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چکيده
صورت  به آزمايشـي قند، چغندر بذر کيفي و کمي خصوصيات روي بر و زمان برداشـت کاشـت تاريخ اثر ارزيابي منظور به
سال در ارد بيل تحقيقات کشـاورزي ايسـتگاه در تکرار چهار در تصادفي کامل بلوک هاي طرح پايه بر کرت هاي خرد شـده
چهار و اصلي کرت هاي در ارد يبهشـت) ۵ و فروردين ۲۰ فروردين، ۵ ۲۰ اسـفند، ) تاريخ کاشـت چهار . شـد ۱۳۸۲ انجام
جوانه زني، درصد که داد نشـان نتايج گرفتند . فرعي قرار در کرتهاي گلدهي) از پس روز و ۶۰ ۴۵ ،۳۰ ،۱۵ ) برداشـت تاريخ
تاثير تاريخ بهطور معنيداري(p<۰/۰۵) تحت کيفي کميو صفات ساير و دانه شدن سـرعت پر و دوره نرمال، جوانههاي د رصد
کاهش يافت. معنيداري زود هنگام بهطور برداشت و کاشت افتادن تاخير با دانه شدن د ارند. دوره پر قرار و برداشت کاشـت
عملکرد بين داد. به بعد افزايش نشـان گلد هي) از پس روز د وم(۳۰ برداشـت بذر از ريزش درصد و بذر اسـتاندارد عملکرد
و جوانهزني درصد شـد. بيشترين مشاهده (r=۰ /۶۲۳ ٭)داري معني و مثبت همبستگي دانه شـدن پر دوره بذر اسـتاندارد با
نشت مواد هدايت الکتريکي شد . حاصل سوم و دوم کاشت د ر يکسان بهطور آن کمشترين و اول در کاشت نرمال جوانههاي
افزوده آنها جوانه زني سـرعت بر و يافته معنيد اري کاهش بهطور برداشـت در تاخير با بذر) از داخل شـده (مواد خارج يافته

د اد. نشـان مثبت همبسـتگي نيز دانه وزن حداکثر با نرمال جوانههاي درصد و جوانهزني سـرعت جوانهزني، درصد شـد .

بذر کيفيت و عملکرد برداشت، زمان کاشت، زمان بذر، توليد چغندرقند، کليدي: كلمات
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مقدمه
 Chenopodiacea خانواده . Beta vulgaris L از علمي نام با چغندرقند  
اند امهاي توليد اول سال در که ساله د و است گياهي گلد هي نظر از و بوده
کرده ــروع ش را زايشي خود رشد دوم ــال س د ر و نموده ــه ريش و ــي رويش
ــهچهها( ريش هنگام زود ــت کش ــد (۶). توليد ميکن ــده دهن گل ــاقه س و
دارد(۳). بذر چغند رقند محصول روي زيادي بهار تاثير در ــتکلينگها۱) اش
ريشه توسعه د ر ــتکلينگ اش زود هنگام ــت کاش که د اده نشان ــيها بررس
نقش بذر رسيدن و گلدهي رفتن، ــاقه س هوايي، اندامهاي ــريع س ــد رش و
ميشود(۳۷،۳۲). قند چغندر بذر عملکرد افزايش موجب و ــته داش موثري
ــههاي بذري ريش هنگام زود ــت کش که نمود ند گزارش همکاران و Kaw
همکاران و Faoro مي شود(۲۳). بذر کيفي و کمي عملکرد افزايش موجب
انتقال يا و بذر ــتقيم مس غير توليد روش در ــت کاش تاريخ ــتند د اش بيان
در و ــترگل بيش تعداد توليد ــب موج بهمن ماه ــط اواس در ــتکلينگها اش
د رآزمايش خود Podlaski شد(۱۹). بوته درهر بذر ــتر بيش عملکرد نتيجه
هنگام(اوايل فرورد ين) زود کاشت چغندرقند در بذر عملکرد داد که نشان
بيشتر بود(۲۸). خشک سالهاي در روند اين و يافته ــهچهها افزايش ريش
از ــت کاش زمان ــدن ش ــيده کش به با که داد ــان نش زاده حمايتي صادق
کاهش بذر عملکرد ــن فروردي د وم اول و نيمه به ــفند اس د وم نيمه حدود
تاريخ چند در ــت برداش عمليات که ــت اس ــد ه ش ــان داده نش مييابد(۵).
بر يکباره با برداشت ــه مقايس ــيدن بذر در رس با همراه تد ريج به و متفاوت

ميافزايد (۳۴). بذري خوشههاي و نيز وزن درصد جوانهزني عملکرد، مقدار
پوکي و افزايش جوانه زني ــد رت کاهش ق موجب بذر هنگام ــت زود برداش
کاهش بذر ريزش ميزان افزايش دليل به نيز د يرهنگام برد اشت و شده بذر
بذري چغند رقند د ر دارد(۶). دنبال ــه ب را کيفي محصول و ــرد کمي عملک
حد مطلوب در همزمان بهطور کيفيت و عملکرد که برداشت بهترين زمان
مقدار و انتهاي شاخه ها رسيده ــمت قس بذور اغلب که است زماني ــد، باش
ــدRostel.(۶)و(۳۰)، باش کرده ريزش بوته ــن پائي در ــيده رس از بذور کمي
ــان د ادند نش ــت زمان برداش انداختن به تاخير با Scottو(۲۶) و Longden
بيشتر د انه پرشد ن ــرعت س مي يابد . کاهش ريزش دليل بذر به که عملکرد
ــتر به بيش دانه ــدن پرش دوره حاليکه در دارد، ــرار ق تاثير ژنوتيپ ــت تح
.(۴۰،۱۳ ــد(۱۰، ميده ــان نش ــتگي وابس ورطوبت) محيطي(دما ــرايط ش
و هيدارتها ــو کرب بودن فراهم ميزان به دانه ــدن ش پر ــرعت همچنين س
است که ــد ه ش اظهار دارد. لذا ــتگي بس ها دانه نياز مورد نيتروژنه مواد نيز
عرضه زياد مي شود(۴۰،۳۹). Co۲ تشعشع با افزايش دانه شدن پر ــرعت س
پر شدن دوره طول در مواد ذخيرهاي از يا جاري ــنتز از فتوس پرورده مواد
ميکند(۱). ــن دانه را تعيي نهايي وزن ــيدگي، رس تا گلدهي از پس ــه، دان
سطح، واحد در ــک دانه خش وزن د ريافتند که همکاران(۱۵) Daynard و
دانه ــي نهاي وزن ــت ميکند. تبعي د انه ــدن پر ش دوره طول و ــرعت از س
ــت(۲۷). اس دانه ــدن ش طول دوره پر دانه و ــد ن ش پر ــرعت از س تابعي
دانه ــدن ش پر دوره ــهم س خود منابع در نيز همکاران(۲۰) و Gebeyehou

