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 چکیده

ی هانظامهای مختلف کشت بر خصوصیات کمی و کیفی محصول چغندرقند در قطعات کوچک )منظور بررسی اثرات روشبه

کرج  واقع در مهندس مطهریچغندرقند  ایستگاه تحقیقات های کامل تصادفی درتحقیقی در قالب طرح بلوك ،خرده مالکی(

 یکشت سنتاجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل  1389و  1388 هایکرمان طی سالکشاورزی استان  و مرکز تحقیقات

متر، سانتی 50با فاصله ردیف  کیوماتیمتر، کشت با بذرکار نسانتی 50کشت با بذرکار جاندیر با فاصله ردیف ، )درهمپاش(

)فارو(  پشتهجویچه و صاف و بدون ایجاد  ینمتر در زمیسانت 50 و 40، 30اصل ردیف وبا ف فهیرد تک یکشت با بذرکار دست

بود. الزم به ذکر است که در حال حاضر  پشته یمتر بر روسانتی 50و  40 اصل ردیفوبا ف فهیرد کی تکشت با بذرکار دستو 

متر است. نتایج نشان داد که سانتی 50 شود،فاصله خطوط کشت در مزارع بزرگ که از بذرکارهای چند ردیفه استفاده می

های مختلف کشت بر روی صفات کمی محصول ازجمله تراکم بوته در واحد سطح، عملکرد تیمارهای مورد بررسی و روش

دار نداشت. در هر دو ثیر معنیتأ ی ریشههایناخالصولی بر صفات کیفی و  داریمعن ریتأثریشه، عملکرد شکر و شکرسفید 

ی یک ردیفه با بذرکار دستمنطقه کمترین عملکرد ریشه و قند با کشت سنتی )شاهد آزمایش( تولید شد. در کرج کشت با 

متر بیشترین عملکرد سانتی 30متر و در کرمان کشت با بذرکار دستی یک ردیفه با فاصله ردیف سانتی 40فاصله ردیف 

دار ثیر معنیأهای ریشه تولی بر ناخالصی، دارثیر مکان بر بیشتر صفات کمی و کیفی معنیأ. تشکرسفید را نشان دادو  ریشه

، مالکی و قطعات کوچکه ی خردهانظامی کرد که در ریگجهینت توانمی آمده دستبههای با توجه به تحلیل دادهنداشت. 

و سطح پوشش  با ایجاد تراکم بوته بیشتر متعاقباًتوان با ایجاد فاصله خطوط کمتر کشت نسبت به اراضی بزرگ و می

 را افزایش داد. هانهادهی کوچک، کارائی مصرف هادستگاهتر با استفاده از یکنواخت

 

  ، مزارع کوچک کشت مکانیزه، بذرکار تک ردیفه، چغندرقند، کشت سنتیکلیدی: های واژه
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 مقدمه

در مزارع کوچک و  ایدن یکشاورز درصد 40از  شیب

 کم است یورباال و بهره دیتول نهیبا هز یمالکخرده

(Fallahinejad et al. 2021) . موانع توسعه  نیترمهمیکی از

و پیشرفت کشاورزی ایران وجود معضل بسیار مهم خرده مالکی 

وجود  .است بردارانبهرهو پراکندگی قطعات اراضی تحت تملک 

مالکی، تولید کشاورزی را از حالت اقتصادی خارج و به حالت خرده

ی کشاورزی معیشتی درآورده و موانع بسیار زیادی در راه توسعه

با  یکردن مزارع سنت نیگزی، جااگرچه .ایران ایجاد کرده است

ها قرار گرفته مورد توجه دولت ریدر چند سال اخ زهیمزارع مکان

اما هنوز بخش زیادی از کشت در اراضی زراعی ایران به  ،است

. شودیممالکی در اراضی با مساحت کم انجام دلیل نظام خرده

سنتی و بر اساس نیروی  صورتبهدر این اراضی عملیات کاشت 

و باال رفتن تقاضا  یتجمع یشبا افزا .شودیمکار خانواده انجام 

 یرکار از سوی سا یرویجذب ن ینو همچن ییموادغذابرای 

از بخش  یرون ینمهاجرت ا یجههای اقتصادی و در نتبخش

از  یاریمنظور انجام بسبه ینماش یرویکشاورزی، استفاده از ن

 کرده است یدافرسای بخش کشاورزی رواج پطاقت هاییتفعال

(Fallahinejad et al. 2021)در مراحل  التآین. کاربرد ماش

سرعت  یشمنظور افزابه ،محصوالت کشاورزی یدمختلف تول

 یات،عمل یلتسه ید،ها، کاهش زمان تولهزینه کاهش ،عمل

ید انجام تول یشی کشاورزی و افزاهااز نهاده ینهاستفاده به

 .(Kohansal and Mansoori 2013) دشومی

بذر یکی  یزنجوانهزنی، سرعت و قدرت پایین بودن جوانه

 .Novikov et al)در چغندرقند استعلل عملکرد پایین از 

. عالوه بر خصوصیات بذر در این گیاه که سبب کاهش (2021

 مؤثرنیز ازجمله عوامل  قندنوع کارنده چغندر ،شودمی یزنجوانه

 یاصل فهیوظباشد. در مزرعه چغندرقند می بوتهبر کاهش استقرار 

با  عمق مناسب خاکبذر در  نهیچغندرقند، قرار دادن به ندهکار

 .(Findura et al. 2008) به بذر چغندرقند است بیحداقل آس

از نظر  ،های چغندرقند گزارش شده استدر ارزیابی کارنده

سم وها کارنده مونها و یکنواختی غدهیکنواختی فاصله بین بوته

ترین سرعت حرکت ماشین ها بهتر است و مناسباز سایر کارنده

مایل بر ساعت برای تولید بهترین یکنواختی در فاصله بذرها  سه

های است. در تحقیقی که در دانشگاه میشیگان در ارزیابی کارنده

دیر، جان، بذرکار نیوماتیکی کوردآچغندرقند )بذرکار مکانیکی 

بذرکار نیوماتیکی مونوسم و بذرکار نیوماتیکی استانهوی( 

ط به استفاده از بذرکار باالترین درصد سبز چغندرقند مربو

دیر و کمترین آن مربوط به بذرکار مکانیکی اکورد جان نیوماتیکی

کارنده پنوماتیک حرکت  سرعت بررسیدر . (Rybář 2005) دبو

در گزارش شده است که های سبز شده چغندرقند بر تعداد بوته

 خواهد شتریبهای سبز شده های پیشروی کمتر، تعداد بوتهسرعت

 یپارامترها . در ارزیابی(Zarifneshat et al. 2009) دبو

 یکنواختی یسازمدلو  سممونومدل  یکیوماتین ۀکارند یعملکرد

میزان مکش برای  نیترمناسب ،ریتصوکاشت با کمک پردازش 

 5/4تا  3بذرهای ذرت، کرچک، سورگوم و چغندرقند در سرعت 

کیلوپاسکال، برای بذر هندوانه  چهارکیلومتر بر ساعت و مکش 

و  5/8تا  6در سرعت  بیترتبهکیلوپاسکال و  5/4و خیار مکش 

 .Zare et al)گزارش شده است کیلومتر بر ساعت 5/4تا  3

ساز در کشت مخلوط ستفاده از کارنده پنوماتیک حفره. ا(2018

 عملکرددرصد  69/9 سبب افزایش ،آفتابگردان و چغندرقند

 تاسشده  عملکرد آفتابگرداندرصد  45/12چغندرقند و 

(Maleki et al. 2020). 

