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چکيده

به منظور تعیین تاریخ و روش مناس�ب کاش�ت مستقیم چغندرقند بذری آزمایش�ی طی سال های  1378 – 1380در مزرعه
آزمایش�ی دانش�گاه محقق  اردبیلی واقع در روس�تای بابالن در 10کیلومتری شهرس�تان اردبیل اجرا گردید.آزمایش به صورت
کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .فاکتورهای مورد آزمایش سه تاریخ کاشت بذر در
س�ال اول ( 5تیر 20 ،تیر و  4مرداد) و س�ه روش مختلف کاش�ت مستقیم (کاشت مستقیم با کاه و کلش گندم ،کاشت مستقیم با
گیاه پوششی گندم و کاشت مستقیم با خاک دهی) همراه با کاشت غیرمستقیم (شاهد) بودند .نتایج آزمایش نشان داد که کاشت
چغندرقن�د بذری در س�ال اول بین تاریخ های  5تیر تا  4مرداد می تواند ریش�ه هایی به وزن  100ت�ا  150گرم تولید کند که می
توانند با موفقیت زمس�تان را س�پری نمایند .ریشه های بزرگتر حاصل از تاریخ کاشت زودتر ( 5تیر) موجب کاهش وزن بذرهای
غیراس�تاندارد به میزان  28درصد گردید .داده های آزمایش نش�ان داد که روش های کاشت مستقیم بهتر از کاشت غیرمستقیم
(ش�اهد) بودند ،بطوری که روش کاش�ت مس�تقیم چغندرقند بذری با گیاه پوشش�ی گندم عملکرد بذر را  7درصد در مقایسه با
کاشت غیرمستقیم افزایش داد .همچنین در کاشت مستقیم مقدار بذرهای غیر استاندارد کاهش یافت.
كلمات کليدي :چغندرقند بذری ،کشت مستقیم ،تاریخ کاشت ،عملکرد بذر.
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تاثیر تاریخ و روش های ...

Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 96 pp: 49-56

Effect of sowing date and direct planting methods on seed yield of sugar beet
By: Hamid Reza Mohammaddoust Chamanabad, Assist. Pro. University of Mohaghegh Ardabili, (Corresponding
Author; Tel: +989151082239), Ali Asghari, Assist. Pro. University of Mohaghegh Ardabili.
Seed is an important input in agriculture, which is currently many studies have focused ti produce it. This study was
conducted from 1998 to 2000 to select a suitable sowing date under indirect (control) and direct planting methods at
the Bablan field center (experimental site of Ardabil University) in 10 km of Ardabil. Sowing date were 25th June,
10th and 25th July. Direct planting methods were winter wheat as a cover crop, winter wheat mulch and hilling
up around the sugar beet root. Results show that sowing date between 25th June and 25th July is the best date to
produce roots with weight 100 to 150 g, which can successfully tolerate low temperature during winter. However,
large roots resulted from earlier sowing date (25th June) has decreased seeds with diameter < 3.5 mm to 28%.
Results also show that direct planting methods were better than indirect method. Direct planting method with winter
wheat as cover a crop has caused to increase seed yield and decreased seeds with diameter < 3.5 mm.
Key words: Sugar seed beet, Direct method, Sowing date, Seed yield