Pajouhesh & Sazandegi No:73 pp: 33-42

Investigation of different sowing and harvesting dates effect on yield and quality of monogram sugar beet seed 
By: Alizadeh Benab.G.,Msc of Agronomy, Faculty of Agriculture, Mohaghegh-Ardabili University.,Tobeh.A.,Assistant 
of Agriculture, Faculty of Mohaghegh-Ardabili University. Ghassemi Golezani.K.,Department of Agronomy and Plant 
Breeding, Faculty of Agriculture, Tabriz University., Sadegzadeh Hemayati.S., Seed and Plant Improvement Institute, 
Karaj, Iran.
In order to evaluation of different sowing and harvesting dates effect on yield and quality of monogerm sugar beet 
seeds, an experiment was conducted in the form of split plot based on completely randomized block design with 
four replications in Ardabil Agriculture Reaserch Station in 2003. Four sowing dates(10 and 25 of March, 9 and 24 
of April) were located in main plots and harvesting dates including 15, 30, 45 and 60 days after 50% flowering were 
located in sub-plots.The experiment results showed that germination percent, normal seedlings percent, seed effective 
filling period and seed filling rate were affected significantly(p<0.05) by sowing date. In this study, all of the traits 
were affected significantly by the harvesting date. According to the results, seed effective filling period decreased 
significantly with delayed sowing and early harvesting. Saleable seed yield and shattering rate was increased above 
2th harvest (30 days after flowering).There was significant positive relationship (r=0.623**) between saleable seed 
yield and seed filling period. The highest germination rate and normal seedlings were obtained similarly at first sowing 
date with 55.833 and 80.277 percentage, respectively, and the lowest of them were obtained in second and third 
sowing dates. Electrical conductivity of sugar beet seed extraction and germination rate was diminished and increased 
significantly, as harvesting date was delayed, respectivly. Germination percent, germination rate and normal seedlings 
showed positive and significant correlation with maximum seed weight. 

Key words: Sugar beet, Seed production, Sowing and harvesting date, Seed yield and quality

و... كاشت تاريخ تأثير بررسي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۳۴ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۳۵ و زراعت  در

هر دانه وزن ميانگين ــت، کاش در تاخير با يافتند. موثر دانه عملکرد را در
دانه شد ن پر دوره ــدن ش کوتاه و کننده ــنتز فتوس ــطح س کاهش دليل به
لوبياي در دانه دوره پرشدن اواخر ــت اس ممکن البته مييابد(۳۸). کاهش
برخي همين دليل در ــه ب گردد، روبرو ــبي جوي مناس با وضعيت معمولي
.(۳۱ نگرفته است(۴، قرار کاشت تاريخ تاثير تحت دانه وزن هر پژوهش ها
عملکرد گياهان بر مهم گذار تاثير عوامل جمله از بذر قدرت و ــت زيس قوه
تا است شد ه موجب موضوع اين که مي باشد، مزرعهاي ــرايط زراعي در ش
ــد. محققان باش نظر مورد باالي قدرت همواره ــتاند اردهاي اس با بذور تهيه
اول بگذارد. ــرد اثر عملک بر ــت اس طريق ممکن دو بذرها به پائين ــدرت ق
شده کمتر انتظار مورد حد از مزرعه در شده سبز درصد گياهچههاي آنکه
دوم آنکه ــد. ميرس مطلوب حد از تر پائين به گياهي ــم تراک ــه نتيج و در
سرعت اين بذور کمتر از از حاصل ــرعت رشد گياهچه هاي س است ممکن
آزمايشگاهي مطالعات ــد(۲۹). قوي باش بذور از حاصل گياهچههاي ــد رش
چغندرقند، ــو بذر طي دوره نم ــرايط مختلف اقليمي تاثير ش نحوه برروي
بر عالوه نسبي رطوبت افزايش با همراه دما کاهش که ــت اس ــان داده نش
ميدهد(۱۱). کاهش ــز ني را جوانهزني بذرها ميزان ــه دان کاهش عملکرد
در رطوبتي مناسب شرايط مزرعه، ايجاد محيط در که ــت اس حالي در اين
در ــت(۱۴). اس بذر همراه بوده زني افزايش ميزان جوانه با گلدهي، ــن حي
موجب زني جوانه قدرت کاهش با زود هنگام ــت قند بذري، برداش چغندر
در تاخير که داد ــان نش Rostelو(۳۰) محصول ميگردد(۶). ــت کيفي افت
عملکرد بذر در نهايت و ــي زن جوانه ظرفيت کاهش با ــذر ب ــيدن رس زمان
دورهاي نمونه برداريهاي از استفاده با همکاران(۳۵) و Sroller است. همراه
بر بذرها ــيدن دوره رس طول ــه در ک دادند ــان نش ــگاهي آزمايش تجزيه و
بذرها و درصد جوانهزني ــده ش افزوده آنها محتوي و ــک خش ماده ميزان
برداشت کامل رسيد گي از وقبل از موعد زود تر که بذوري مييابد. افزايش
برخوردار جوانه زني کمتري قدرت از و بود ه نمو معموًال در حال ــوند، ميش
وزن زني، جوانه ــد درص افزايش موجب ــت برداش د ر تاخير ــتند(۱۸). هس
نشان دادند همکاران(۱۸) و Elwira.(۱۶)ميشود ميوه وزن بذر و حقيقي
زودتر ــه دو هفت بذوري که ــراي مزرعهاي ب ــبز س درصد و جوانهزني ــه ک
بود. همچنين تر بودند، پائين ــده ش ــت برد اش ــيدگي رس معمولي زمان از
گياهچههاي ــا ب ــه مقايس د ر بذوري چنين ــت کش از حاصل گياهچه هاي
وزن تر پائين تري داراي تا۴ برگي در مرحله ۲ رسيده ــد يافته از بذور رش
در برداشت تاخير که با ــت اس داد ه ــان نش گرفته تحقيقات صورت بودند.
نيز (۲۴)Lexander ــد(۱۶). ميياب کاهش ــذر ب عصاره الکتريکي ــت هداي
آن زني ــه جوان بذر برميزان ــيد گي رس افزايش با ــراه هم که داد ــزارش گ
مواد غلظت ــه کاهش ب را زني در جوانه افزايش اين وي ــود. مي ش ــزوده اف
اظهار نيز (۳۳)Longden و Scott ــت. مرتبط دانس ــي زن جوانه ــده بازدارن
بذور ــي کاراي ــت ميتواند برداش زمان در بذر ــيدن رس که ميزان ــد نمودن
جنين تکامل داراي ــيده رس بذور ــتر بيش که چرا دهد . قرار تاثير تحت را
بذر ريزش به توجه با ــتند. هس کمتري زني جوانه بازدارنده مواد و يافتهتر
آن كه ــيدگي رس د ر يكنواختي عد م و ــت برداش در زمان ــد چغندرقن د ر
ــعي شد س تحقيق اين در ميگردد، محصول كيفيت و كميت افت موجب
ــت كاش تاريخ بهزراعي، روشهاي اعمال و محيطي فاكتورهاي مطالعه تا با
از بذر، رسيدگي در ايجاد يكنواختي با كه شوند انتخاب طوري برداشت و
بذور و كيفيت عملكرد نتيجه در و شد ه كاسته برداشت در زمان آن ريزش