امکان تنظیم مناسب  ،چغندرقنددر بذرکارهای صنعتی 

 .Liu et al)دشویمراحتی فراهم عمق و فاصله ردیف کاشت به

یکنواختی در میزان دلیل عدماما در کشت سنتی به ،(2018

امکان دلیل عدممالکی بههای خردهاستفاده از بذر و در کشت

 بذراستفاده از  ،استفاده از بذرکارهای رایج در مزارع بزرگ

د واند مفیدتر باشـتسنتی میی در مقایسه با کشتـکاردست

(Chen et al. 2021). که در آن حداکثر  نهیبه یاهیگ تیجمع

شود با تنظیم مناسب استفاده از منابع محیطی مانند نور فراهم می

 Walsh et) شودیمها انجام فاصله ردیف و فواصل بین بوته
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(al. 2018 های مناسباز طرف دیگر در شرایط کشت در ردیف، 

کن یا سمپاش برای امکان استفاده از ادوات مکانیکی مانند وجین

شود های هرز و آفات در مزارع چغندرقند فراهم میکنترل علف

(Machleb et al. 2021) قندرشد چغندر. گزارش شده است 

 آن تیفی( و کشهیو وزن ر شهیسطح برگ، قطر ر نیانگی)م

درصد خلوص و عملکرد قند( تحت  کس،ی)درصد قند، درصد بر

. ((Ahmad et al. 2010 ردیگیمکاشت قرار  یهاروش ریتأث

در مقایسه با کشت  فهیدو رد یدر بسترها قندچغندر شهیقطر ر

درصد قند و درصد  .مسطح یا کشت بر روی پشته بیشتر بود

 7/2و  1/1 بیترتبه فهیدو رد یدر بسترها قندخلوص چغندر

کاشته شده در فاصله پشته  یهاقنددرصد نسبت به چغندر

در تحقیقی . (Ahmad et al. 2010) افتی شیافزا یمعمول

بوته  10و  یمترسانتی 50ی هافیرد یفاصله باکاشت مشابه 

را به همراه کمی و کیفی چغندرقند عملکرد  نیدر مترمربع بهتر

 .(Soleymani and Shahrajabian 2017)داشت 

ی هاحوزهیی از هابخشمالکی حاکم بر نظام خرده

چغندرکاری کشور، کشت سنتی چغندرقند را باعث گردیده است. 

و  هانهادهی از وربهرهاز طرفی درکشت سنتی چغندرقند میزان 

و فرصت زمانی برای انجام عملیات کاهش  ،کارایی مصرف انرژی

تعداد روزهای کاری در  .گرددیممحدود ورزی خاکزراعی و 

خاک با بافت سبک جهت انجام  هخاک با بافت سنگین نسبت ب

 Heidari and)استورزی و کاشت مکانیزه کمتر عملیات خاک

Borghei 2013) . در چند سال اخیر توسعه کشت مکانیزه

 ،ی داشته استرشدروبهچغندرقند در کشور روند مناسب و 

ها و مناطق چغندرکاری مانند که در بعضی از استانی طوربه

سطح زیرکشت این محصول  صد درصدغربی و مغان آذربایجان

، ولی در بعضی دیگر از ردیگیممکانیزه صورت  کامالًروش به

ای که نظام مناطق کوهپایه ژهیوبه ،درکاری کشورمناطق چغن

ی از کشت توجهقابلسطح  ،مالکی بر آنها حاکم استخرده

. در ردیگیمچغندرقند به روش سنتی و در قطعات کوچک انجام 

مصرف بسیار زیاد بذر در واحد  رغمیعلسیستم کشت سنتی 

 بوته تراکمسطح )حدود چهار برابر بذر مورد نیاز در کشت ردیفی( 

تشکیل سله حاصل از آبیاری  لیدلبهو یکنواختی سطح سبز 

بسیار پایین است، از  ،یکنواختی در عمق کشت بذرغرقابی و عدم

های تنک، وجین و دیگر عملیات داشت و برداشت طرفی هزینه

در کشت سنتی نسبت به کشت ردیفی بسیار باالتر و عملکرد 

کشت  نیبنابرا ،ی استاز کشت ردیف ترنییپامحصول نیز 

چغندرقند به روش سنتی در اراضی کوچک از بعد اقتصادی 

نیست، لذا تالش در جهت مکانیزه کردن کشت  صرفهبهمقرون

داشت و برداشت تنها راه تداوم کشت  ،ی کاشتهانهیهزو کاهش 

محصوالت وجینی از جمله چغندرقند  ژهیوبهمحصوالت زراعی 

اراضی است. با توجه به نبود بذرکار مناسب در اراضی  گونهنیادر 

ی تک ردیفه یدست بذرکارمنظور مقایسه کوچک، این بررسی به

مالکی و مقایسه آن با روش کشت قابل استفاده در اراضی خرده

 سنتی و مکانیزه در دو شرایط کرج و کرمان انجام شد.

 

 مواد و روش

مهندس چغندرقند تحقیق حاضر در ایستگاه تحقیقات 

تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند واقع در  مؤسسهمطهری 

در  واقع ایستگاه تحقیقات کشاورزی کرمانکمالشهر کرج و 

با هشت ترکیب تیماری در قالب طرح  شهرستان بردسیر

زراعی  هایسالطی چهار تکرار  باهای کامل تصادفی بلوک

 اجرا شد.  1389و  1388

تحقیقات مهندس مطهری مؤسسه تحقیقات  هایستگا

درجه  35جغرافیایی  ضاصالح و تهیه بذر چغندرقند در کرج با عر

درجه و شش دقیقه  51ی و طول جغرافیایی لدقیقه شما 59و 

متر و میلی 248ساله  30 درازمدتبارندگی  با متوسط، شرقی

 ضعربا  ایستگاه تحقیقات کشاورزی کرمان در شهرستان بردسیر

 56ی و طول جغرافیایی لشما قهیدق 56درجه و  29رافیایی جغ

ساله  30 درازمدت، با متوسط بارندگی دقیقه شرقی 34درجه و 

 .اندواقع شدهمتر میلی 110
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یکسان تیمارهای آزمایش در هر دو منطقه مورد بررسی 

 .استشرح داده شده  1جدول  درو 

 
 تیمارهای مورد بررسی در آزمایش 1جدول 

 
 عنوان (T)تیمار

T1*  شاهد(   یمالکخردهی هانظامکشت سنتی یا کشت معمول در( 
T2  ینشتآبیاری متر، سانتی 50جاندیر با فاصله ردیف  بذرکارکشت با 
T3 آبیاری نشتی، مترسانتی 50نیوماتیک با فاصله ردیف  بذرکارشت با ک 
T4  ایجاد پشته(،  متر )بدونسانتی 30کشت با بذرکار دستی با فاصله ردیف

