مورد بررسی قرار گیرد. لذا 

 عملکردافزایش بر کمبوته اترافزایش و مینگ بذر ثیر هیدروپرایأت

 در کشت تاخیری اجرا شد.  آریا وشکوفا کمی و کیفی چغندرقند

 

روشها و مواد  

در صورت گرفت.  1395و  1394این تحقیق طی دو سال 

آریا و  نامهبدو رقم ایرانی هیبرید و تجاری این آزمایش از بذر 

صورت ه ب 1394بوده و در سال  چغندرقند شکوفا که از ارقام جدید

، این دو رقم مقاوم به بیماری استفاده شد اندتجاری تولید شده

باشند و دارای میانگین عملکرد و رایزومانیا و نماتد سیستی می

تحقیقات  مؤسسه از ارقام مذکوربذر . خوبی هستنددرصد قند 

در این تحقیق ابتدا حد  ند.شد هـتهی چغندرقند بذر تهیه و اصالح

 دماپرایمینگ بذر ارقام مورد نظر از نظر مدت زمان و هیدرو بهینه 

 کشاورزی و منابع طبیعی و آموزش مرکز تحقیقات در آزمایشگاه

در ها ابتدا بذربرای هیدرو پرایمینگ د. یتعیین گرد کرمانشاه استان

،  10، 6های گراد و برای مدت زماندرجه سانتی 15و  10دمای 

قرار ساعت در آب خالص در داخل ژرمیناتور  22و  18، 14

در داخل ژرمیناتور با  استاندارد زنیجوانهسپس آزمون  .ندگرفت

داخل کاغذ و در روز 14به مدت درجه  25میانگین دمای 

در آزمایش  .((ISTA 1999 زنی اکاردئونی انجام شدجوانه

بر روی بذرهای پرایم شده و  زنیجوانهارزیابی سرعت  دیگری

زنی از برای ارزیابی سرعت جوانهپرایم نشده هر رقم انجام شد. 

چه متر ریشهمیلی 2 خروج زنی )معیار بذر جوانهزمان شروع جوانه

و زنی شمارش گردید زده تا پایان جوانهبود( هر روز بذرهای جوانه

ی محاسبه زنزنی و سرعت جوانهدرصد جوانه 50زمان رسیدن به 

 ;Foti et al. 2002; Phartyal et al. 2003)گردید

Campbell and Enz 1991) . هر تیماری که باالترین سرعت

نسبت به شاهد )بدون پرایم( را  زنیجوانهزنی و درصد جوانه

 برای آن رقم انتخاب شد. عنوان بهترین تیمار پرایمینگداشت، به

بذر پرایم شده و پرایم نشده به  ،دو رقم مورد نظر بذر از

 ایستگاه درآزمایش اندازه نیاز برای کشت در مزرعه تهیه گردید. 

– در کیلومتر بیست جاده کرمانشاهواقع تحقیقاتی ماهیدشت 

پس از آماده سازی زمین و مصرف  د.ـراشـاجغرب اسالم آباد

کودهای شیمیایی بر اساس تجزیه خاک و توصیه کودی، 

. کشت با دستگاه گردیدمتر تهیه سانتی 50فاصله فاروهایی به 

خرداد هر  9تک ردیفه دستی انجام شد و اولین آبیاری در تاریخ 

عت جو اخرداد آب زردهه اول با توجه به اینکه در سال انجام شد. 

شود و زمان مناسبی برای و کلزا در منطقه کرمانشاه قطع می

چون خیری چغندرقند است این تاریخ انتخاب گردید. أکشت ت

های اضافی و با فواصل مورد نظر های مختلف با تنک بوتهتراکم

بذر با تراکم خیلی باال کشت شد و برای یکنواختی  ه بود،انجام شد

. گردیدای )تیپ( استفاده در سبز شدن از سیستم آبیاری قطره
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 هایالب طرح بلوکدر قاسپلیت فاکتوریل به صورت  آزمایش

انجام  1395و  1394تصادفی با چهار تکرار طی دو سال کامل 

بذر پرایم شده و  واصلی  یهاتکرر )شکوفا و آریا( د ارقام شد.