باشد. مطلوب حد در حاصل
روشها و مواد

زمانهاي  تاثير ارزيابي ــور و به منظ ۱۳۸۲ زراعي ــال د رس اين تحقيق
چغند رقند در ــذر ب و کيفيت ــرد عملک بر روي ــت برداش ــت و کاش مختلف
۱۵ و درجه ۳۸ جغرافيايي عرض اردبيل با ــاورزي کش ــتگاه تحقيقات ايس
۴۰۰ بارندگي و با ميانگين دقيقه و۱۵ ــي ۴۸ د رجه جغرافياي دقيقه وطول
با سيلتي رسي لوم آزمايش محل خاک بافت گرديد . اجرا سال در متر ميلي
شيرين منوژرم هيبريد آزمايش اين در استفاده مورد رقم حدود۷/۶ بود. pH
و پنجم فروردين ــتم بيس پنجم و ــفند، ــتم اس بيس ــت تاريخهاي کاش بود.
ترتيب پانزده، برداشت(به و زمانهاي اصلي درکرتهاي که ارديبهشت بود
قرار داده فرعي کرتهاي از گلدهي) در پس روز شصت و پنج چهل و سي،
تصادفي کامل بلوکهاي بر پايه خرد شده كرت هاي طرح از بنابراين شدند.
که چغندرقند بذري ريشههاي اين آزمايش در شد. ــتفاده اس تکرار با چهار
۶۵×۵۰ هاي فاصله با شده ذكر تاريخهاي در بودند شده نگهداري سيلو در
رديف دو که بود رديف شش شامل فرعي کرت هر شد ند. کاشته متر سانتي
در مادري والد عنوان ــطي به و چهار رديف وس والد پدري عنوان به کناري
براي کافي فضاي ايجاد جهت گرده افشاني ٪۷۵ از پس ــدند . ش گرفته نظر
حذف مزرعه از پدري بذور، پايههاي اختالط از جلوگيري و ماد ري بوتههاي
با مبارزه د هي، كود الزم، زمانهاي در آبياري ــت نظير داش عمليات شدند.
معمول مطابق پاي بوتهها خاك دهي نيز و و بيماريها آفات و هرز ــاي علفه
پس گرفت. صورت ريشهها كاشت از پس بالفاصله آبياري اولين ــد . ش انجام
د ر گرم كيلو ۱۰۰-۱۵۰ ميزان به اوره كود مصرف نيز، ريشهها شدن سبز از
برداشت گلد هي از پس روز ۶۰ و ۴۵ ،۳۰ ،۱۵ زمان هاي د ر شد. انجام هكتار
از دو بوته ــر رد يف ه از گرفت. انجام مادري پايه هاي از کرت ــر ه از ــي نهاي
ــت نهايي بوتهها برداش از پس گرديد. حذف ــيه حاش عنوان به انتها و ابتد ا
شد. نظر گرفته بذر در عملکرد خام عنوان به و عملكرد حاصله کوبي خرمن
بذر کنيم کم بذر توده از کل را سرند زير پوک+ بذور بذور خارجي+ اگرمواد
با دانه پرشد ن سرعت ميآيد. بدست ميليمتر) ۳ /۵-۴/۵ قطر (با ــتاندارد اس
اساس افزايش بر متوسط بهطور ــک و وزن خش افزايش روند گرفتن نظر در
پرشدن دانه سرعت شد. محاسبه هر روز در ميليگرم حسب بر هر دانه وزن

شد(۹). -۱ محاسبه از رابطه استفاده با

۱- رابطه
       

                                                 
وزن ــر ــه(mg/gdd)،وy حداکث دان ــدن پرش ــرعت س bــه رابط ــن اي در
ــان نش را تعداد نمونهبرداري nو ــرداري نمونهب ــاي روزه x ــرم)، دانه(ميليگ

ميدهد.
آمد(۹). بدست پرشدن دانه با استفاده از رابطه -۲ موثر دوره

رابطه -۲                              

bد انه و وزن ــر حداکث Y ،د انه ــدن پرش دوره موثر EFP اين معادله در
حاصل بذور کيفي، صفات ارزيابي منظور به ــد. ميباش دانه پرشدن ــرعت س
دانشگاه کشاورزي دانشکده مرکزي ــگاه آزمايش در مختلف از برداشتهاي
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۳۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۳۷ و زراعت  در

جوانه ــرعت زني، س جوانه درصد و گرفته قرار ارد بيلي مورد ارزيابي محقق
بذرها از يافته ــت هدايت الکتريکي مواد نش درصد جوانه هاي نرمال و زني،
۹ ــاي پتريه د اخل عدد د ر ــداد ۵۰ تع به تيمار بذر هر ــد . ش ــري اندازهگي
داخل در و ــد ه گردي ــت کش صافي) (روي کاغذ TPبه روش و ــانتيمتري س
گرفتند(۷، قرار نور بدون و گراد ــانتي س درجه ۲۰ ثابت در دماي ژرميناتور
پتري ــل هر داخ به ــدار ۱۰ ميليليتر آب مقطر مق ــت کش ــان در زم .(۱۲
به آزمايش گرديد. اضافه آب ــدار الزم مق بعدي به مراحل در ــد و ش افزوده
و شمارش زده جوانه تعداد بذور چهارم روز از ــت و داش ادامه روز مد ت ۱۴
براي معياري به عنوان ميليمتر ۲ اندازه به چه ريشه گرديد. ظهور يادد اشت
چهاردهم) آزمايش(روز ــدت پايان م در ــد. ش گرفته نظر بذور در جوانهزني
سرعت گرديدند . ثبت ــمارش و ش نرمال زده و جوانه هاي جوانه تعداد بذور

شد(۱۶). محاسبه ۳- رابطه از استفاده با نيز جوانهزني
 

رابطه -۳                           

زد ه جوانه تعداد بذور n،سرعت جوانه زني ميانگين رابطه اين در که
مي باشد. شروع آزمايش از شده ــپري س تعد اد روزهاي Dو مورد نظر روز در
کوتيلدونهاي ــود وج جمله از معيارهايي ــال نرم جوانههاي تعيين ــت جه
تناسب وجود و بودن هيپوکوتيل سالم چه، در ريشه پيچيدگي نبود ــالم، س

شد(۲). گرفته نظر د ر ريشه چه با هيپوکوتيل طول بين
عدد ــه تعداد ۵۰ نمون هر از بذر عصاره الکتريکي هدايت ــن براي تعيي
مکعب ــانتيمتر س ارلنهاي محتوي ۱۰ در از توزين و پس گرديده جدا بذر
قرار گراد ــانتي س ۲۰ درجه در دماي ــاعت س ۲۴ مدت به قبال مقطرکه آب
از يافته الکتريکي مواد نشت هد ايت ــاعت س از۲۴ پس شد. ريخته ــتند داش
۴- رابطه از بهره گيري با و متراندازهگيري ECــتگاه دس از ــتفاده اس با بذرها

شد (۲۲). محاسبه
              
۴ - رابطه

با فاصله ۱۵ ــت برداش مرحله چهار در دانه وزن حداکثر تعيين ــت جه
کردن ــک خش پس از و ــده ش انتخاب تصادف به عدد بذر تعداد ۲۰۰ روز
مدت ــه ب ــانتيگراد س د رجه ۱۳۰ د ماي د ر الکتريکي آون ــل داخ ــا د ر آنه
ميانگين اندازه گيري و ــاس از ترازوي حس ــتفاد ه اس با آنها وزن ــاعت س ۲
اطمينان از پس حاصل ــاي د ادهه نهايت در گرد يد. ــبه محاس بذر تک وزن
ــگاهي) و آزمايش صفات آزمايش فاکتوريل(براي قالب د ر آنها بودن از نرمال
نرم افزار از استفاده با مزرعهاي) ودر چهار تکرار صفات پالت(براي ــپليت اس
به اقد ام دانکن دامنه اي چند آزمون از و گرديد ه واريانس تجزيه MSTATC