 آبیاری کرتی
T5  متر )بدون ایجاد پشته(، سانتی 40کشت با بذرکار دستی با فاصله ردیف

 آبیاری کرتی
T6  کشت بذر بر روی ) مترسانتی 40کشت با بذرکار دستی با فاصله ردیف

 ی کرتیاریآب پشته(،
T7  پشته(، متر )بدون ایجاد سانتی 50کشت با بذرکار دستی با فاصله ردیف

 آبیاری کرتی
T8 کشت بذر بر روی ) مترسانتی 50دستی با فاصله ردیف  با بذرکارشت ک

 پشته(، آبیاری کرتی

کشت شده و آبیاری  کشتی است که در آن بذرها بدون رعایت فاصله منظمی از یکدیگر *
 .شودیمغرقابی انجام صورت بهمزرعه 

 

این آزمایش شکل ظاهری بذرکار دستی مورد استفاده در 

 .نشان داده شده است 1در شکل 

 

  

 

 

 

 

 

 Plantنمای ظاهری و نحوه استفاده از بذرکار دستی 1شکل 

jounier 
 

زمین شامل شخم عمیق، دیسک و  یسازعملیات آماده

و مساعد شدن  پس از رفع خطر سرما تسطیح در پائیز انجام و

با کاشت عملیات فروردین(  دوم)نیمه شرایط رطوبتی خاک 

 هر کرت آزمایشی بهگرفت. انجام اجرای تیمارهای موردنظر 

مترمربع در  48مساحت متر و به  ششمتر و عرض  هشتطول 

دلیل وجود تیمار کشت سنتی در این آزمایش بهنظر گرفته شد. 

 ،ژرم چغندرقند استمولتیکه یک رقم  ICو درهمپاش از بذر 

 2 جدولمقدار بذر مصرفی تیمارهای مختلف در استفاده شد. 

 است.آورده شده 

  
 مقدار بذر مصرفی در تیمارهای مختلف مورد بررسی 2جدول 

 

 تیمار
 (*T) آبیاریمختلف کاشت بذر و  یهاروش

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

مقدار بذر 
 مصرفی

)کیلوگرم در 
 هکتار(

25 9 8 6/16 5/12 5/12 10 10 

بذر درصد 
نسبت مصرفی 
 به شاهد

100 36 32 4/66 50 50 40 40 

*1T ،)2: کشت سنتی )شاهدT3جاندیر،  ارنده: کT ،4: کارنده نیوماتیک, T5, T7T : به
متری در سطح صاف )بدون ایجاد سانتی 50و  40، 30 فیردفواصل بذرکار دستی با  بیترت

 .متری بر روی پشتهسانتی 50و  40 ردیف فواصلبذرکار دستی با : T8, T6پشته(، 

 

ی زمین، بذر به سازآمادهسنتی پس از در تیمار کشت 

 ریدر زکش دستپاش پخش و توسط شن صورتبهو مقدار رایج 

این آبیاری )با خاک الیه سطحی مخلوط شد(. خاک قرار گرفت 

های سنتی مطابق عرف کشتمحصول تا پایان دوره رشد  تیمار

کلیه عملیات داشت و بسته انجام  هایدر کرتو غرقاب  صورتبه

مطابق عرف معمول در اراضی خرد و نیز و برداشت محصول 

انجام شد. در تیمارهای کشت  کارگرتوسط نیروی کوچک 

و تمام عملیات کاشت  ،مترسانتی 50مکانیزه با فواصل ردیف 

با  ی کاشتهافیردعملیات تنک و وجین روی  جزبهداشت 

 ،چهارمکانیزه انجام شد. در تیمارهای  صورتبهو  ماشینی ادوات

ی زمین، بذر بر روی زمین مسطح سازآمادهپس از  هفت،و  پنج

. دش هشتاتوسط بذرکار دستی تک ردیفه ک ،فارو درآوردنو بدون 

پس از ایجاد جوی و پشته  هشت،و  ششدر تیمارهای 

ی هاپشتهبر روی  فهیتک ردبذر با بذرکار دستی )فاروکشی( 

تا پایان دوره  آزمایشی های. آبیاری کرتشد هشتاایجاد شده ک

شد. پس از کاشت های بسته انجام طور جداگانه و در کرتبه رشد

و ایجاد پوشش بذر اولین و دومین آبیاری جهت سبز مناسب 
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 بر اساسو پس از آن دور آبیار با فاصله زمانی کم  ،یکنواخت

های آزمایشی فاصله بین کرت انجام شد.عرف معمول تنظیم و 

متر در نظر گرفته شد. قبل  هشتو  یکترتیب برابر و تکرارها به

نمونه مرکب خاک محل اجرای آزمایش از کاشت از قطعه زمین 

و تعیین بافت خاک عناصر غذایی  یریگتهیه و نسبت به اندازه

نتایج  بر اساسکمبود عناصر غذایی (. 3جدول ) دیگرد اقدام

در هر منطقه خاکشناسی آزمایشگاه  یهاهیتوصتجزیه خاک و 

گردید. نیتأم

 
 مترسانتی 0-30در عمق  شیخاک محل آزما ییایمیش وی کیزیف اتیخصوص 3جدول 

 

 شن رس سیلت سال آزمایش مکان
 فسفر پتاسیم نیتروژن

 اسیدیته
 هدایت الکتریکی

 بر کیلوگرم گرمیلیم )دسی زمیمنس بر متر(

 کرج
1388 6/46  8/43  6/9  5/16  475 7/7  8 42/0  

1389 8/42  42 2/15  5/36  571 14 8/7  05/1  

 کرمان
1388 4 11 85 11 150 4 8 9/2  

1389 16 12 71 12 225 5 1/8  1/3  

 

پس از کشت  دو هفته، بذرهاسبز  برای محاسبه درصد

از کوآدرات ه در واحد سطح با استفاد هشدی سبز هابذر، تعداد بوته

در پنج نقطه از هر کرت آزمایشی شمارش  (یک مترمربع) مربعی

و همچنین  واحد سطحگردید و بر اساس میزان بذر مصرفی در 

ط یبذر در شرا یزنو درصد جوانهه وزن هزار دانه بذر کشت شد

بذور در هر کرت آزمایشی سبز ، درصد (درون ژرمیناتور)دارد استان

   .(1)رابطه  دشمحاسبه 
(1)   

100* 
  در واحد سطحه تعداد بذرهای سبزشد

 درصد سبز= 
 در واحد سطح شدهکشتتعداد بذر 

 

درصد استقرار بوته نیز از شمارش مجدد تعداد برای تعیین 

روز پس از کشت در همان سطح مذکور و تفاوت  60ها حدود بوته

های درصد بوته وه در دو نوبت استفاده تعداد بوته شمارش شد

به عبارت دیگر با این عمل درصد ؛ دست آمدبه افتهی استقرار

در اثر اختالف در روش )های از بین رفته در اثر نوع تیمار بوته

 .دشمحاسبه  (آبیاری و سیستم کشت

با توجه به اینکه تیمار کشت سنتی یا شاهد آزمایش 

(T1)، در این تیمار امکان  وشده بود دستپاش کشت  صورتبه

بنابراین  ،تهیه نمونه بر اساس طول خط کشت وجود نداشت

در طول جهت تهیه نمونه و انجام محاسبات عملکردی الزم، 

ابعاد پایان فصل رشد، با استفاده از کوآدراتی به  دوره رشد و در

 شد. یبردارنمونه( اقدام به مساحت یک مترمربعیک متر )