مقدمه

بذر یکی از مهم ترین نهاده های تولید محصوالت کش��اورزی اس��ت
که امروزه توجه زیادی در عرصه تحقیقات کش��اورزی به آن معطوف ش��ده
اس��ت .دستیابی به بذرهای مناسب ،مستعد و سازگار با اقلیم های مختلف،
ضامن بقا ،دوام و صیانت از اس��تقالل کش��اورزی هر کش��ور محس��وب می
ش��ود که حصول به این هدف نیازمن��د آگاهی و تجهیز مولدان ،متخصصان
و محققان کش��اورزی ،علوم و فنون و فناوری های پیش��رفته در این زمینه
است .چغندرقند یکی از دو گیاه صنعتی است که به عنوان منبع تولید شکر
مورد اس��تفاده قرار می گیرد .یکی از عوامل اصلی محدود کننده گس��ترش
سطح زیر کشت چغندرقند در کشور کمبود بذر با کیفیت مطلوب می باشد.
کمبود بذر نتیجه کمبود س��طح زیر کش��ت چغندرقند بذری به دالیل باال
بودن هزینه های تولید و ش��رایط خاص آب و هوایی برای تولید آن اس��ت.
پیشرفت در تولید ش��کر به مجموعه فعالیت های تحقیقاتی در بخش های
صنعت و کش��اورزی این محصول از جمله در دس��ترس ب��ودن بذر کافی و
مرغوب بستگی دارد (.)5
اردبی��ل ب��ه دلی��ل ش��رایط آب و هوایی مناس��ب یکی از مه��م ترین
مناط��ق ب��رای تولید بذر چغندرقند در ایران اس��ت .اما ب��ه دلیل باال بودن
هزینه های تولید ،کش��اورزان تمایلی به کاش��ت آن ندارند و با توجه به نیاز
شدید کشور به تولید بذر این محصول مهم و کلیدی ،باید تالش شود با کاهش
هزینه های تولید از طریق تغییر روش کاش��ت ،کشاورزان تشویق به کاشت
آن شوند (.)15
ب��رای تولی��د ب��ذر چغندرقن��د نی��از ب��ه تولید اش��تکلینگ 1اس��ت.
اش��تکلینگ ها در سال اول تولید می شوند که پس از زمستان گذرانی ،در
س��ال دوم برای تولید بذر استفاده می ش��وند .تولید بذر چغندرقند به یکی
از دو روش غیرمس��تقیم یا مس��تقیم متداول اس��ت ( .)15 ،5 ،1در روش
غیرمس��تقیم ،بوته های اش��تکلینگ در مزرعه ای با تراکم بیش��تر رویانده
می شوند و در پاییز ،قبل از شروع یخبندان برداشت و به منظور جلوگیری
از یخ زدگی ،ریشه ها در سیلو نگهداری می شوند ( .)5در سال دوم و پس از

(پژوهشوسازندگی)