و  100، 85، 70و تراکم در چهار سطح )نشده در دو سطح پرایم 

فرعی  یهاتکرصورت فاکتوریل درهب هزار بوته در هکتار( 115

که فاصله بودمتری  هفتخط  چهارهرکرت شامل  قرار داده شدند.

های و فاصله روی ردیف در تراکممتر سانتی 50های کشتردیف

با فاصله روی هزار بوته در هکتار به ترتیب  115و  100، 85، 70

 متر بعد از تنک تنظیم شد.نتیسا 3/17،  20،  5/23، 5/28ردیف 

 کـتن اـب ناـهمزممزرعه بصورت دستی و  زهر یعلفها جینو

برداشت محصول به طور  .شد منجاا کماتر رتیما لعماا و عهرمز

در نیمه اول آبان )زمان عرف مناطقی با ها تکرهم زمان در کلیه 

هنگام برداشت آب و هوای مشابه محل اجرای آزمایش(انجام شد. 

از هر کرت، دو ردیف کناری جهت خنثی کردن اثر حاشیه حذف و 

 پس و برداشتدر هر واحد آزمایشی، دو ردیف باقی مانده 

 اساس بر و شدند وزینـت و مارشـش ،ودنـنم زـوتمی رزنیـازس

از  شد. محاسبه تن در هکتار حسببر  هرکرت برای عملکرد آنها

طور تصادفی هعدد ریشه ب 25تعداد تکرار چهارهر تیمار در هر 

انتخاب و پس از تهیه خمیر ریشه در آزمایشگاه عیارسنجی 

پس از  گیری صفات کیفی اندازهجهت و ، قند بیستونارخانهک

. صفات ندسسه تحقیقات چغندرقند ارسال گردیدؤبه مفریز شدن 

شامل میزان  با استفاده از دستگاه بتاالیزر گیری شدهکیفی اندازه

ه، نیتروژن مضر ،میزان سدیم، پتاسیمقندخالص،  قندناخالص،

 .Abdollahian Noghabi et al)بود قندمالس و خلوص شربت

عملکرد قندناخالص و  دست آمدهههای بدادهبا استفاده از  .(2005

در پایان بعد از  .نددر هکتار نیز محاسبه شد عملکرد قندخالص

آزمون بارتلت انجام و پس از  ههای دو سالدست آوردن دادههب

تجزیه واریانس  ،در دو سال ااطمینان از یکنواختی واریانس خط

پس از انجام تجزیه  .صورت گرفت SASبا نرم افزار  مرکب

جدول   Fبا توجه به تصادفی بودن سال مقدار ،واریانس مرکب

قایسه و م تجزیه واریانس بر اساس امید ریاضی محاسبه گردید

در سطح احتمال پنج درصد  LSDها با استفاده از آزمون میانگین

  (Samadi Yazdi et al. 1997) انجام شد

 

 نتایج و بحث 

نگ ینتایج آزمایش اول که تعیین حد بهینه هیدرو پرایم

بود نشان داد که بهترین تیمار پرایمینگ بذر برای هر دو رقم آریا 

. استساعت  10گراد و به مدت درجه سانتی 15شکوفا دمای  و

بذر پرایم شده در شرایط مذکور با بذر پرایم  ایدر آزمایش مزرعه

از نظر عملکرد و کیفیت مورد بررسی قرار )شاهد( هر رقم  نشده

سال به عامل نشان داد که مرکب  سواریانتجزیه یج نتا گرفت.

غیر از درصد قندناخالص و خالص و قند مالس بر سایر صفات اثر 

بر  هدر سال دوم آزمایش عالو (.1جدول داری داشت )معنی

تن در هکتار بود سایر صفات  5/45عملکرد که میانگین آن برابر 

و ناخالص نسبت به  خالص قندخالص، عملکرد قند میزاناز جمله 

مضره در  نیتروژنهمچنین مقدار سدیم و  .سال اول برتری داشت

های اجرای (. تفاوت در بین سال2)جدول  سال دوم کمتر بود

آزمایش طبیعی است چرا که در طی دو سال شرایط آب و هوایی 

متفاوت بوده است و محل اجرای آزمایش نیز هر چند در یک 

در برخی خصوصیات فیزیکی و های جزیی ایستگاه بوده اما تفاوت

در چغندرقند همبستگی باالیی وجود داشته است. شیمیایی خاک 

 .Hurisso et al)ردبین عملکرد قند با کربن آلی خاک وجود دا

از طرف دیگر ثابت شده است که در چغندرقند مقدار ماده  .(2015

خشک تولیدی تابع مقدار تابش دریافتی توسط گیاه در طی فصل 

 (Jaggard and Qi 2006). باشدمیرشد 
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 95و  94های قند طی سالررقم چغند تجزیه واریانس اثر پرایمینگ و تراکم بر صفات کمی و کیفی دو 1جدول