 یشیآزماهر کرت  محصول از مهرماهدر نیمه دوم 

پس از شمارش تعداد  وبرداشت نمونه  پنجصورت تصادفی، به

جدا و به  هاشهیی از ریهای موجود در هر نمونه، اندام هوابوته

بر اساس میانگین پنج ، در هکتارتوزین و عملکرد ریشه  کیتفک

 محاسبه شد.نمونه 

 طوربهها ابتدا ی خصوصیات کیفی، ریشهریگاندازهبرای 

تهیه و در  شهیر ریخمکامل شسته شد و پس از توزین، از آنها 

د. برای تجزیه شداری ظروف مخصوص تحت شرایط انجماد نگه

درجه  20، آن را در دمای تهیه شده خمیراز کیفی هر نمونه 

از حالت انجماد، از هر  شدنخارجگراد قرار داده و پس از سانتی

لیتر سواستات سرب در میلی 177با  شهیر ریخمگرم  26نمونه، 

دقیقه مخلوط گردید. پس از انتقال  3همزن ریخته و به مدت 

د که برای ششربت زاللی حاصل  مخلوط به قیف صافی،

های کیفی مورد استفاده قرار گرفت. در شربت گیری ویژگیاندازه

توسط دستگاه  و به روش پالریمتری درصد قندحاصله، 

ساخت کشور چین(، سدیم و  RHB-32ATCساکاریمتر )مدل 

ساخت کشور  M410پتاسیم به روش فیلم فتومتری )مدل 

انگلستان( و نیتروژن مضره به روش عدد آبی و با استفاده از 
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 (ساخت کشور انگلستان D-3016مدل )دستگاه بتاالیزر 

مقدار قند مالس، بر اساس مقدار پتاسیم، سدیم  .گیری شداندازه

 .به دست آمد 2توسط رابطه  و نیتروژن مضره

(2) 
    (MS)= 0.343(K+Na) + 0.094(α –amino-N) -0.29   

درصد قند  :دیگر صفات کمی و کیفی مورد بررسی شامل

، عملکرد شکر، عملکرد شکرسفید و ضریب استحصال خالص

 محاسبه شد 6الی  3ابط وبر اساس رترتیب شکر نیز به
(Abdollahian noghabi et al. 2005) . 

 

 درصد قندخالص =رصد قندناخالصد -قندمالس       (       3)

 کرشعملکرد  =عملکرد ریشه  ×درصد قندناخالص             (4)

 رسفیدعملکرد شک =عملکرد ریشه  ×(         درصد قند خالص 5)

 ضریب استحصال شکر=درصد قندخالص /( درصد قندناخالص6)

 

ها، ابتدا آزمون بارتلت انجام آوری کلیه دادهپس از جمع

نتایج آزمایش در دو  ،نبودن آزمون بارتلت داریمعنبه  توجهو با 

سال و دو مکان بر اساس تجزیه مرکب انجام شد. تجزیه و 

و   SAS(Ver 9.1) یآمارافزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده

روش دانکن انجام شد. نمودارها با استفاده بهمقایسات میانگین 

 رسم شد. Excelافزار از نرم

 

 نتایج و بحث

نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر 

مضره،  نیتروژنپتاسیم،  ،خالصنادرصد قندسال بر عملکرد ریشه، 

دار و سدیم معنی دار و بر عملکرد قندقندمالس و تراکم بوته معنی

عملکرد ریشه، درصد قندناخالص، درصد ثیر مکان بر أت نبود.

قندخالص، قند مالس، سدیم، عملکرد شکر و عملکرد شکرسفید 

تراکم بوته، اثر مکان بر دار شد. در سطح احتمال یک درصد معنی

دار نبود. اثر متقابل مکان و سال معنی پتاسیم و نیتروژن مضره

درصد و  خالصنا، درصد قندشکر، عملکرد شکرسفیدعملکرد 

دار تحت تأثیر قرار داد و بر سایر خصوصیات اثر معنیرا  قندخالص

عملکرد ریشه، عملکرد بر دار نداشت. تیمارهای آزمایش اثر معنی

 داشت.و تراکم بوته  ، ضریب استحصالشکرسفید، عملکرد شکر

تیمارهای روش کاشت قرار  ریتأثتحت های ریشه ناخالصی

از صفات کمی و کیفی مورد بررسی تحت تأثیر  کدامچیه. نگرفت

مکان بر  دراثر متقابل تیمار  .اثر متقابل تیمار و سال قرار نگرفت

(. 4جدول )دشدار معنیدرصد  99اطمینان با  شهیعملکرد ر
 

 

 تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی در دو مکان و دو سال چغندرقندنتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد کمی و کیفی  4جدول 

 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

تراکم 
 بوته

عملکرد 
 ریشه

درصد قند 
 ناخالص

درصد 
 قندخالص

قند 
 مالس

نیتروژن 
 مضره

پتاسیم 
 ریشه

سدیم 
 ریشه

 ضریب
 استحصال

عملکرد 
 شکر

عملکرد 
 شکرسفید

 5/57ns 10/2** 12/3** 56/4** 0/66ns 172/8** 0/01 ns 1/82ns **30/72 **537/7 **155 1 سال
 **4/4ns 46923** 605/04 ** 855** 21/72** 0/47ns 1/43ns 213/4** 2485** 657/7** 723 1 مکان

 **9/59ns 0/1ns 31/71** 30/4** 0/02ns 2/22 ns 0/37ns 0/32ns 2/5 ns 23/5** 17/6 1 سال*مکان
سال در مکان(تکرار )  12 16/3  2/71  54/1  21/2  20/0  32/0  53/1  33/0  3/30  89/2  29/2  

 **ns 1/92ns 0/12ns 0/49ns 0/402ns 0/21ns 19/5** 24/03** 17/1 1/41 **733 **33/1 7 تیمار
 5/88ns 2/4ns 0/88 ns 1/07ns 0/08ns 0/34ns 0/13ns 0/20ns 1/15 ns 0/49 ns 0/20ns 7 سال*تیمار

*مکانتیمار  7 1/36ns 164** 0/99 ns 1/22ns 0/04ns 0/20ns 0/10ns 0/20ns 2/01 ns 2/82 ns 25/6** 
تیمار *مکان*سال  7 4/49ns  2/74 ns 1/18 ns 1/49ns 0/13ns 0/32ns 0/44ns 0/18ns 1/3 ns 0/93 ns 0/64ns 

07/4 84 خطا  43/49  98/0  37/1  126/0  3/0  302/0  423/0  76/17  23/2  78/1  

3/5 12 25  ضریب تغییرات  5/7  15 30 5/10  23 5 14 5/15  

ns* درصد. احتمال یک و پنجدار در سطح معنیو  دارغیر معنیبه ترتیب : ، ** و 
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 تراکم بوته

طمینان اثر سال بر تراکم بوته با احتمال یک درصد و با ا

زمایش از اجرای آدر سال دوم (. 1دار بود )شکل درصد معنی 99

-رندگیکاشت بذر، باعملیات پس از  انجام شده بر آبیاری عالوه

ی پس از کاشت در اوایل فصل های مطلوب صورت گرفته

ین امر که همنمود، تری برای استقرار بوته فراهم شرایط مناسب

 موجب تراکم باالتر بوته در واحد سطح شد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 دو منطقه چغندرقند در  تراکم بوتهمیانگین اثر سال بر  1شکل 