پایان دوره یخبندان ،این ریشه ها به زمین اصلی منتقل می شوند .بر خالف
روش مس��تقیم ،در روش غیرمس��تقیم تولید بذر چغندرقند ،اشتکلینگ ها
از همان ابتدا در مزرعه اصلی رش��د می کنند و در زمس��تان از خاک خارج
نمی ش��وند ،بلکه اشتکلینگ ها در طول زمس��تان در خاک باقی می مانند
که ممکن اس��ت یخبندان و س��رمای سخت زمس��تان موجب از بین بردن
ریشه ها گردد.
در روش کاش��ت مس��تقیم برای حفظ ریش��ه ها از س��رما و یخبندان
مراقبت های ویژه ای نیاز اس��ت که باید به آن ها توجه ش��ود .خاک دهی
ریشه ها قبل از شروع یخبندان ،کاشت گیاهان پوششی و استفاده از بقایای
گیاهان می تواند به حفظ و نگهداری ریش��ه ها از س��رمازدگی و یخبندان
کمک نماید .برای این منظور ،قبل از شروع یخبندان با استفاده از کولتیواتور
پنج��ه غازی م��ی توان روی بوته ها را حدود  2تا  3س��انتی متر خاک داد.
این عمل همانند س��یلو کردن می تواند اشتکلینگ ها را در مقابل یخبندان
زمستان محافظت نماید .یا این که بین ردیف های چغندرقند بذری گیاهان
دیگری (گیاه پوشش��ی) کاش��ته شوند تا از اش��تکلینگ ها در مقابل سرما
محافظ��ت نمایند ( .)5بقایای گیاهی نیز به ط��رق مختلف می تواند ضمن
محافظت از ریش��ه ها در خاک ،با بهبود خصوصیات فیزیکی ،ش��یمیایی و
بیولوژیکی خاک ،موجب افزایش رشد و نمو گیاه زراعی گردد (،17 ،11 ،2
 Teasdale .)18و  )17( Mohlerو  Teasdaleو )18( Daughtry
گزارش کردند که در طول زمس��تان دمای خاک پوش��یده از کاه و کلش 4
ت��ا  5درجه س��انتی گراد بیش از خ��اک لخت بود .تغیی��رات دمایی نیز در
خاک های پوشیده از بقایای گیاهی کمتر است .آزمایش ها نشان داده است
که تغییرات دمای خاک پوشیده از کاه و کلش  5درجه سانتی گراد و خاک
لخت  10درجه س��انتی گراد بود ( .)18 ،4بقایای گیاهی موجب رهاس��ازی
عناصر غذایی به ویژه نیتروژن در خاک می شوند که در افزایش حاصلخیزی
خاک موثر هس��تند ( .)11 ،2از طرف دیگر ،این مواد موجب رهاسازی مواد
ش��یمیایی آللوپاتی می ش��وند که ممکن است اثر بازدارندگی بر رشد و نمو
گیاه زراعی داشته باشند (.)14 ،12 ،3
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ع�لاوه بر این روش ه��ا ،تراکم بوته و اندازه ریش��ه ها ک��ه تابع تاریخ
کاش��ت می باش��ند ،نیز در سالمتی اش��تکلینگ ها در فصل زمستان نقش
اساس��ی دارن��د ( .)15 ،5تاریخ کاش��ت را بای��د طوری انتخ��اب نمود که
ریشه هایی با اندازه مناسب (ریشه هایی به وزن  100تا  150گرم) تولید شوند.
ریش��ه های بزرگ تر و یا ریش��ه های کوچک تر در اثر یخبندان خس��ارت
بیش��تری م��ی بینند Balan .و همکاران ( )7دریافتن��د که برای تولید بذر
چغندرقند ،ریش��ه های ذخیره ای با وزن حداقل  7تا  16گرم کافی است و
مقادیر اضافی وزن ریش��ه ها عموما برای امکان پذیر س��اختن ذخیره آن ها
در سیلو و نیز ایجاد تراکم مناسب در سال دوم الزم است .با این حال ،اندازه
ریش��ه ها تاثی��ر مهمی بر میزان تولید بذر دارد ،ب��ه طوری که عملکرد بذر
حاصل از ریشه های بزرگ و متوسط بیش از ریشه های کوچک است (.)7
آزمایش های مختلف نش��ان می دهد که با انتخاب تاریخ و روش های
کاش��ت مناسب می توان اقدام به کاش��ت مستقیم چغندرقند بذری نمود و
هزینه های اضافی در تولید بذر به روش غیرمس��تقیم را کاهش داد (،9 ،1
 .)16از طرف دیگر ،تشکیل گل ها در هوای سرد اواخر تابستان ،خطر بهاره
سازی بذرها روی پایه مادری را به همراه دارد که می تواند موجب به ساقه
رفتن بوته ها در مزرعه چغندر قند گردد ( .)16 ،13 ،10 ،8 ،6بنابراین ،به
دلیل گلدهی زودتر در کاشت مستقیم ،می توان از برخورد مرحله پر شدن
دانه ها با هوای سرد و برودت هوا در اواخر تابستان جلوگیری نمود.
به دلیل افزایش میانگین دمای ماه های س��رد س��ال و کاهش خطر یخ
زدگی ریش��ه ها در زمستان ،شرایط مناس��ب برای تولید بذر چغندرقند در
اردبیل ایجاد ش��ده است .با وجود این ،برای پیدا نمودن روش های مناسب
کاش��ت به تحقیقات زیادی نیاز اس��ت .بنابراین ،این تحقیق به منظور)1 :
بررس��ی اثرات تاریخ کاشت و کاشت مستقیم چغندرقند بذری بر تولید بذر
و  )2تعیین مناسب ترین تاریخ و روش کاشت مستقیم چغندرقند بذری در
منطقه اردبیل انجام شد.