 

 
درجه  منابع تغییرات 

 آزادی

 میانگین مربعات

درصد قند  نیتروژن پتاسیم سدیم قند ناخالص عملکرد ریشه
  خالص

خلوص شربت 
 خام

عملکرد قند  قند مالس
 ناخالص

عملکرد قند 
 خالص

 1  **86/1211 ns 68/3  ** 16/5  **38/33   **48/23 ns 81/1  ** 25/390 ns 40/0  ** 13/39  ** 74/25 (Y)سال 

 18/1 65/1 09/0 75/5 54/0 06/0 70/0  90/0  87/0  17/84 6 خطای )سال(

 1 * 88/687 ns 09/3 ns 05/0 ns 22/0 ns 16/0 ns 62/1 ns 01/0 ns 00/0 ns  42/11 ns  23/8 (V)رقم

(Y×V) 1 ns 66/3  *26/2 ns 66/0 ns 19/0 ns  24/0   *88/2 ns 54/18  *22/0 ns  10/0 ns  23/0 

 6 60/31 30/0 25/0 34/0 15/0  23/0 14/5 02/0 58/0 47/0  (Y×V)خطای 

 1  ns 31/44 ns 50/0 ns  001/0  **70/0 ns  31/0 ns 00/0 ns  95/11 ns 08/0 ns 78/1 ns 70/0 (P)پرایمینگ

 3 ns 99/425 0/76 ns ns  17/0 ns 08/0 ns 05/0 ns 21/1 ns 75/4 ns 02/0 ns 14/12   ns 64/8 (D)تراکم

(P×D) 3 ns 05/6  ns 16/0 ns 16/0 ns 24/0 ns 21/0 ns 41/0 ns 09/1 ns 40/0 ns 26/0 ns 33/0 

 (V×P)  1 ns 61/2 ns  15/0 * 71/0   *44/0 ns 16/0 ns 40/0  ns 95/1 ns 17/0 ns 080/0 ns 080/0 

(V×D) 3 ns 31/6 ns 07/2 ns  56/0 * 35/0 ns 50/0 ns 14/2 ns 80/16 ns 80/0 ns 27/0 ns 25/0 

(V×P×D) 3 ns  10/33 ns  32/0 ns  09/0 * 35/0 ns 09/0 ns 24/0 ns 12/1 ns  08/0 ns 31/1  ns 84/0 

(Y×P) 1 ns 77/6 ns 65/1 ns 30/0 ns 00/0 ns 10/0 ns 38/1 ns 35/6 ns 20/0 ns 150/0 ns 01/0 

 (Y×D) 3 ns 64/47  ns 35/0 ns 06/0 ns 20/0 ns 03/0 ns  14/0 ns  97/0 ns 02/0 ns 80/1 ns  11/1 

 (Y×P×D) 3 ns 00/8 ns 14/0 ns 18/0  *76/0 ns 56/0 ns 30/0 ns 40/7 ns 18/0 ns 21/0 ns  21/0 

 (Y×V×P)  1 ns 35/32 ns 10/0 ns  00/0 ns 001/0 ns 29/0 ns 01/0 ns 44/0 ns 10/0 ns 06/1 ns 57/0 

 (Y×V×D) 3 ns 00/16 ns 86/0 ns 15/0  ns 03/0 ns 06/0 ns 91/0 ns 50/3 ns 02/0 ns 29/0 ns 18/0 

 (Y×V×P×D) 3 ns 09/18 ns  29/0 ** 50/0 ns  03/0 ns 19/0 ns 45/0 ns 84/5  ** 14/0 ns 38/0 ns 18/0 