گرديد.  تيمارها مقايسه ميانگين

بحث نتايج و
تاريخ تاثير تحت (p<۰/۰۱) معنيداري بهطور ــتاندارد اس بذر عملکرد
× ــت متقابل(کاش اثر و ــت کاش تاريخ اما ــدول۱). گرفت(ج قرار ــت برداش
عوامل از استاندارد بذر که چرا ــتند اين صفت ند اش روي ــت) تاثيري برداش

ــيدن رس تا گلد هي زمان غيره) در رطوبت و ، ــا گرم حاکم( مثل ــي محيط
× د وم کاشت گفت ميتوان جد ول ۳ به توجه اما با ميپذيرد. تاثير ــتر بيش
مي باشد. د ارا وضعيت را بهترين استاندارد لحاظ توليد بذر از سوم ــت برداش
د هنده نشان مطابق جدول۲ ــت برداش تاريخ اصلي اثرات ميانگين ــه مقايس
ــد. ــت ميباش برد اش زمان هاي مختلف معنيدار بين آماري اختالف ــود وج
قابل افزايش ــب موج گلدهي ــس از ٪۵۰ پ روز ۶۰ تا ۳۰ از ــذر ب ــت برداش
به برداشت زمان د ر تاخير ــت. اس گرديده ــتاندارد اس بذر عملکرد مالحظه
۱۵ با مقايسه گلدهي در از ٪۵۰ پس ۳۰ روز ــت برداش روز(تاريخ ۱۵ مد ت
۵۸۱/۴ ــه ۱۶۰/۸ ب از ــتاند ارد را اس بذر گلدهي)عملکرد ٪۵۰ از ــس پ روز
با ــتنباط کرد که اس چنين مي توان بنابراين د اد. افزايش هکتار در کيلوگرم
بذور باالي همچنين و ميليمتر ۳/۵-۴/۵ بذور سهم برداشت زمان تاخير در
توليد شده بذور د رصد جوانهزني ديگر سوي از شده و افزوده متر  ۴/۵ ميلي
تكميل و بذور ــدن بزرگ ش ميتوان به امر را ــن اي علت افزايش يافت. ــز ني
زمان ــتري در بيش غذايي مواد د اد كه ــبت نس بذر در ــاختارهاي ضروري س
اثر ــت برداش زمان در ــر تاخي ميدهد. ــن قرار جني اختيار در ــي زن ــه جوان
در استاندارد بذر کمترين ميزان د اشت. بذر استاند ارد عملکرد بر معني داري
اين نظر تفاوتي از چهارم و سوم دوم، برداشتهاي آمد. برداشت اول بدست
برداشت تاريخ تاثير تحت شديدًا نيز بذور ريزش د رصد ند اشتند . يکديگر با
با چهارم و ــوم س ــتهاي دوم، برداش که نحوي به .(p<۰/۰۱)ــرار گرفت ق
کالس در که اول برداشت و با گرفته قرار کالس برتر در بذور حداکثر ريزش
ــادل۳/۰۲۷ درصد) ريزش(مع مقدار کمترين داراي و ــده ش واقع تر ــن پايي
به با توجه اول برداشت د ر مي دهند. نشان د ار معني آماري ميباشد تفاوت
هستند، داراي رطوبت بود ه و خشک ماده افزايش رشد و در حال بذور اينکه
به ريزش ــد ار مق چهارم ــت برداش د ر ــت. اس يافته کاهش نيز مقدار ريزش
عملکرد حداكثر چهارم برداشت اينکه به توجه با است. رسيده خود حداکثر
بذر بايد برد اشت اين بنابر بود. ــر آن بيش نيزدر ريزش مقدار ــته، داش را بذر
آن ريزش ــدار مق کمترين بذر و ــر عملکرد حداکث که ــود ش تنظيم طوري
ــت که برداش ــت اس داده ــان آمده نش عمل به ــيهاي بررس ــود . ش حاصل
افزايش دليل به ديرهنگام ــت برداش و زني جوانه قدرت کاهش زودهنگام با
ميگردد (۶). و کيفي محصول کمي موجب کاهش عملکرد بذر، ريزش ميزان
ــن زمان چغندرقند بذري بهتري در ــه ك كردند ــالم اع ــکات(۶) اس و کوک
ــد، باش مطلوب حد در طور همزمان بذر به کيفيت و عملکرد که ــت برداش
از کمي تعداد فقط و رسيد ه ها شاخه انتهاي بذور ــتر بيش ــت که اس موقعي
يافته هاي ــا ب حاصل نتايج ــند. باش کرده ــه ريزش بوت پايين ــيده رس بذور
زمان افتاد ن تاخير به با نمودند اظهار که Scottو(۲۶) و Longden تحقيقات
مطابقت دارد. نيز دليل ريزش بذر کاهش مييابد، به ــت، عملکرد بذر برداش
و تاريخ کاشت تاثير تحت (p<۰/۰۵)معنيداري بهطور دانه پر شدن سرعت
با سوم و د وم اول، ــت کاش تاريخهاي گرفت(جدول۱). قرار ــت زمان برداش
سرعت بيشترين داراي چهارم که کاشت تاريخ يکسان با گروه در قرارگيري
ــد ميباش ــد) رش روز بردرجه ميليگرم ــادل۰/۰۰۴۷۵۱ (مع ــدن دانه پرش
شدن دانه پر موثر دوره بين که آنجايي از د اد . نشان معنيد ار اختالف آماري
موجب که عواملي د ارد، لذا وجود ــي معکوس رابطه دانه ــدن پرش ــرعت س و
به پرشدن دانه را ــوند کاهش سرعت ميش د انه ــدن پرش موثر دوره افزايش
ــد. ميباش بذر ــت برداش اين عوامل زمان از ــي ــت. يک داش خواهند همراه
دانه ــدن پرش موثر دوره افزايش موجب تاخيري ــتهاي که برداش همانطور

و... كاشت تاريخ تأثير بررسي
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۳۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۳۷ و زراعت  در

منابع تغيير
درجه
آزادي

(MS)مربعات ميانگين

وزن حداکثر
(mg)دانه

EFP۶
(GDD)۷

بذر عملکرد
(kg/ha)استاندارد

بذر ريزش
(٪)

پرشدن سرعت
(mg/day)دانه

۵۸/۰۰۱۰/۰۰۶ ۳۰/۰۵۷۱۵۲۳۱/۷۳۸۵۷۰۶۴۶/۱۵۸تکرار

کاشت *۰/۰۳۲ ۱۲۵/۸۰۸ ۵۶۵۷۴/۳۴۵۱۶۵۱۴۲/۳۳۰*۳۰/۱۱۴تاريخ

اصلي ۵۳/۳۹۱۰/۰۰۸ ۹۰/۰۷۰۸۸۴۲/۵۵۸۱۴۴۲۰۵/۸۲۳اشتباه

برداشت **۷۳۵۹۱۷/۳۳**۹۲۹۳۹۲/۵۷۰**۳۹/۱۵۰تاريخ  ۱۵۴/۴۸۳**۰/۰۲۵*

۰/۰۰۶ ۳۵/۷۸۲ ۷۷۹/ ۴۷۵۳۸*۲۱۸۶۱/۷۴۷**۹۰/۲۲۴اثرمتقابل(كاشت×برداشت)