 کرج و کرمان
 

و با درصد یک کاشت بر تراکم بوته با احتمال  روش

نتایج مقایسه میانگین (.  4جدول شد ) داریمعندرصد  99اطمینان 

 30استفاده از بذرکار دستی با فواصل ردیف  ،تیمارها نشان داد

بیشترین تراکم  ،هکتاربوته در هزار  124با  (T4)متری سانتی

بذرکار دستی با تراکم بوته در  . داشتبوته در واحد سطح را 

و بذرکار  (T5)متر بدون ایجاد پشته سانتی 40فاصله ردیف 

از نظر  (T6) بر روی پشته مترسانتی 40دستی با فاصله ردیف 

یک گروه آماری داری با هم نداشت و در اختالف معنیآماری 

کشت تیمارهای . کمترین تراکم بوته نیز در (2قرار گرفت )شکل 

و بذرکار  (T2)بذرکار نیوماتیک متر با سانتی 50فاصله خطوط با 

به دست بوته در هکتار هزار  86و  82به ترتیب با  (T3)جاندیر 

 30فاصله ردیف  بابذرکار دستی  تیماردر زیاد آمد. تراکم بوته 

این تیمار  های کشتکم بودن فاصله ردیف در ارتباط بامتر سانتی

نحوی که با در نظر گرفتن به، ستادر مقایسه با سایر تیمارها 

های در همه روش، هابر روی رویفمتری سانتی 20فاصله بوته 

 30یکنواخت، تراکم بوته در فاصله ردیف  سبزشدنکشت و 

 کهیدرحال ،بوته در مترمربع خواهد بود 17متری در حدود سانتی

متری تراکم بوته به ترتیب سانتی 50و  40 هایدر فواصل ردیف

به در روش کشت سنتی  باشد.می مترمربعبوته در  10و  5/12

تراکم دقیقی را تعیین  توانینم سطح سبزعدم یکنواختی  لیدل

ها در واحد سطح وجود توزیع مناسبی از بوتهدر این روش  .کرد

در بعضی از نقاط زمین ممکن است تراکم کمتر از حد نداشته و 

چغندرقند  شدههیتوصمطلوب و در بعضی از مناطق بیشتر از تراکم 

در تحقیقی که در دانشگاه نبراسکا بر روی تأثیر نوع و مدل  باشد.

که  مشخص شد ،ی چغندرقند انجام شدزنجوانهکارنده بر 

کارنده قرار گرفته و ی چغندرقند تحت تأثیر نوع و مدل زنجوانه

داده است افزایش  درصد 5/11ی بذر را زنجوانهبذرکار نیوماتیک 

(Smith et al. 1992.)  در بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم

دریافت تشعشع خورشیدی در چغندرقند با  یهامؤلفهبوته روی 

بوته  5/10و  9، 5/7بوته در مترمربع به شش افزایش تراکم از 

گرم  80/3عملکرد ریشه از بر مصرف تشعشع  ییکارادر مترمربع، 

گرم بر مگاژول  76/4و  28/4، 96/3به ترتیب به  بر مگاژول

در . (Sadeghzadeh Hemayti et al. 2009)افزایش یافت 

 فواصلبررسی اثر روش کاشت چغندرقند )کشت دو ردیفه با 

متری بین سانتی 80متری روی پشته و فاصله سانتی 35ردیف 

متری روی سانتی 35ردیف  فواصلدو ردیف، کشت سه ردیفه با 

متری بین دو ردیف، کشت دو ردیفه با سانتی 120پشته و فاصله 

متری سانتی 50متری خطی و فاصله سانتی 35ردیف  فواصل

متری سانتی 35 ردیف فواصلبین دو ردیف، کشت سه ردیفه با 

متری بین دو ردیف( گزارش شده است سانتی 50خطی و فاصله 

داری بر تعداد بذر سبز شده در واحد سطح روش کاشت تأثیر معنی

 کاشت ستمیس در مقایسه با مسطح نیکاشت در زمگرچه  ،ندارد

و با  دارد ازین ینسبتاً ارزان، آسان و به کار کمتر ،پشتهروی 

 .Ahmad et al)ی قابل انجام استورزخاکحداقل عملیات 

2010).
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 چغندرقند در دو منطقه کرج و کرمان تراکم بوتهمیانگین اثر روش کاشت بر  2شکل 

 (T1: ،کشت سنتیT2جاندیر، ارنده: کT3 : وماتیک، نیکارندهT7, T5, T4 :بدون ایجاد  متری در سطح صافسانتی 50و  40، 30ردیففواصل  بابذرکار دستی ترتیب به(

 (روی پشتهبر متری سانتی 50و  40 ردیف فواصل بابذرکار دستی : T8, T6، پشته(

 

 عملکرد ریشه

درصد  99اثر سال بر عملکردریشه در هکتار با اطمینان 

بر عالوه ،(. در سال دوم از اجرای آزمایش 4جدول دار بود )معنی

، ه بودآبیاری انجام شدر وبذ شدنبرای سبزاینکه پس از کاشت 

شرایط  ،در اوایل فصلنیز  های مطلوب صورت گرفتهبارندگی

استقرار  وبهتر بذور کاشته شده زنی جوانه برایرا تری مناسب

موجب تراکم باالتر بوته در واحد  و فراهم نمود هابوتهمناسب 

دار موجب افزایش هفت درصدی و معنیهمین امر  سطح شد.

عملکرد ریشه در سال دوم اجرای آزمایش نسبت به سال اول 

)جدول افزایش یافت تن در هکتار  5/60تن به  4/56گردید و از 

از طرفی با توجه به رابطه معکوس بین عملکردریشه در واحد (. 4

 ،فزایش عملکردریشه در سال دوما یارقند،  باسطح و ع

(.5 دار کاهش یافت )جدولطور معنیهقندناخالص نیز ب

 
 چغندرقند در دو منطقه کرج و کرمان صفات مورد بررسیمیانگین ثیر سال بر أت 5جدول 

 

 سال
 تراکم بوته
 در هکتار

 عملکرد ریشه

 (تن در هکتار)

 ضریب استحصال قند مالس ناخالصقند   پتاسیم ریشه نیتروژن مضره

 (درصد)  اکی واالن/یکصد گرم ریشه میلی

1388 b80768 b 4/56 a 1/2 a 6  a 19 a 6/2 b /82 
1389 a116333 a 5/60 b5/1 b7/4  b 18 b1/2 a 4/84 

 

در مکان بر عملکرد ریشه  (روش کاشت)اثر متقابل تیمار 

کرج تیمار  منطقهدر . (4جدول ) دار شدیمعن یک درصد با احتمال

متری سانتی 40 هایاستفاده از بذرکار دستی با فاصله ردیف

باالترین تن در هکتار  9/67متوسط با  (T5) پشتهبدون

استفاده  کرمان همنطقکه در حالیعملکردریشه را تولید کرد در 

در سطح متری سانتی 30 هایاز بذرکار دستی با فاصله ردیف

)شکل  خود اختصاص دادباالترین عملکردریشه را به (T4) صاف

دلیل بافت خاک بسیار سبک و شنی بودن هدر منطقه کرمان ب. (3

بنابراین هوایی گیاه توسعه کمتری داشت اندام( 3جدول خاک )