 29/0 37/0 01/0 12/3 53/0 10/0 14/0 10/0 50/0 74/8 84 کل خطای 

96/6  ضریب تغییرات )%(  55/4  62/41  27/9  73/13  63/5  19/2  17/6  22/9  83/9  
ns ** درصد.پنج و یک  دار در سطوح احتمالدار و معنیبه ترتیب غیرمعنی، * و 
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 مقایسه میانگین اثرات اصلی سال، رقم، پرایمینگ و تراکم بر صفات کمی و کیفی چغندرقند 2جدول

 
 

شاخص  تیمار
 برگسطح 

 سدیم  قند ناخالص  عملکرد ریشه
 

خلوص شربت  قند خالص نیتروژن پتاسیم
 خام

عملکرد قند  قند مالس
 ناخالص

عملکرد قند 
 خالص

  (t/ha) (%) (meq/100gr.root) (%) (%) (%) (t/ha) (t/ha) 

 b 17/3 b 37/39 a 45/15 a 41/2 b 65/3 a 75/2 a 80/12 b 75/78 a 03/2 b 08/6 b 04/5 94 سال
 95 a 8/3 a 52/45 a 79/15 b 01/2 a 67/4 b 89/1 a 04/13 a 24/82 a 14/2 a 19/7 a 94/5 

 a 54/3 b 13/40 a 77/15 a 19/2 a 20/4 a 28/2 a 03/13 a 48/80 a 08/2 a 34/6 a 24/5 آریا رقم
 a 42/3 a 76/44 a 46/15 a 23/2 a 12/4 a 36/2 a 81/12 a 50/80 a 09/2 a 93/6 a 74/5 شکوفا 

 b 25/3 a 86/41 a 55/15 a 20/2 b 09/4 a 27/2 a 93/12 a 80/80 a 06/2 a 52/6 a 42/5 پرایم نشده پرایمینگ
 a 71/3 a 03/43 a 68/15 a 21/2 a 23/4 a 37/2 a 92/12 a 19/80 a 11/2 a 75/6 a 56/5 پرایم شده 

 

بوته ) تراکم
 (هکتاردر 

70000 c 05/3 b 57/37 a 48/15 a 16/2 a 19/4 a 38/2 a 79/12 a 49/80 a 09/2 a 82/5 a 81/4 
85000 bc 4/3 ab 75/41 a 57/15 a 25/2 a 17/4 a 31/2 a 86/12 a 23/80 a 11/2 a 50/6 a 36/5 

100000 ab 62/3 a 97/44 a 84/15 a 13/2 a 08/4 a 28/2 a 21/13 a 04/81 a 05/2 a 13/7 a 94/5 
115000 a 86/3 a 49/45 a 58/15 a 28/2 a 20/4 a 32/2 a 82/12 a 21/80 a 10/2 a 10/7 a 85/5 

  دار نیست.درصد معنی پنج باشند، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالهایی که حداقل دارای یک حرف مشترک میدر هر ستون، اختالف بین میانگین
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غیر از عملکرد نتایج نشان دادکه در بین دو رقم به 

شود داری مشاهده نمیریشه در سایر صفات تفاوت معنی

(. مقایسه میانگین نشان داد که عملکرد رقم شکوفا 1)جدول 

تن در  40تن در هکتار نسبت به رقم آریا با عملکرد  7/44با 

وجود اختالف بین ارقام (. 2)جدول  هکتار برتری دارد

 Amjadi) امجدی هایاز نظر صفات کمی در یافتهچغندرقند 

بین  نیز اعالم شده است. (Hatami 2005)حاتمی و (2003

برای صفات  داریتفاوت معنیبذر پرایم شده و پرایم نشده 

(. میانگین صفات 1)جدول  مشاهده نشد گیری شدهاندازه

یم نشان داد که بذر پرایم شده عملکرد را مربوط به تیمار پرا

قند را هم به مقدار جزیی  درصدتن در هکتار و  2حدود 

دار ه است اما این تفاوت از نظر آماری معنیدافزایش دا

بذرهای پرایم  نتایج برخی تحقیقات نشان داده که نیست.