فرعي ۲۵/۰۰۲۰/۰۰۷ ۳۶۰/۰۶۵۸۷۵۱/۶۴۲۴۹۹۸۴/۶۱۳اشتباه

تغييرات(٪) ۲۶/۵۲۲/۷۰ ۴۱/ ۱۱/۴۳۱۶/۲۷۲۶-ضريب

مورد سطوح
آزمايش

صفات ميانگين
وزن حداکثر
(mg)دانه

EFP
(GDD)

(kg/ha)بذراستاندارد عملکرد
بذر ريزش

(٪)
دانه پرشدن سرعت

(mg/days)
كاشت تاريخ
۲۰۲/۳۴۹ab۵۹۲/۶a۳۸۶/۳a۱۱/۶۹a۰/۰۰۴۱۰۸bاسفند 
۵۲/۴۳۴a۶۱۷/۹a۵۹۷/۰a۵/۶۴۶a۰/۰۰۴۱۰۰bفروردين
۲۰۲/۳۷۵ab۶۶۰/۲a۴۰۷/۱a۶/۲۹۹a۰/۰۰۳۷۴۵bفروردين
۵۲/۲۳۳b۵۱۸/۵b۵۳۶/۶a۶/۴۳۹a۰/۰۰۴۷۵۱aارديبهشت
برداشت تاريخ

ازگلدهي  ۱/۳۷۸d۳۱۴/۹d۱۶۰/۸b۳/۰۲۷b۰/۰۰۴۵۴۶a ۱۵روزپس
ازگلدهي  ۲/۱۳۳c۴۹۱/۶c۵۸۱/۴a۸/۴۵۷a۰/۰۰۴۴۹۳ab ۳۰روزپس
۴۵۲/۸۲۱b۷۲۸/۱b۶۰۸/۶a۸/۴۰۷a۰/۰۰۳۸۷۹abروزپس ازگلدهي
۶۰۳/۰۵۹a۸۵۴/۶a۵۷۶/۲a۱۰/۱۹a۰/۰۰۳۷۸۵bروزپس ازگلدهي

زمان ــت، کاش تاريخ ميشود. نيز کاسته دانه ــدن پرش ــرعت س از ميگرد د
ــور را بهط دانه ــد ن پرش موثر دوره ــل عام دو اين ــل متقاب ــر اث و ــت برداش
ــن تاريخهاي ــه ميانگي مقايس داد(جدول۱). ــرار ق تاثير تحت ــيد اري معن
پرشدن موثر دوره در کاشت تاخير با که )نشان داد کاشت(جدول۲ مختلف
داري اختالف معني با دوباره ولي افزايش ــوم) ــت س مد تي(کاش يک تا دانه
و ــر دي ــت کاش در ــدن دانه پرش د وره ــدن ش ــت. کوتاه يافته اس ــش کاه
ــيدن رس تا گلدهي دوره ــول ط کاهش ــي از ناش زود هنگام ــتهاي برداش
معنيداري به طور ــت برداش در تاخير با دانه ــدن پرش دوره موثر ــد. ميباش

دوره رشد گياه ميباشد. دوره شدن طوالني علت به که ــت اس يافته افزايش
کمترين رشد روز درجه کسب ۳۱۴/۹ با اول برداشت در دانه ــدن پرش موثر

مقدارخود  ــترين بيش در ــد رش د رجه روز با ۸۵۴/۶ چهارم ــت برداش در و
۳ جدول طبق برداشت) × متقابل(کاشت اثرات ميانگين مقايسه ــد. مي باش
سوم× کاشت تيماري درترکيب دانه ــد ن پرش موثر دوره مي دهد که ــان نش
در تيماري بقيه سطوح روز رشد نسبت به با ۹۴۴/۹ درجه چهارم ــت برداش
همکاران(۸) و ــکاري ميرش يافتههاي با نتايج ــن اي قرار د ارد. مطلوبي ــد ح
ــد درص که داد ــان نش ها(جدول۴) داده ــس واريان ــه تجزي د ارد. ــت مطابق

چغندرقند در آن با مرتبط صفات برخي عملکرد و مربوط به صفات واريانس تجزيه خالصه جدول۱.

د رصد . يک و پنج آماري احتمال سطح در دار معني ترتيب به و** *

چغندرقند  در آن با مرتبط صفات برخي عملکرد و مربوط به د ر صفات اصلي اثرات ميانگين مقايسه جدول۲.

نشان ندادند  داري معني پنج درصدتفاوت احتمال سطح هستند در هر ستون در مشترک حروف د اراي اعدادي که
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۳۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۳۹ و زراعت  در

مورد سطوح
آزمايش

صفات ميانگين

وزن حداکثر
(mg)دانه

EFP
(GDD)

بذراستاندارد عملکرد
(kg/ha)

بذر ريزش
(٪)

mg/)دانه پرشدن سرعت
(days

برداشت كاشت× اثرمتقابل

S۱ × H۱۱/۱۵۱h۲۶۲/۴e۱۴۴/۸de۳/۰۶۴de۰/۰۰۴۴۰۱abc

S۱ × H۲۲/۱۹۲de۴۹۶/۵d۴۱۰/۴be۱۴/۷۳ab۰/۰۰۴۴۴۷abc

S۱ × H۳۲/۷۶۰bc۶۸۵/۴c۵۱۱/۶abc۱۲/۸۴abc۰/۰۰۴۰۲۹abc

S۱ × H۴۳/۲۹۴a۹۲۶/۱ab۴۷۸/۶ad۱۶/۱۴a۰/۰۰۳۵۵۳bc

S۲ × H۱۱/۲۴۷gh۲۷۵/۴e۸۲/۹۵e۱/۴۰۷e۰/۰۰۴۵۳۶abc

S۲ × H۲۲/۲۴۳de۵۰۷/۴d۷۲۹/۵ab۸/۸۱۷ae۰/۰۰۴۴۲۷abc

S۲ × H۳۳/۲۵۴a۷۹۷/۶abc۸۳۸/۶a۴/۶۸۵cde۰/۰۰۴۰۷۸abc

S۲ × H۴۲/۹۹۳ab۸۹۱/۲ab۷۳۷/۰ab۷/۶۷۶be۰/۰۰۳۳۵۹bc

S۳ × H۱۱/۶۲۷fg۴۴۰/۴d۲۰۲/۷cde۱/۷۸۵e۰/۰۰۳۸۱۶bc

S۳ × H۲۱/۹۹۵ef۴۷۴/۱d۵۲۲/۴abc۵/۱۶۱cde۰/۰۰۴۲۸۳abc

S۳ × H۳۲/۸۱۰bc۷۸۱/۴bc۳۸۶/۲be۶/۸۶۹be۰/۰۰۳۶۲۴bc

S۳ × H۴۳/۰۶۹ab۹۴۴/۹a۵۱۷/۲abc۱۱/۳۸ad۰/۰۰۳۲۵۸c

S۴ × H۱۱/۴۸۷gh۲۸۱/۵e۲۱۲/۶cde۵/۸۵۳cde۰/۰۰۵۴۳۱a

S۴ × H۲۲/۱۰۲de۴۸۸/۳d۶۶۳/۵ab۵/۱۱۴cde۰/۰۰۴۸۱۴abc

S۴ × H۳۲/۴۶۲cd۶۴۸/۰c۶۹۸/۱ab۹/۲۳۴ae۰/۰۰۳۷۸۵bc

S۴ × H۴۲/۸۸۰ab۶۵۶/۳c۵۷۲/۲abc۵/۵۵۶cde۰/۰۰۴۹۷۳ab

تغيير منابع
درجه
آزادي

(MS)مربعات ميانگين
درصد

زني جوانه
(٪)