بیشتر  هایتراکمهای چغندرقند در بوتهای بین ون گونهررقابت د

در  به همین دلیلکمتر از منطقه کرج بود.  ،بوته در واحد سطح

کشت  فاصله ردیفکمترین با که   (T4)تیمار  منطقه کرمان
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باالترین  (2تراکم بوته را داشت )شکل  و بیشترینبود شده 

ی کشت در دو هاروشمقایسه  تولید نمود. دررا عملکردریشه 

های روش منطقه کرجمنطقه کرج و کرمان مشاهده شد که در 

شت با بذرکار نیوماتیک، اشت با بذرکار جاندیر، کاسنتی، کشت اک

کاشت با ، مترسانتی 30بذرکار دستی با فاصله ردیف کاشت 

 در سطح صافمتر سانتی 40بذرکار دستی با فاصله ردیف 

بر  مترسانتی 40بذرکار دستی با فاصله ردیف کاشت ، پشتهدونب

 مترسانتی 50بذرکار دستی با فاصله ردیف کاشت با  ،روی پشته

 50بذرکار دستی با فاصله ردیف  کاشت با ،صاف در سطح

، 117به ترتیب نسبت به منطقه کرمان بر روی پشته  مترسانتی

درصد عملکرد  2/91و  7/88، 112، 1/99، 9/58، 109، 114

 (.3شکل ) ریشه بیشتری را تولید کرد

 هدایت الکتریکی و اسیدیته ،ترسبکبسیار بافت خاک 

جدول )و پتاسیم و فسفر کمتر خاک در منطقه کرمان  خاک باالتر

شت ادر همه تیمارهای کریشه دلیل اصلی پایین بودن عملکرد( 3

در  نکهیابا توجه به ز طرفی ا. بودنسبت به کرج در این منطقه 

ها از هیچ نظم پاش بذر، فواصل بین بوتهشت سنتی و درهماک

بوته در نقاط مختلف و توزیع تراکم  لذا، کندیمشخصی تبعیت نم

و سطح پوشش بود  ریکرت آزمایشی این تیمار بسیار متغ

امر همین  .های این تیمار ایجاد شدنایکنواختی در سطح کرت

دارای رشد مناسب  هاشهیر ،گردید که در نقاط با تراکم کم باعث

ها رقابت شدید بوته لیی در نقاط با تراکم نامطلوب و زیاد، به دللو

رد محصول نسبت به کریز و عمل دشدهیتول یهاشهیبا همدیگر ر

در  .(3)شکل  کاهش یابددر هر دو منطقه  میانگین کل آزمایش

اندازه مزرعه بر عملکرد  ریتأثبررسی تحقیقی که با هدف 

سنتی  درکشت عملکردریشه ،انجام شد واحد سطح در چغندرقند

 پنجتا  بین یک )مزارع مکانیزهنیمه کمتر از یک هکتار(، مزارع)

 90، 56 ترتیب به هکتار(، 10)مزارع بیشتر از  مکانیزه و هکتار(

بودن عملکرد در  باالترو  شدگزارش  در هکتار مگاگرم 100 و

 استفاده مانند متعددی عوامل به را مکانیزهواحد سطح در کشت 

در منطقه  رایج هایبیماری به مقاوم و جدید شدهاصالح ارقام از

 کردند ترطوالنیکشت مناسب که با  تاریخ(، ایزوکتونیر)مانند 

 شده محیطی عوامل از حداکثر استفاده سبب محصول رشد ورهد

 و کاشت سیستم این در دکنندگانیتول باالی فنی دانش است،

در زمان  ینمانند وج یزارعبه یاتاز عمل ترمناسب استفاده

 نسبت برداشت هنگام در کمتر تلفات و مناسب آبیاریمناسب، 

 استطاعت این برعالوه. (Fallahinejad et al. 2022)دادند

در باالتر بودن عملکرد  ،یماییش یکودها وسموم  یهدر ته یمال

 .Fallahinejad et al)ه شده است در واحد سطح مؤثر دانست

را نیز کمتر  یهافیردفاصله بیشتر بودن عملکرد در  .(2022

 یهاعلفبه بسته شدن زودتر کانوپی، کاهش رقابت  توانیم

نسبت داد. نور  خصوصاًهرز و افزایش کارایی استفاده از منابع 

 ،کم یلیخ فیکشت با فواصل رد ستمیدر س گزارش شده است

روز زودتر از فاصله  36تا  18بسته شدن تاج پوشش در حدود 

بسته شدن زودتر تاج  یجهی. در نتردیگیم رتصو جیرا فیرد

مصرف  ییو به دنبال آن کارا اهیتشعشع توسط گجذب پوشش، 

از سطح  ریتبخ ستمیس نیدر ا نیهمچن ،ابدییم شیافزا زینور ن

از آب موجود در  یشتریسهم ب جهیو در نت افتهیخاک کاهش 

 .Bagherabadi et al)د ریگیقرار م اهیگ اریخاک در اخت

2019; Nawaz et al. 2021; Raefizadeh et al. 2019; 

Soleymani and Shahrajabian. 2017) در بررسی .

گزارش شده است کشت با  ،های مختلف کشت چغندرقندروش

روی پشته در مقایسه با  برتک ردیفه  متریسانتی 50فواصل 

، 40های کاشت )کشت تک ردیفه با فواصل ردیف سایر روش

ردیف  فواصلمتری روی پشته، کشت دو ردیفه با سانتی 60و  50

متری بین دو سانتی 80متری روی پشته و فاصله سانتی 35

متری روی سانتی 35ردیف  فواصلردیف، کشت سه ردیفه با 

متری بین دو ردیف، کشت دو ردیفه با سانتی 120پشته و فاصله 

متری سانتی 50متری خطی و فاصله سانتی 35ردیف  فواصل

 یمتریسانت 35 فیرد فاصلهبین دو ردیف، کشت سه ردیفه با 

 شهیعملکردر( فیرد دو نیب یمتریسانت 50 فاصله و یخط

. اعتقاد بر (Ahmad et al. 2010) است بوده شتریب چغندرقند
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 ،ییغذامواد  یمقدار کاف ،یاهیاست که در تراکم مطلوب گ نیا

 شیکه به افزا شودیفتوسنتز فراهم م ییبهبود کارا یآب و نور برا

 شهیو عملکردر شهیبهبود ماده خشک ر جهیسرعت تعرق و در نت

 90 نیرا بکند. تراکم مطلوب چغندرقند یدر واحد سطح کمک م

تا  (Khozaei et al. 2020; Khozaei et al. 2021)هزار 

گزارش  (Haghverdi et al. 2017) هکتار در بوته هزار 104

اند.کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر عملکردریشهمکان  -روش کاشتمتقابل اثر  3شکل 
(T1،کشت سنتی :T2جاندیر، ارنده: کT3 ،کارنده نیوماتیک :T7, T5, T4 :سانتی 50و  40، 30فواصل بذرکار دستی در  بیبه ترت ،)متری در سطح صاف )بدون ایجاد پشته

T8, T6 : متری درروی پشتهسانتی 50و  40فواصل بذرکار دستی در) 

 

 درصد قند

)عیار( با ناخالصمکان بر درصد قند -سالمتقابل اثر 

در منطقه کرج (.  4جدول ار شد )ددرصد معنی 99اطمینان 

(، 3جدول آزمایش )تر محل اجرای دلیل شرایط مطلوبهب

(. با توجه به وجود رابطه 3عملکردریشه بیشتر از کرمان بود )شکل

معکوس بین عملکردریشه و عیار قند، افزایش قابل توجه 

عملکردریشه در کرج موجب کاهش عیار قند در این منطقه شده 

دلیل افزایش حدود چهار هاجرای آزمایش بدر سال دوم است. 