زده و شده هنگام قرار گرفتن در شرایط مزرعه سریع تر جوانه

گیری از شرایط مساعد نوری، سطح کانوپی خود را با بهره

 .Maestrini et al) دهندگسترش می ترتر و یکنواختسریع

یکنواختی  (Harris et al. 2001)هریس  عقیده به .(2004

سرعت و یکنواختی در سبز  وپرایم شده گیاهچههای خروج 

 باشد.بذر پرایم شده می از عوامل مهم افزایش عملکرد شدن

از این تحقیق که نتایج آن در این مقاله نشان داده  یدر بخش

نشده است نیز مشخص گردیده که بذر پرایم شده چغندرقند 

سرعت سبز شدن زنی و درصد جوانهدر شرایط مزرعه 

درصد و 12بیشتری دارد بطوریکه درصد سبز بذر پرایم شده 

 .Alipour et al ;سرعت سبز شدن یک روز بیشتر بوده است

2019)  Alipour et al. 2018).  اما از آنجایی که در این

تیمار پرایمینگ، اثر تراکم نیز بررسی گردید بر تحقیق عالوه 

ها توضیح داده شد تیمار بذر همانگونه که در مواد و روش

پرایم شده و پرایم نشده با تراکم باال کشت شد و بعد از سبز 

ایجاد گردید و لذا های مورد نظر تراکم ،شدن با تنک کردن

بر آن ثیر أو ت بذر پرایم شدهدر زنی بیشتر درصد جوانهاثر 

سایر اثرات پرایمینگ مورد تا  حذف گردید افزایش تراکم

شاخص سطح برگ  ،در تیمار پرایمینگ بررسی قرار گیرد.

تر بذر پرایم تواند ناشی از رشد سریعمقداری بیشتر بود که می

افزایش در شاخص سطح برگ در شده باشد اما این مقدار 

تواند باعث افزایش قابل توجه عملکرد نهایی هحدی نبود که ب

مقدار پتاسیم موجود در ریشه نیز در  (.2)جدول  ریشه شود

تواند ناشی از رشد بیشتر تیمار پرایمینگ بیشتر بود که می

های تیمار پرایمینگ باشد اما بین تیمار پرایمینگ و بدون بوته

داری برای سایر عناصر موجود در ریشه تفاوت معنیپرایم 

  (.2)جدول  وجود نداشت

فقط تراکم بوته تایج تجزیه واریانس نشان دادکه ن

و  داشتچغندرقند داری بر روی عملکرد ریشه ثیر معنیأت

ها به مقایسه میانگین (.1)جدول  دار نشدندسایر صفات معنی

از صفات دیگر  روش دانکن اثر تراکم را بر روی برخی

)  های مختلفی قرار گرفتنددار نشان داد و در گروهمعنی

از نظر عملکرد ریشه با افزایش تراکم عملکرد نیز (. 2جدول 

افزایش یافته و به تبع آن عملکرد شکر خالص و ناخالص نیز 

(. الزم به ذکر است این روند 2)جدول  افزایش یافته است

هزار  100تراکم به باالی  خطی نیست و با افزایش یافزایش

و  بودتقریبا ثابت بوته در هکتار مقدار افزایش کند شده و یا 

هزار بوته در هکتار برای  115و  100تفاوت معنی داری بین 

با توجه به نتایج این بررسی  .نشدصفات مذکور مشاهده 

افزایش یافت هزار بوته در هکتار  100عملکرد ریشه تا تراکم 

هزار بوته تغییری نداشت و  115شدن تراکم به و با بیشتر 

برخی از محققین بیان کردند که برای  (.2)جدول ثابت بود

دستیابی به عملکرد ریشه و قند بیشتر در تاریخ کشت معمول 
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هزار بوته در هکتار  110تا  70جمعیت گیاهی باید بین 

نشان داده  دیگر در یک تحقیق. (Er and Inan 1989)باشد

 ،یابدکه با افزایش تراکم عملکرد ریشه افزایش می ستاشده 

هزار بوته در هکتار روند  70تا  30که از تراکم طوریهب

هزار بوته در  80به  70دار است اما از افزایشی عملکرد معنی

 (Smith 1993)باشددار نمیهکتار تفاوت زیاد نیست و معنی

و سایر دست آمده از این تحقیق هبا توجه به نتایج ب .