سرعت
زني جوانه
(days)

درصد
هاي جوانه
نرمال(٪)

الکتريکي هدايت
بذر عصاره

(mmoh/cm)
۳۰/۲۰۱۰/۱۵۵۰/۶۵۱۰/۲۴۵تکرار

کاشت ۰/۳۰۵*۰/۹۳۶ ۰/۰۶۲*۳۰/۳۸۰تاريخ
برداشت **۲/۷۹۱**۱/۳۴۱**۰/۵۳۸**۳۱/۶۳۶تاريخ

۹۰/۱۵۴۰/۰۳۳۰/۵۵۸۰/۲۶۰اثرمتقابل(كاشت×برداشت)
۳۰۰/۱۰۸۰/۰۵۲۰/۲۹۳۰/۱۸۹اشتباه

تغييرات(٪) ۲۱/۸۴۲۵/۵۶۲۱/۵۱۲/۶۴-ضريب

چغندرقند  در آن با مرتبط صفات برخي و عملکرد به مربوط صفات در برداشت) × متقابل(کاشت اثرات ميانگين مقايسه جدول۳.

نشان ندادند . داري معني درصدتفاوت پنج احتمال درسطح هستند درهرستون مشترک حروف د اراي اعدادي که

چغندرقند  بذر به مربوط کيفي صفات واريانس تجزيه جدول۴. خالصه

يک درصد. و پنج آماري احتمال سطح در دار معني به ترتيب *و**

و... كاشت تاريخ تأثير بررسي
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۳۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۳۹ و زراعت  در

است. پذيرفته تاثير و برداشت ــت تاريخ کاش از معني داري بهطور جوانهزني
بوده زني جوانه چهارم داراي بيشترين درصد سوم و اول، ــت کاش تاريخهاي
کمترين داراي ــت دوم که کاش با تاريخ گرفتند و قرار ــترکي مش گروه در و
در دما افت شديد داد ند. نشان معنيداري اختالف مي باشد جوانهزني درصد
افتاد، اتفاق در منطقه ــه ک دوم ــت از کاش حاصل گياهچههاي زمان خروج
مراحل د ر ــده که ش گياهي ياختههاي به ــيدن رس ــيب آس موجب احتماًال
تيمار اين از آمد ه ــت بدس بذور زني پائين آمدن درصد جوانه ــبب س بعدي
يکسان گروه در قرارگيري و چهارم با ــوم س دوم، برد اشت هاي است. ــد ه ش
آماري ــاوت اول تف ــت برد اش با دارا بوده و را ــه زني جوان درصد ــترين بيش
از حاصل بذور جوانهزني علت پائين بودن درصد ميدهند. نشان معنيداري
وجود نيز و اند وخته غذايي بذر بودن پائين و نارس بودن بذور اول برداشت
با ــذر ب جوانهزني درصد ــد. مي باش بذور اين در ــي جوانه زن بازدارنده ــواد م
ــان داد. نش (r=۰/۶۵۷**)معنيداري و مثبت ــتگي همبس وزن دانه حداکثر
ــرعت س اما دارد(۱۶). آمده مطابقت به عمل تحقيقات با آزمايش اين نتايج
ــت قرار برداش تاريخ تاثير تحت (p<۰/۰۱)معنيد اري بهطور بذر زني جوانه
ميدهد نشان صفت اين براي اصلي اثرات ميانگين مقايسه گرفت(جدول۴).
بين اما ندارند. يکديگر با معنيداري تفاوت کاشت تاريخ مختلف سطوح که
ــم چش به معنيد اري ــاري آم اختالف ــت برداش زمان ــه ب مربوط ــطوح س
با ــي) گلد ه از٪۵۰ ــس پ ــت اول(۱۵ روز برداش ــوي که نح به ــورد. ميخ
دارند قرار گروه د ر يک مشترک بطور که چهارم ــوم و س دوم، برداشتهاي
سرعت بر برداشت، تاخير در با مجموع در ــان ميدهد. نش معنيدار اختالف
بذر در خشک ماد ه افزايش دليل به امر اين و مي شود افزوده بذور جوانهزني
وزن دانه حداکثر با جوانهزني سرعت بين باشد. مي بازدارنده کاهش مواد و
که داد گزارش Lexanderو(۲۴) شد(**r=۰/۷۰۸).و مشاهده مستقيمي رابطه
آن افزوده سرعت و زني جوانه ميزان بر بذر رسيدگي ميزان با افزايش همراه
نسبت زني کاهش غلظت مواد بازد ارنده جوانه به را اين افزايش وي ميشود.
در تاخير و ــيدن رس با همراه بذر جوانهزني ــرعت س و درصد ــش داد. افزاي
است(۳۶،۲۵). درصد شده گزارش نيز ديگر پژوهشگران توسط برداشت آن
چرخه ــده ميتواند آين در گياهچه آيا دهد که مي ــان نش جوانههاي نرمال
در نهايت و نه، يا شود کاملي تبديل گياه به رسانده و پايان به زندگي خود را
ــاس هر اس همين بر دهد؟ تاثير قرار را تحت محصول عملکرد تواند مي آيا
نمايد. را تضمين مي عملکرد نهايي ــد باش هاي نرمال باال جوانه درصد قدر
تحت معنيد اري نرمال بهطور جوانه هاي درصد ميدهد که نشان جدول(۴)
ميانگين ــه مقايس ــت. اس گرفته قرار ــت برداش زمان و ــت کاش تاريخ تاثير
که مي دهد نشان نرمال) صفت(درصد جوانههاي اين براي کاشت تاريخهاي
به و برتر يکسان گروه يک با قرارگيري در چهارم و ــوم س اول، ــتهاي کاش
توليد را نرمال جوانههاي ميزان کمترين که دوم ــت کاش با معنيداري طور
ــاي نرمال درصد جوانهه بودن پائين ــت عل ميدهد. ــان نش اختالف نموده
از گياهچهها خروج زمان در د ما شديد افت دليل به دوم احتماًال ــت د رکاش
انتهايي مريستم د ر که زايشي آغازينهاي به صدمه موجب ــد که باش خاک
که همانطور برداشت تاريخ به مربوط سطوح بين ــد . ميباش دارند قرار گياه
برداشت وجود دارد. معني داري است اختالف شده داد ه ــان نش جدول-۵ د ر
ــه با ک را توليد نموده ــال نرم جوانههاي کمترين ــد درص ــا ۳۸۸/ ۵۱ ب اول
و ــته قرارداش ــروه آماري گ يک در که ــارم چه و ــوم س دوم، ــتهاي برداش
معنيداري اند تفاوت اختصاص داده به خود را جوانههاي نرمال ــترين بيش