مواد و روش ها

آزمایش طی س��ال های  1378 – 1380در مزرعه آزمایش��ی دانشگاه
محقق اردبیلی واقع در روس��تای بابالن در 10کیلومتری شهرستان اردبیل
اج��را گردید .بافت خاک لوم رس��ی ،هدایت الکتریک��ی  4/5میلی موس بر
س��انتی متر و  pHخاک  8/5بود .آزمایش به صورت کرت های خرد ش��ده
در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .فاکتور اصلی تاریخ
کاش��ت با سه س��طح ( 5تیر 20 ،تیر و  4مرداد) و فاکتور فرعی روش های
کاش��ت با چهار س��طح ( کشت مس��تقیم با بقایای گندم ،کشت مستقیم با
کش��ت گندم به عنوان گیاه پوششی ،کشت مس��تقیم با خاکدهی و کشت
غیرمس��تقیم به عنوان ش��اهد) بودند .طول کرت های فرعی  6متر در نظر
گرفته ش��د که در هر یک از آنها چهار ردیف چغندر به فاصله  60سانتیمتر
کشت گردید (.)7
در اوای��ل خرداد  1378به منظور کنترل علف های هرز ،مزرعه با علف
کش پیرامین به میزان  5کیلوگرم در هکتار سمپاشی گردید و پس از پخش
کود فس��فات آمونیوم به میزان  120کیلوگرم در هکتار ،بالفاصله با گاوآهن
برگردان عملیات ش��خم انجام ش��د .در اوایل تیر پس از پخش  50کیلوگرم
در هکتار کود نیتروژن از نوع اوره عملیات دیسک زنی انجام و با کولتیواتور
پنجه غازی جوی – پش��ته ها تهیه گردیدند .عملیات فوق برای هر دو سال
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اجرای آزمایش انجام شد.
اولین تاریخ کاش��ت در  5تیر  1378انجام ش��د .ب��رای این منظور12
کیلوگرم در هکتار بذر پلی ژرم  IC2اس��تفاده شد .عملیات کاشت با دست
و از طریق ایجاد ش��یار روی پش��ته ها و قرار دادن بذرها در داخل ش��یار و
پوش��اندن آن ها با خاک انجام ش��د .کرت ها بالفاصله بعد از کاشت آبیاری
شدند و یک هفته بعد دومین آبیاری انجام شد .دومین تاریخ کاشت در 20
تیر و س��ومین تاریخ کاشت  4مرداد به همان روش قبلی انجام گردید .پس
از هر تاریخ کاش��ت بالفاصله عملیات آبیاری انجام شد و این عمل به فاصله
هر  7 – 10روز تا مرحله دانه بندی تکرار گردید .بعد از استقرار گیاه زراعی
عمل تنک کردن انجام شد ،بطوری که در هر متر مربع  32بوته باقی ماند.
علف های هرز داخل جوی ها به روش مکانیکی و با اس��تفاده از کولتیواتور
پنجه غازی و علف های هرز روی پشته ها با وجین دستی کنترل شدند.
در تیمارهای کاش��ت مستقیم چغندر قند بذری با گیاه پوششی گندم،
مقدار  150گیلوگرم در هکتار بذر گندم رقم س��بالن در تاریخ  15شهریور
در داخل جوی ها با دس��ت پخش گردید و با اس��تفاده از کولتیواتور پنجه
غازی با خاک مخلوط شدند و بالفاصله آبیاری انجام گرفت.
در تیمارهای کاش��ت غیرمستقیم در سال  1378ریشه ها در تاریخ 25
آبان و با شروع سرد شدن هوا از خاک خارج و پس از حذف برگ ها ،در هر
کرت وزن  10ریشه تعیین گردید و سپس ریشه ها در نهر هایی (سیلو) به
منظور حفاظت از یخبندان ذخیره گردیدند .در سال  1379به دلیل شروع
زودتر فصل سرما ریشه ها  16آبان از خاک خارج شدند .در همین تاریخ ها
در تیمار کاشت مستقیم با کاه و کلش مقدار  5000کیلوگرم در هکتار کاه و
کلش گندم پخش گردید .در تیمار کاشت مستقیم با خاکدهی نیز عملیات
خاک دهی ریشه ها با کولتیواتور پنجه غازی در همین زمان انجام شد.
با شروع گرم شدن هوا در بهار ،علف های هرز و بوته های گیاه پوششی
با استفاده از کولتیواتور پنجه غازی به خاک بر گردانده شده و جوی – پشته
ها نیز ترمیم اس��تفاده ش��دند .در تیمارهای کاشت غیرمس��تقیم ،در سال
 1379و  1380ریش��ه های بذری به ترتیب  20فروردین و  25اس��فند از
س��یلو خارج ش��دند و در ردیف هایی به فاصله  60سانتی متر و فاصله بوته
روی ردیف  40سانتی متر کشت گردیدند.
نمون��ه ب��رداری به منظور اندازه گی��ری عملکرد و اج��زاء آن با رعایت
یک متر حاش��یه از دو طرف ،از س��طح یک متر مربع دو ردیف میانی انجام
ش��د .برای این منظور بوته ها بطور کامل از س��طح خاک درو ش��دند .پس
از خرمنکوب��ی با دس��ت ،بذرها از کاه و کلش ج��دا گردید و نمونه های بذر
ب��رای تعیین وزن هزار دان��ه ،عملکرد کل و وزن بذرهای غیراس��تاندارد به
آزمایش��گاه دانشکده کشاورزی دانش��گاه محقق اردبیلی منتقل شدند .پس
از تعیی��ن عملکرد کل ،با ال��ک  3میلی متری بذرهای غیراس��تاندارد جدا
گردیدند (.)9
تجزی��ه واریانس داده های آزمایش با نرم افزار  MSTSCانجام ش��د و
میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح  5درصد مقایسه گردیدند.