رسد واکنش گیاه چغندرقند به تحقیقات انجام شده به نظر می

هزار بوته در هکتار خیلی زیاد  115تا  70تراکم، در دامنه 

و این امر به این دلیل است که در تراکم پائینتر، فضای نیست 

کافی برای توسعه ریشه و رشد اندام فتوسنتز کننده در اختیار 

ها بیشتر شود و شود رشد تک بوتهگیاه قرار دارد و باعث می

در نهایت عملکرد کل به شرایطی که تراکم باالتر است و 

 محدویت رشد وجود دارد نزدیک شود.

هزار بوته در هکتار افزایش عملکرد  115تراکم در 

داری دیده نشد که این امر نشان دهنده این است که معنی

در پی ها و پوشش کامل کانوچغندرقند با رشد سریع برگ

یابد و افزایش ها افزایش میتراکم باال رقابت بین برگ

عملکرد مشاهده نشد. با توجه به اینکه ارقام مورد بررسی از 

ارقام داخلی هستند که معموالً حجم برگ بیشتری نسبت به 

هزار بوته در هکتار( برای  100ارقام خارجی دارند این تراکم )

ممکن است  اماقابل توصیه است  خیریأدر کشت ت این ارقام

در ارقامی با حجم برگ کمتر تراکم باالتری را برای کشت 

وزن تک ریشه کاهش  ،با افزایش تراکم .کردخیری توصیه أت

 ،یابد اما با توجه به افزایش تعداد بوته در واحد سطحمی

نتایج تحقیقات . یابدافزایش میتا حدودی عملکرد کل 

رابطه تراکم و عملکرد ریشه در مختلفی نشان داده که 

و یک حد مطلوب تراکم بوته در هکتار  چغندرقند خطی نیست

 Azzazy et al. 2007; Nafei)وجود دارددر شرایط مختلف 

et al. 2010). 

همانند عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص و عملکرد 

هزار بوته در  115 تا 70با افزایش تراکم از قند خالص نیز 

مثبت تراکم بوته ثیر أت .(2)جدول  افزایش نشان دادهکتار 

توسط محققین  خالصقند قند ناخالص و  بر عملکردمطلوب 

 Asvadi and Sadeghzadeh)مختلفی گزارش شده است

2004; Scott and Jaggard 1993; Taleghanii et al. 

خیر در کشت هر محصولی نسبت به تاریخ کشت أت .(2004

عملکرد خواهد شد و بدیهی است  مطلوب آن باعث کاهش

که در چغندرقند نیز این اتفاق بیافتد اما با توجه به شرایط 

 دجویی در آب شاید کاهش عملکرموجود و ضرورت صرفه

برخی محققان خیر در کشت قابل توجیه باشد. أناشی از ت

برتری عملکرد ریشه و قند در کشت بهنگام در مقایسه با 

 Scott and Jaggard)نداهکردکشت دیرهنگام را گزارش 

1978; Roshdi and Rezadost 2004).  علت این موضوع

بر  جذب بیشتر تابش در طی فصل رشد گزارش شده است.

خیر در کاشت موجب کرپه شدن گیاه و در أاین اساس ت

 Scott and) دمیشونهایت کاهش عملکرد محصول 

Jaggard 1993; Lauer 1995).  کشت نکته قابل توجه در

خیر در برداشت تا حدودی أتوان با تخیری این است که میأت

. با (Zivko et al. 2018) کاهش عملکرد را جبران کرد

خیر أبا ت قندتوجه به اینکه اضافه کردن طول دوره رشد چغندر

در امکانپذیر است، از طرفی گاهی اوقات  ،هم در برداشت

شرایط است که هوا خنک  در آخر فصل رشد ایرانشرایط 

لذا  ست.ا سازی قند در گیاه چغندرقند مهیابرای رشد و ذخیره

توان اند میخیر در برداشت مزارعی که دیرتر کشت شدهأبا ت

داشت و بخشی ب را آکاهش مصرف ای به مقدار قابل توجه
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 نیز جبران گردد. را خیر در کشت أاز کاهش عملکرد ناشی از ت