نرمال برتعد اد جوانههاي برداشت تاخير در با کلي حالت است. در د اده نشان
بازد ارنده وکاهش مواد بذور کامل رسيدگي امر اين که علت ميشود افزوده
درصد جوانهزني و ظرفيت که د ادند نشان همکاران(۱۸) و Elwira . ميباشد
ــيد گي رس معمولي زودتر از زمان ــه هفت د و که بذوري ــهاي در مزرع ــبز س
کشت گياهچههاي حاصل از پائينتر بود. همچنين ــده بودند، ش ــت برداش
مرحله رسيده در بذور از يافته رشد گياهچه هاي با مقايسه بذوري در چنين
غير گياهچههاي توليد موجب که بود ند پائين تري تر وزن داراي برگي تا۴ ۲
الکتريکي هدايت آزمون بذر قد رت آزمايش راههاي از يکي ــود. ميش نرمال
ساختارهاي تکامل به دليل ــيده رس بذور ميباشد. از بذر يافته ــت مواد نش
جدول در که ميد هند. همانطوري نشت به بيرون را مواد کمتري ضروري
تحت داري معني به طور عصاره بذر ميشود هد ايت الکتريکي مشاهده (۴)
× متقابل(کاشت اثر و کاشت تاريخ ــت. اس گرفته قرار ــت برداش تاريخ تاثير
ــطوح س ــه ميانگين مقايس ايجاد نکردند. صفت اين روي تاثيري ــت) برداش
ــتهاي بين برداش که ميدهد ــان نش (۵ ــت(جدول برد اش تاريخ به مربوط
ــود دارد. وج معنيداري صفت اختالف ــن اي روي بر تاثير ــر نظ ــف از مختل
ــترين مقدار هدايت بيش ــانتيمتر س بر موس ميلي ۴/۰۲۲ اول با ــت برداش
کمترين ــانتيمتر س بر موس ميلي ۲/۸۹۶ با چهارم ــت برداش و ــي الکتريک
و دوم ــتهاي برداش دادهاند. اختصاص خود به را الکتريکي ــت ــدار هداي مق
وجود معنيداري ــا اختالف آنه گرفته و بين قرار يک گروه در تقريبًا ــوم س
هدايت ــزان مي از ــت تاخير در برداش کلي ميتوان گفت با ــدارد.در حالت ن
در کامل بذر رسيدگي دليل به امر اين مي شود. کاسته بذر الکتريکي عصاره
مواد داخل خروج از مانع که است بذر سلولي غشاء شد ن کامل و ــت برداش
بذر بوده که با جوانهزني بذر مانع د ر وجود اين مواد ــود. ميش بيرون به بذر
مشکل بر اين کاشت در زمان ۴-۲ ساعت به مدت آب با بذر شوي شست و
هدايت برداشت در با تاخير که ــت اس د اد ه نشان تحقيقات ــود. ميش طرف
داد گزارش نيز Lexanderو(۲۴) مييابد(۱۶). ــش الکتريکي عصاره بذر کاه
وي ميشود. افزوده آن زني جوانه برميزان بذر رسيد گي افزايش با همراه که
ــده جوانهزني ــش غلظت مواد بازدارن کاه به را زني در جوانه ــش افزاي ــن اي
بذر رسيد ن ميزان نمودند که اظهار نيز Langdenو(۳۳) و Scott داد . ارتباط
ــتر زيرا بيش دهد. قرار تاثير تحت بذور را ميتواند کارايي ــت برداش زمان در
کمتري جوانهزني مواد بازد ارند ه و يافتهتر تکامل جنين داراي ــيده رس بذور
زمان تاثير ــت تح (p<۰/۰۱)معنيداري بهطور دانه وزن ــتند. حداکثر هس
تجزيه جد ول اينکه با قرار گرفت. × برداشت) متقابل(کاشت اثر و ــت برداش
را تائيد دانه وزن روي حداکثر بر ــت تاريخ کاش عدم تاثير معنيدار واريانس
کاشت طبق جدول(۵) تاريخ به سطوح مربوط ميانگين مينمايد اما مقايسه
گونهاي به مي باشد. تيمارها اين بين معنيدار اختالف وجود دهند ه ــان نش
ــالف اخت با ميليگرم) ــا۲/۴۳۴ دوم(ب ــت کاش در ــه وزن دان ــر حداکث ــه ک
تيمارها بقيه کمتراز ۲/۲۳۳ ميليگرم چهارم با کاشت و ــتر معنيداري بيش
تد ريجي فتوسنتزي مواد از دانه پرشدن اينکه به توجه با است. آمده بدست
مي آيد لذا پيش گياه اجباري در ــيدگي رس کاشت هاي تاخيري در و ــت اس
کاشتهاي د انه در ــدن پرش دوره ــدن ش کوتاه ــت از اس ممکن کاهش اين
برداشت زمانهاي به مربوط سطوح مختلف بين باشد. شده ــي ناش تاخيري
در ــا تاخير ب دارد. وجود معني داري وزن دانه اختالف ــر حد اکث نظر ــز از ني
برداشت است. شده افزوده دانه حداکثر وزن بر معنيداري بهطور ــت برداش
ميليگرم ۳/۰۵۹ ــا ب چهارم ــت برداش کمترين و ميليگرم ۱/۳۷۸ ــا ب اول
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سطوح مورد 
آزمايش

صفات ميانگين
درصد

زني جوانه
(٪)

سرعت
زني جوانه
(days)

درصد
هاي جوانه
نرمال(٪)

الکتريکي هدايت
بذر عصاره

(mmoh/cm)

حداکثر
د انه وزن

(mg/grain)
كاشت تاريخ
۵۰/۸۳۳a۰/۴۵۴a۸۰/۲۷۷a۳/۲۲۱a۲/۳۴۹ab ۲۰اسفند 
۵۳۵/۰۰۰b۰/۳۶۸a۴۹/۴۰۳b۳/۵۰۴a۲/۴۳۴aفروردين
۲۰۴۳/۳۳۳ab۰/۳۶۹a۷۱/۲۴۸ab۳/۴۵۶a۲/۳۷۵abفروردين
ارديبهشت ۵۴۹/۱۶۷a۰/۳۹۵a۷۰/۳۴۸a۳/۵۹۵a۲/۲۳۳b
برداشت تاريخ

ازگلدهي  ۱۴/۱۶۷b۰/۱۶۷b۵۱/۳۸۸b۴/۰۲۲a۱/۳۷۸d ۱۵روزپس
ازگلدهي  ۵۵/۸۳۳a۰/۴۵۷a۶۳/۹۱۸a۳/۶۰۷b۲/۱۳۳c ۳۰روزپس
۴۵۵۳/۳۳۳a۰/۴۵۹a۷۶/۲۴۹a۳/۲۵۲bc۲/۸۲۱bروزپس ازگلدهي
۶۰۵۵/۹۰۸a۰/۵۰۴a۷۹/۷۲۰a۲/۸۹۶c۳/۰۵۹aروزپس ازگلدهي