نتایج

داده های مربوط به میانگین دمای ماه های س��رد سال در اردبیل (آذر،
دی ،بهمن و اس��فند) نش��ان می دهد که در سال های اخیر میانگین دمای
این ماه ها نس��بت به گذشته افزایش یافته است (شکل  )1و بنابراین ،خطر
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تاثیر تاریخ و روش های ...

یخ زدگی ریش��ه ها در زمس��تان ممکن اس��ت کاهش یابد .لذا ،باید از این
ش��رایط بوجود آمده در جهت کاهش هزینه ه��ای تولید بذر چغندرقند در
اردبیل استفاده نمود.
داده ه��ای مربوط ب��ه می��زان بارندگ��ی و میانگین دم��ای ماهانه در
س��ال های اجرای تحقیق در ش��کل  2نش��ان داده ش��ده اس��ت .مقایسه
داده های میزان بارندگی در س��ال های آزمایش با میانگین سی ساله نشان
می دهد که در سال های  1379 ،1378و  1380میزان بارندگی سالیانه به
ترتیب  31 ،12و  33درصد کمتر از میانگین سی ساله بوده است .همچنین
در سال  1380در مقایسه با سال  1379میزان بارندگی ،به ویژه در ماه های
تیر و مرداد که مصادف با حداکثر نیاز گیاه است ،کمتر بود .داده های شکل
 2نشان می دهد که در سال  1380میانگین دمای ماهانه منفی نشده است،
در حال��ی که میانگین دمای بهمن در س��ال  1379به  -2/4درجه س��انتی
گراد رس��ید .تجزیه مرکب داده های دو س��ال نشان داد که اثر سال بر وزن
ریش��ه ها معنی دار نبود و در بین فاکتورهای مورد مطالعه فقط تاریخ های
کاش��ت تاثیر معنی داری روی وزن ریشه ها داش��تند (جدول  .)1میانگین
دو سال وزن ریش��ه ها بین  119/59تا  159/91گرم بود که سنگین ترین
ریشه ها در تاریخ کاشت  5تیر و سبک ترین آن ها در تاریخ کاشت  4مرداد
به دس��ت آمد (شکل  .)3بر اساس شکل  ،3با تاخیر در کاشت ،اندازه ریشه
کاهش یافت .تاخیر زیاد و کوچک ش��دن زیاد ریشه ها ممکن است خطر از
بین رفتن آن ها در طول زمستان را افزایش دهد ،اما اندازه ریشه ها به شرط
به پایان رساندن موفق فصل سرما تاثیری بر عملکرد نهایی نخواهد داشت.
تجزی��ه مرک��ب داده های آزمایش نش��ان داد که فق��ط اثر روش های
کاش��ت روی وزن هزاردانه معنی دار بود (جدول  .)1بین روش های کاشت
مس��تقیم و کاش��ت غیرمس��تقیم چغندرقند بذری نیز از نظر وزن هزاردانه
تفاوت معنی داری وجود داشت .کمترین وزن هزاردانه ( 70/17گرم) متعلق
به روش کاش��ت غیرمستقیم و باال ترین وزن هزاردانه ( 12/21گرم) متعلق
به کاش��ت مس��تقیم با گیاه پوشش��ی گندم بود (جدول  .)2بین تیمارهای
کاشت مستقیم از نظر وزن هزاردانه تفاوت معنی داری مشاهده نشد .در این
تیمارها با شروع گرم شدن هوا ،ریشه های چغندرقند باقی مانده در خاک،