 ،اجرای آزمایش عملکردریشه نسبت به سال اولمیانگین  یتن

یک واحد  نیز اجرای آزمایشنسبت به سال اول قند  میانگین عیار

درصد رسیده  18درصد در سال اول به  19و از ه یافتکاهش 

درصد در سال اول  7/20بیشترین درصد قند با  .(5 )جدول است

دست آمد که با درصد قند این منطقه در هبو در منطقه کرمان 

 7/15ا نیز بقند  عیارکمترین دار نداشت. سال دوم اختالف معنی

 دست آمدهو در منطقه کرج باجرای آزمایش درصد در سال دوم 

 (. 4شکل )

 

 

 

 

 

 

 
 

  ریشه قند درصدتغییرات میانگین مکان بر  -اثر متقابل سال 4شکل 
 

داری بر درصد ی روش کاشت اثر معنیآماراگرچه از نظر 

اما مقایسه (  4جدول )( نداشت قند ناخالص )عیار و قند خالص

بین تیمارها از نظر نشان داد که به روش دانکن میانگین تیمارها 

ها در و میانگین اختالف وجود داردناخالص  و خالص قنددرصد 

 .(6)جدول دو گروه آماری قرار گرفت 
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 بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقندتیمار اثر  6جدول 
 

  قند ناخالص قند خالص  عملکرد شکر عملکرد شکرسفید 
 تیمارهای آزمایش

  درصد   تن در هکتار()

8/6 d 1/8 d  8/15 ab 7/18 ab  T1 

6/8 bc 5/10 bc  5/15 ab 5/18 ab  T2 

4/8 bc 3/10 bc  3/15 ab 3/18 ab  T3 

3/9 b 2/11 b  3/15 ab 3/18 ab  T4 

4/10 a 4/12 a  1/16 a 19a  T5 

9/8 bc 9/10  bc  15b 18b  T6 

2/8 c 9/9  c  7/15 ab 7/18 ab  T7 

2/8 c 9/9  c  6/15 ab 6/18 ab  T8 

 .ندارند درصد پنج سطح در یکدیگر با داریمعنی اختالف آماری نظر از ستون هر در مشابه حروف دارای هایمیانگین

T1،کشت سنتی :T2جاندیر، ارنده: کT3 ،کارنده نیوماتیک :T7, T5, T4 :متری در سطح صاف )بدون ایجاد پشته(، سانتی 50و  40، 30فواصل بذرکار دستی در  بیبه ترتT8, T6 : بذرکار دستی
 .متری درروی پشتهسانتی 50و  40فواصل در 

 

فاصله ردیف  بااستفاده از بذرکار دستی در بین تیمارها، 

درصد  19و  1/16ترتیب با به ،(T5) بدون پشتهمتری سانتی 40

بذر شت اک تیمارو  را داشت ناخالص خالص و قندبیشترین درصد 

بر روی متری سانتی 40فاصله ردیف  بااستفاده از بذرکار دستی با 

(. باالترین درصد 6کمترین درصد قند را تولید کرد )جدول  پشته،

متری سانتی 35ردیف  فواصلخالص در کشت دو ردیفه با ناقند

متری بین دو ردیف گزارش شده سانتی 80روی پشته و فاصله 

با افزایش درصد قند همراه  هافیرداست و کاهش فاصله بین 

 .(Ahmad et al. 2010)بوده است 
 

 عملکرد قند

 99با اطمینان  شکراثر متقابل سال در مکان بر عملکرد 

 با توجه به نتایج مندرج در جدول(. 4جدول دار شد )درصد معنی

شود که اگر چه عملکرد ریشه در سال دوم اجرای مالحظه می ،5

آزمایش بیشتر از سال اول آن بوده، ولی در اثر افزایش عملکرد 

طور منطقه کرج در سال دوم اجرای آزمایش بهریشه، عیار قند در 

 3/15درصد در سال اول به  3/17قابل توجهی کاهش یافته و از 

اینکه در کرج رغم . بنابر این علی(4)شکل  درصد رسیده است

افزایش یافته بود ولی در عملکرد شکر  عملکردریشه در سال دوم

آزمایش  داری نسبت به سال اول اجرایاین منطقه تفاوت معنی

(. از طرفی در منطقه کرمان با توجه به 5مشاهده نشد )شکل 

و افزایش عملکرد ریشه ( 4تغییر درصد قند در دو سال )شکل عدم

طور در سال دوم، عملکرد شکر در سال دوم اجرای آزمایش به

تن در هکتار رسید  6/8تن در هکتار به  7/7دار افزایش و از معنی

 (.5)شکل 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تغییرات میانگین عملکرد شکرسفیدمکان بر  -اثر متقابل سال 5ل شک
 

شکر و  عملکرد های مختلف کشت( برثیر تیمار )روشأت

ها در و میانگین دار بوددرصد معنی 99با اطمینان  شکرسفید

بیشترین عملکرد شکر با  .های آماری مختلف قرار گرفتگروه

تن در هکتار با تیمار بذرکار دستی با کشت بذر در  4/12 میانگین

 40سطح صاف )بدون ایجاد پشته( و با فاصله ردیف 

ثیر متقابل أهمچنین ت (.6دست آمد )جدول هب  (T5)متریسانتی

تیمار در مکان نیز در سطح یک درصد بر عملکرد شکرسفید 

با توجه به اینکه در محصول چغندرقند عملکرد شکر دار شد. معنی
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آید )روابط دست میهاز حاصل ضرب عملکردریشه و درصد قند ب

در منطقه کرج همه تیمارها عملکرد ریشه از طرفی ( و 5و  4

لذا روند تغییرات عملکردشکر هم با  ،بیشتر از منطقه کرمان بود

این یشه در ر اختالفات اندکی از همان روند تغییرات عملکرد

تفاوت اندک روند تغییرات  .(6)شکل کندمناطق تبعیت می

ی مناطق در اثر تفاوت در عیار با عملکردریشهسفید عملکرد شکر

 بیشترینلذا باشد. های دو منطقه با همدیگر میقند و ناخالصی

تیمار استفاده از  نیز باتن در هکتار  3/12عملکرد شکرسفید با 

کشت در سطح متری و سانتی 40بذرکار دستی با فاصله ردیف 

در  (.6)شکل  آمد دستبهدر منطقه کرج  (T5) صاف بدون پشته

 30منطقه کرمان استفاده از بذرکار دستی با فاصله ردیف 

ترین بیشتن در هکتار  6/8با  (T4) بدون پشتهمتری سانتی

 (T5)گرچه با تیمار  اختصاص دادرا به خود  شکرسفید عملکرد

(.6داری نداشت )شکل اختالف معنی
 

 