عملکرد  ،خلوص شربت، قندخالص بیشترین درصد

 ایجادهزار بوته در هکتار  100در تراکم  قند ناخالص و خالص

 100در تراکم  صفات مذکور(. علت باال بودن 2)جدول  شد

ها ریشه شامل سدیم، هزار بوته در هکتار پائین بودن ناخالصی

هزار بوته در هکتار  100پتاسیم و نیتروژن مضره در تراکم 

 زادهمحرم (.2)جدول  باشدمیها نسبت به سایر تراکم

(Moheramzadeh 1994)  که تراکم مناسب بوته نشان داد

ثیر زیادی بر درصد قند، عملکرد ریشه، أو یکنواختی آن ت

خاصیت سیلوپذیری و درجه خلوص شربت خام چغندرقند 

در تحقیق دیگری مشخص شده که در مناطق معتدل  دارد.

در زمان کشت هزار بوته در هکتار  100استان فارس تراکم 

معمول چغندرقند در منطقه باالترین عملکرد شکر سفید در 

 Ashraf Mansouri .and) ه استواحد سطح تولید شد

Jeokar 2009).  

با توجه به نتایج دوساله این تحقیق تراکم مطلوب در 

هزار بوته در هکتار  100خیری در منطقه کرمانشاه أکشت ت

که البته در تاریخ کشت معمول نیز حدود  شودمیتوصیه 

 ،اکم مطلوب در چغندرقند. ترهمین تراکم توصیه شده است

عالوه بر حجم برگ تولیدی هر بوته که از خصوصیات رقم 

باشد بستگی به تاریخ کشت و شرایط آب و هوایی هر می

چنانچه در برخی از تحقیقات نشان داده شده  ،دارد منطقه

یابد تراکم عملکرد ریشه افزایش می است که با افزایش

هزار بوته در هکتار روند  70تا  30که از تراکم طوریهب

هزار بوته در  80به  70افزایشی عملکرد معنی دار است اما از 

 (Smith 1993)یستدار نو معنی باشدنمیهکتار تفاوت زیاد 

دست هالبته نتایج تحقیق مذکور در کشت معمول چغندرقند ب .

شود و رقابت آمده که معموالً سطح برگ بیشتری ایجاد می

هزار بوته  100یابد. در مجموع توصیه افزایش می هابین بوته

خیری یک توصیه کلی است و ممکن أدر هکتار برای کشت ت

است در شرایط مختلف محیطی و با ارقام مختلف نتایج 

متفاوتی حاصل گردد. اما در هر صورت در شرایط مختلف 

توان گفت که تراکم مطلوب در کشت محیطی نیز می

کشت تراکم در بیشتر از تواند کمی می چغندرقند خیریأت

های و با افزایش تراکم در کشت باشدهر منطقه میمعمول 

 . توان کاهش عملکرد را جبران کردخیری تا حدودی میأت
 

 گیرینتیجه

رقم شکوفا عملکرد  نتایج این تحقیق نشان داد که

ات کیفی دارد اما سایر صفدر منطقه کرمانشاه  آریابیشتری از 

ز اچ یک پرایمنیگ بذر نیز بر هی داری ندارد.آنها تفاوت معنی

 داریثیر معنیأتدر این تحقیق صفات کمی و کیفی چغندرقند 

ار هزار بوته در هکت تراکم یکصد ،خیریأدر کشت تنداشت. 

شه، عملکر قندناخالص و عملکرد بیشترین عملکرد ری

قند  درصد قندخالص را ایجاد کرد، البته در این تراکم باالترین

ذا دار نبود و لنیز مشاهده شد اما تفاوت از نظر آماری معنی

کتار هزار بوته در ه 100 چغندرقند تراکم خیریأبرای کشت ت

ر این نکته قابل ذک به عنوان تراکم مطلوب قابل توصیه است.

زنی و در افزایش درصد جوانه ممکن استت که پرایمینگ اس

 رثیر چندانی بأت مستقیماً ولیباشد ثیرگذار أسبز شدن ت

 رایطیشعملکرد نهایی و سایر صفات کیفی ندارد، بنابراین در 

بز سکه بذر چغندرقند داری قوه نامیه مطلوبی است و برای 

های و انجام هزینه بذر شدن مشکلی وجود ندارد پرایمینگ

  .نداردضرورتی  مرتبط با آن
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