به س��رعت شروع به رشد نموده که موجب گلدهی زودتر گیاهان می شود.
ای��ن موضوع می تواند موجب افزایش طول دوره پر ش��دن دانه و در نتیجه
افزای��ش وزن دانه گ��ردد Grimwade .و هم��کاران ( )13گزارش کردند
که س��بز ش��دن زودتر چغندرقند بذری در بهار موجب تس��ریع در گلدهی
و طوالنی ش��دن دوره پر ش��دن دانه ها گردید .این موضوع افزایش کیفیت
بذرهای تولیدی را به همراه داشت .همچنین حفظ بقایای گیاهی در سطح
خاک می تواند ش��رایط مطلوبی از نظر حاصلخیزی برای گیاه زراعی فراهم
کند که می تواند در بهبود وزن دانه ها موثر باشد (.)11 ،2
تاریخ کاش��ت تاثیر معنی داری روی عملکرد بذر نداشت ،در حالی که
تاثیر روش های کاشت روی عملکرد بذر معنی داری بود (جدول  .)1تاریخ
کاش��ت چغندرقند بذری در سال اول تنها می توانست از طریق تاثیر آن بر
اندازه ریش��ه های تولیدی باش��د که قب ً
ال صادق زاده حمایتی و دهقانشعار
( )6گ��زارش کردند که کاش��ت ریش��ه های ب��زرگ تر در س��ال دوم تاثیر
معنی داری بر عملکرد بذر چغندرقند نداش��ت .در بین روش های کاش��ت،
کاشت مس��تقیم چغندربذری با گیاه پوشش��ی گندم عملکرد بذر بیشتری
تولی��د کرد (جدول  .)2کمترین عملکرد بذر از کاش��ت چغندربذری با کاه
و کلش بدس��ت آمد .کاهش عملکرد در ای��ن تیمار می تواند نتیجه اثرهای
آللوپاتی بقایای گندم روی چغندر قند باشد Dhima .و همکاران ( )9نشان
دادند که بقایای چاودار ،جو و تریتیکاله اثرات آللوپاتی روی رشد چغندرقند
داشتند .تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر وزن بذرهای غیراستاندارد داشت
(جدول  .)1کمترین مقدار بذرهای غیراس��تاندار در تاریخ کاشت اول یعنی
 5تیر بدس��ت آمد (جدول  .)2در این تاریخ کاشت تنها  9/10درصد از کل
بذر تولیدی را بذرهای غیراس��تاندارد تشکیل دادند .این نتایج نشان داد که
ریشه های قوی تر و بزرگ تر حاصل از کاشت زودتر در سال اول می توانند
بوته های قوی تری تولید نمایند که به پر ش��دن دانه ها کمک می نمایند.
نتایج آزمایش های  Balanو همکاران ( )7نیز نشان دادند که افزایش وزن
ریش��ه های بذری عالوه بر افزایش عملکرد ،تولید بذرهای درشت تری نیز
به همراه داشته است.
روش ه��ای کاش��ت نی��ز تاثیر بس��یار معن��ی داری روی وزن بذرهای