 قندخالصمکان بر عملکرد  -اثر متقابل روش کاشت 6شکل 
(T1،کشت سنتی :T2جاندیر، ارنده: کT3 ،کارنده نیوماتیک :T7, T5, T4 :متری بدون ایجاد پشته، سانتی 50و  40، 30فواصل با بذرکار دستی  بیبه ترتT8, T6 : بذرکار

 .(متری درروی پشتهسانتی 50و  40فواصل دستی در 

 

بر عملکرد شکرسفید ی کشت هاروشثیر أتدر مقایسه 

کشت سنتی، های در کرج روشکه  شودمیدر دو منطقه مشاهده 

کشت با بذرکار جاندیر، کشت با بذرکار نیوماتیک، بذرکار دستی 

متر سانتی 40، بذرکار دستی با فاصله ردیف 30با فاصله ردیف 

متر بر سانتی 40خطی، بذرکار دستی با فاصله ردیف  صورتبه

 صورتبهمتر سانتی 50بذرکار دستی با فاصله ردیف  ،روی پشته

متر بر روی پشته سانتی 50خطی، بذرکار دستی با فاصله ردیف 

درصد 40 و 32، 39، 45 ،17، 52، 55 ،59موجب افزایش ترتیب به

 (.6شکل ) نسبت به کرمان شده استبیشتری  شکرسفیدعملکرد 

درصد  ، در منطقه کرمانشودیممشاهده  6در شکل که  همچنان

کرج از  ،در مقایسه با عملکردریشه شکرسفیدتغییرات عملکرد 

گرچه عیار چغندرقند از نظر آماری تحت تأثیر روش  .کمتر است

 ضربحاصلکه عملکرد قند  آنجااما از  ،کاشت قرار نگرفته است

 بودن درصد قند بیشترلذا  ،درصد قند استدر  عملکردریشه

در منطقه کرمان تا حدودی جبران کمتر بودن  خالص و ناخالص

کاهش اختالف  امر سببو همین عملکردریشه را سبب شده 

نسبت تغییرات عملکرد در دو منطقه مورد بررسی  عملکرد قند

گزارش ( Arita et al. 1999)همکاران آریتا و  شده است.ریشه 

متر )با فواصل سانتی 50در فاصله ردیف  که عملکردریشه ندداد

درصد بیشتر  10-3 قنددرصد و عملکرد  8-3 متر(سانتی 24بوته 

 متر بود.سانتی 18 فاصله بوته متر درسانتی 60 ز فاصله ردیفا
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شان داد که تیمار ن یطور کلبه آمدهدستبهبررسی نتایج 

T5 دون متر بسانتی 40فاصله ردیف  )کشت با بذرکار دستی با

ه کرج و ایجاد پشته( بیشترین مقدار قندخالص را در هر دو منطق

جاد تراکم توان به ایمیکرمان تولید نموده است. علت این امر را 

 ترنواختکیهزار بوته در هکتار( و توزیع  108بوته مناسب )حدود 

 ودهنگامایجاد پوشش گیاهی ز متعاقباًها در سطح مزرعه و بوته

رشید و وری از نور خودر سطح مزرعه و افزایش بهره و یکنواخت

 40 کشت در فاصله ردیف ارتباط داد. ضمناً هانهادهدیگر 

از فواصل  ترمناسبمتری اجرای عملیات داشت و برداشت سانتی

 کمتر خواهد بود.خطوط 
 

 های ریشهناخالصی

های عمده ریشه ناخالصی یریرپذیتأثعدم 4جدول 

ز روش قندمالس را اهمچنین  و (نیتروژن مضرهو  )سدیم، پتاسیم

ه است در سایر مطالعات نیز نشان داده شد .دهدیمکاشت نشان 

زی متفاوت به نوع عملیات کشاور شهیهای رناخالصیکه واکنش 

 Dastorani and Armin 2019; Lotfi Keyvanlo)ت اس

and Armin 2017; Mehrandesh et al. 2021; 

Soleymani and Shahrajabian 2017; Yousefabadi et 

al. 2017) با روش  سهیدر مقا میکشت مستق. گزارش شده است

و  میسد م،یپتاس زانیاز نظر درصد قندناخالص، م ییکشت نشا

یی است تر از کشت نشامضره و قندمالس مناسب تروژنین

(Lotfi Keyvanlo and Armin 2017)ت در این . اکثر مطالعا

های ریشه به مصرف کودهای شیمیایی زمینه به واکنش ناخالصی

همکاران مثال مهراندیش و  عنوانبهوده است ـب

(Mehrandesh etal. 2021)  یمارهایتگزارش کردند 

گردد. زیاد های ریشه میناخالصی شیموجب افزا ییایمیکودش

 بودن مقدار ناخالصی سبب کاهش درصد قند ریشه و افزایش

 گردد.درصد قند مالس می

 یریگجهینت

 چغندرقندت کیفی انتایج این بررسی نشان داد که صف

 هاییمانند درصد قند خالص و ناخالص، قندمالس و ناخالص

صفات  ولی .ردیگیمتحت تأثیر روش کاشت قرار  کمتر، ریشه

شکر، عملکرد عملکرد  ،مانند عملکردریشهمحصول کمی 

به روش کاشت واکنش  و تراکم بوته در واحد سطحشکرسفید 

به  ،به نوع کارنده صفات کمی. واکنش دهدیمنشان بیشتری 

در  .خاک نیز وابستگی دارد ییایمیو شی خصوصیات فیزیک

 ترمناسبشرایط کرج که بافت خاک برای رشد و نمو چغندرقند 

باالتر از  دست آمده به قند عملکردمیانگین عملکردریشه و  ،بود

بافت خاک مناسبی برای کشت چغندرقند  بود کهمنطقه کرمان 

استفاده از مالکی و اراضی کوچک خرده یهانظامدر نداشت. 

و  خطیکشت  ،متریسانتی 40بذرکار دستی با فاصله ردیف 

تولید کرد. با بدون ایجاد پشته بیشترین عملکرد ریشه و قند را 

مالکی استفاده ههای خرداراضی کوچک و نظام درتوجه به اینکه 

و در غالب موارد ممکن نیست  یراحتبهآالت مکانیزه از ماشین

عملیات داشت و  متعاقباًسنتی انجام شده و  صورتبهکاشت بذر 

برداشت محصول با نیروی کارگری و تحمل هزینه خیلی بیشتر 

از این تحقیق توصیه  آمدهدستبه، با توجه به نتایج شودیمانجام 

برای  از کاشت بذر به روش سنتی در این اراضی پرهیز و شودیم

 از بذرکارتولید،  یهانهیهزصورت ردیفی و کاهش کاشت بذر به

در استفاده شود. متر سانتی 40 دستی تک ردیفه با فاصله ردیف

این حالت با توجه به کاهش فواصل خطوط کاشت نسبت به 

 50فواصل خطوط کاشت )کشت مکانیزه در اراضی بزرگ 

 یترمناسبمتر( تراکم و توزیع بوته در واحد سطح شرایط سانتی

خواهد داشت و با توجه به مطلوب بودن شرایط، عملکرد در واحد 

ر اراضی کوچک تن در هکتار( از کمیت بسیار مناسبی د 97سطح )

برخوردار خواهد بود.
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