شکل  -1روند تغییرات میانگین دمای ماه های سرد سال (آذر تا اسفند) طی سال های  1361 – 1382در اردبیل
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غیراستاندارد داش��ت (جدول  .)2در روش کاشت غیرمستقیم وزن بذرهای
غیراس��تاندارد بیشتر بود و تفاوت معنی داری با روش های کاشت مستقیم
داش��ت .در کاشت غیرمس��تقیم ،وزن بذرهای غیراستاندارد  34/34گرم در
مترمرب��ع بود که  15درصد از عملکرد کل بذر را ش��امل می ش��د .س��هم
بذرهای غیراس��تاندارد در روش های کاشت مستقیم  6/10تا  4/11درصد
از کل عملکرد بذر برآورد ش��د که در روش کاش��ت مستقیم با کاه و کلش
کمترین مقدار بود .نتایج آزمایش نشان می دهد که با تغییر در روش های
کاشت و استفاده از تکنیک های جدید ،به ویژه تعیین تاریخ کاشت مناسب
( 5ت��ا  20تیر) و کاش��ت گیاهان پوشش��ی و یا کاربرد بقای��ای گیاهی می
توان اقدام به کاش��ت مس��تقیم چغندرقند بذری نمود .گسترش این روش
کاش��ت ،عالوه بر کاهش هزینه تولید ،صرفه جویی در وقت و افزایش عالقه
کش��اورزان به کاش��ت این محصول مهم ،می تواند با تسریع در شروع رشد
و نم��و گیاه در س��ال دوم و در نتیجه جلو افتادن تاریخ گلدهی و رس��یدن
بذرها ،از برخورد مرحله تش��کیل بذرها با برودت هوای سرد اواخر تابستان
نی��ز جلوگیری نماید .این موضوع می توان��د خصوصیات کیفی بذر تولیدی
را افزایش دهد.

بحث

بررسی ها نشان می دهد که با استفاده از تاریخ مناسب کاشت و بقایای
گیاهی در سطح خاک می توان از یخ زدگی ریشه های بذری چغندر قند در

طول زمس��تان جلوگیری نمود و هزینه های تولید آن را کاهش داد .کاشت
ب��ه موقع باعث ایجاد ریش��ه هایی با وزن زیادتر می ش��ود که می تواند به
زمستان گذرانی آنها کمک نماید Balan .و همکاران ( )7دریافتند که برای
تولید بذر چغندرقند ،ریشه های ذخیره ای با وزن حداقل  7تا  16گرم نیاز
اس��ت و مقادیر اضافی وزن ریشه ها عموما برای امکان پذیر ساختن ذخیره
آن ها در سیلو و نیز ایجاد تراکم مناسب در سال دوم الزم می باشد .در عین
حال ،آن ها گزارش کردند که افزایش اندازه ریشه ها عالوه بر افزایش تعداد
بوته های چند ش��اخه ای و در نتیجه افزایش قدرت جبرانی گیاه ،عملکرد
ب��ذر را نیز بطور معنی داری افزایش داد .بر عک��س ،صادق زاده حمایتی و
دهقانش��عار ( )16در آزمایش های خود نش��ان دادند ک��ه هر چند افزایش
وزن ریش��ه ه��ای بذری تاثیر معن��ی داری روی صفاتی نظیر تعداد س��اقه
اصلی و جانبی تولید ش��ده در هر بوته داش��ت ،اما این افزایش اندازه ریشه
ها تاثیر معنی داری بر عملکرد بذر تولیدی نداش��ت .بقایای گیاهی نیز می
تواند به حفظ دمای خاک و کاهش تغییرات آن در طول زمس��تان به بقائ
ریشه در خاک کمک نماید Teasdale .و  )17( Mohlerو  Teasdaleو
 )18( Daughtryگزارش کردند که در طول زمستان دمای خاک پوشیده
از کاه و کلش  4تا  5درجه س��انتی گ��راد بیش از خاک لخت بود .تغییرات
دمایی نیز در خاک های پوش��یده از بقایای گیاهی کمتر اس��ت .آزمایش ها
نش��ان داده است که تغییرات دمای خاک پوش��یده از کاه و کلش  5درجه
سانتی گراد و خاک لخت  10درجه سانتی گراد بود (.)18 ،4

شکل  -2میانگین میزان بارندگی و درجه حرارت ماهانه سی ساله ( )1350-1380و سال های  1378-1380منطقه اردبیل
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شکل  .3تاثیر تاریخ کاشت بر وزن ریشه های چغندر بذری در اردبیل (میانگین دو سال)
جدول  .1نتایج تجزیه مرکب اثرهای تاریخ و روش های کاشت چغندر بذری بر عملکرد بذر و اجزا آن.
میانگین مربعات
منابع متغیر

درجه آزادی

وزن ریشه ها

وزن هزاردانه

عملکرد

وزن بذرهای غیر استاندارد

سال()D

1

245/93 ns

152/96 ns

1395695/80 ns

25/08 ns

خطا

4

1508/39

20/78

44151/78

2861/83

تاریخ کاشت ()A

2

* * 30325/82

30/04 ns

7788/63 ns

*1495/69

A×D

2

39/05 ns

*44/51

7550/90 ns

153/06 ns

خطا

8

3514/43

12/48

8160/02

391/73

روش کاشت ()C

3

5959/76 ns

* * 138/02

20085/07 ns

* * 1513/87

C×D

3

89/95 ns

17/02 ns

62927/99 ns

154/40 ns

C×A

6

4742/60 ns

8/34 ns

11403/27 ns

135/59 ns

A×C×D

6

59/55 ns

*26/82

3718/38 ns

21/07 ns

خطا

36

2015/31

14/22

8439/99

124/51

32/64

18/79

40/11

40/34

ضریب تغییرات (درصد)

 * ، nsو ** به ترتیب غير معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  5و  1درصد

(پژوهشوسازندگی)
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جدول  .2تاثیر تاريخ و روش های مختلف کاشت چغندرقند بذری روی وزن هزاردانه ،عملکرد بذر و وزن بذرهاي غير استاندارد در اردبیل (میانگین دو سال)

اثرهای اصلی و متقابل عوامل مورد بررسی

تاریخ کاشت

وزن هزار دانه

عملکرد بذر

بذرهای غیراستاندارد

 5تیر

19/75 a

218/63 a

23/87 a

 20تیر

19/85 a

239/43 a

32/72 b

 4مرداد

20/ 61 a

229/08 a

26/40 ab

غیرمستقیم

17/70 b

228/36 ab

34/34 c

مستقیم با خاکدهی

20/92 a

241/97 a

27/57 b

21/12

243/82

27/36

روش کاشت
مستقیم با بقایا

a

a

b

مستقیم با گیاه پوششی

20/54 a

202/03 b

21/38 a

غیرمستقیم

17/72 b

255/54 a

33/26 b

مستقیم با خاکدهی

19/74 ab

210/27 b

24/32 ab

19/83

210/36

22/08

 5تیر
مستقیم با بقایا

ab

b

a

مستقیم با گیاه پوششی

21/72 ab

198/34 b

15/82 a

غیرمستقیم

16/64 b

226/38 ab

40/85 b

مستقیم با خاکدهی

20/32 ab

259/56 a

31/88 ab

مستقیم با بقایا

22/68 a

266/93 a

32/97 b

مستقیم با گیاه پوششی

19/74 b

204/84 b

25/17 ab

غیرمستقیم

18/73 b

203/16 b

28/90 ab

مستقیم با خاکدهی

22/70 a

256/09 a

26/50 ab

20/84

254/18

27/02

 20تیر

 4مرداد
مستقیم با بقایا
مستقیم با گیاه پوششی

ab

20/16 ab

a

202/90 b

ab

23/16 ab

میانگین های اثرات اصلی و متقابل در هر ستون با یکدیگر مقایسه شده اند
  ميانگينهاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال  5درصد در يك گروه قرار دارند
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پاورقی
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