مورد سطوح
آزمايش

صفات ميانگين
درصد

زني(٪) جوانه
زني جوانه سرعت

(days)
هاي جوانه درصد

نرمال(٪)
الکتريکي هدايت

(mmoh /cm)بذر عصاره
برداشت كاشت× اثرمتقابل

S۱ × H۱۲۶/۶۶۷ab۰/۳۲۴abc۸۸/۸۸۷a۳/۵۲۷ab
S۱ × H۲۵۶/۶۶۷ab۰/۴۶۵abc۶۳/۸۸۷a۳/۴۳۳abc
S۱ × H۳۶۶/۶۶۷ab۰/۵۱۱ab۹۱/۶۶۷a۳/۲۵۳bc
S۱ × H۴۵۳/۳۳۳ab۰/۵۱۶a۷۶/۶۶۷a۲/۶۷۰c
S۲ × H۱۳/۳۳۳d۰/۱۱۲d۹/۷۵۰b۴/۲۲۰a
S۲ × H۲۴۶/۶۶۷ab۰/۴۰۹abc۴۲/۰۶۰ab۴/۱۴۳a
S۲ × H۳۴۶/۶۶۶ab۰/۴۴۶abc۸۱/۱۱۰a۲/۹۸۰bc
S۲ × H۴۴۳/۳۳۳ab۰/۵۰۸ab۷۴/۴۴۳a۲۱/۶۷۳c
S۳ × H۱۱۰/۰۰۰cd۰/۱۱۸bcd۶۶/۶۶۷a۴/۱۸۳a
S۳ × H۲۶۳/۳۳۳ab۰/۴۴۲abc۷۳/۱۴۳a۳/۲۹۰bc
S۳ × H۳۵۶/۶۶۷ab۰/۴۶۷abc۶۰/۰۰۰a۳/۲۹۰bc
S۳ × H۴۴۳/۳۳۳ab۰/۴۵۲abc۸۵/۱۸۰a۳/۰۶۰bc
S۴ × H۱۱۶/۶۶۷bc۰/۱۱۵cd۵۰/۰۰۰a۴/۱۵۷a
S۴ × H۲۵۶/۶۶۷ab۰/۵۱۳ab۷۶/۵۸۳a۳/۵۶۰ab
S۴× H۳۴۳/۳۳۳ab۰/۴۱۳abc۷۲/۲۲۰a۳/۴۸۳abc
S۴ × H۴۸۰/۰۰۰a۰/۵۴۱a۸۲/۵۹۰a۳/۱۷۹bc

چغندرقند  بذر به مربوط کيفي درصفات آزمايش مورد اصلي اثرات ميانگين مقايسه جدول۵.

ندادند. نشان معنيد اري تفاوت د رصد پنج احتمال سطح در هستند ستون هر د ر مشترک حروف داراي که اعدادي

بذر چغندرقند  مربوط به کيفي صفات در برداشت) × متقابل(کاشت اثرات جدول۶. مقايسه ميانگين

ندادند . داري نشان معني درصد تفاوت درهرستون هستند درسطح احتمال پنج مشترک حروف که داراي اعداد ي

چهارم. و سوم دوم، کاشت اول، ترتيب تاريخ به S۴ و S۱، S۲،S۳

چهارم سوم و اول، دوم، برداشت تاريخ به ترتيب H۴و H۱، H۲، H۳

و... كاشت تاريخ تأثير بررسي
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تيمار در دانه اند. حداکثر وزن داده خود اختصاص را به دانه وزن بيشترين
برداشت اول کاشت اول× تيمار حد اقل آن در و برداشت چهارم کاشت اول×
از دانه پربود ن دهنده نشان د انه وزن بودن بيشتر . است شده حاصل داراي
تاثير قرار تحت را بعدي محصول عملکرد ميتواند و ــوده اندوختهاي ب مواد
با دانه وزن ــن ميانگي که دادند ــان نش و همکاران(۲۱) Grimward ــد . ده
از گرده پس روز در ۵۵ و افزايش بوته ها ــيدگي رس ــدن به زمان ش نزديک
اين يابد . مي افزايش نيز بذور رسيده و کيفيت خود مقد ار حداکثر به افشاني

دارد(۱۶). مطابقت محققين ساير مطالعات با نتايج

نتيجهگيري
ــبت  نس آزمايش اجراي ــال س در بارش ميزان بودن باال به ــه توج ــا ب
ــت كاش زمان انداختن تعويق به ــد، رش دوره اوايل طي منطقه ميانگين به
ند اشته همراه به تاثيري استاندارد بذر عملكرد روي چهارم) و سوم (كاشت
در كاشت معنيد اري غير بهطور ــتاندارد اس بذر عملكرد ــترين بيش و است
د انه ــد رش تحليل و تجزيه خصوص در آزمايش اين نتايج ــد. ش دوم حاصل
پر شدن موثر د وره کاهش حال عين در و دانه شدن پر سرعت مويد افزايش
تعويق به که ــت اس حالي در اين بود. ــت زمان کاش تاخير در با همراه دانه
با و ساخته فراهم د انه ــدن ش پر براي کافي فرصت ــت برداش زمان انداختن
نقطه از شد. افزوده د انه ــدن موثر پرش دوره بر دانه پرشدن ــرعت کاهش س
فرورد ين ۲۰ هاي کاشت تاريخ نيز بذر زني جوانه مربوط به خصوصيات نظر
تاريخ داد . اختصاص خود به ــري باالت د رصد جوانهزني ــت، ارديبهش اوايل تا
بذر تکوين عد م دليل به از ۵۰٪ گلدهي) پس روز ۱۵) هنگام زود ــت برداش
تاريخ هاي شود. حاصل جوانه زني ــرعت و س کمترين درصد تا ــد موجب ش
بذور د ر بازدارند ه مواد معنيدار کاهش دليل به چهارم بويژه و سوم برداشت
با بود. خواهد ــب مناس ــت برداش براي جوانهزني ــرعت س درصد و و افزايش
ميشود تاريخ توصيه اردبيل منطقه در هوايي و آب شديد نوسانات به توجه
مورد تاريخ در گرفته شود. نظر در فروردين اواخر فروردين تا اوايل از كاشت
كيفيت و روي عملكرد زودهنگام برداشت گرديد نيز مشخص بذور برداشت
پس از روز ۴۵ تا ۳۰ زمان از بذر ــت بنابر اين برداش دارد و قطعي تاثير بذر

توصيه ميباشد. قابل منطقه در اين گلدهي

پاورقي
1-Shteckling

استفاده مورد منابع
زراعي. گياهان عملکرد فيزيولوژي بر مقد مهاي م.۱۳۷۳؛ ــژاد. نيک ن و ي ــام، ام -۱

شيراز. دانشگاه انتشارات
دانشگاه كشاورزي، زراعت تكميلي گياهان زراعي. دانشكده جزوه ۱۳۸۱؛ ا. توبه، -۲

اردبيلي. محقق
تهران. دانشگاه بذر.(ترجمه).انتشارات تكنولوژي ا.۱۳۷۳؛ -حجازي، ۳

تشکيل ــد در رش پارامترهاي فنوتيپي ــهم س ــي م.ر.۱۳۶۸؛ بررس ــواري، شهس -۴
نامه ــان ــاي معمولي. پاي لوبي د ر ايدهآل ــپ تي ــخصات مش تعيين دانه و ــرد عملک

اصفهان. صنعتي دانشگاه کشاورزي دانشکده ارشد ، کارشناسي
منوژرم بذر توليد آگروکليمايي تحليل و تجزيه حمايتي،س،۱۳۸۰؛ زاده صادق -۵
کاشت تاريخ تاثير تاکيد بر ارد بيل با منطقه ۱۳۸۰ در سال چغندرقند طي هيبريد

شماره۲ جلد۱۷، قند، چغندر مجله کميآن. اجزاي و عملکرد روي
ترجمه). عمل.( ــم تا عل از چغند رقند ۱۳۷۷؛ ــكات. آر. كي. اس و دي. ا. ــوك، ك -۶
ــر علوم چغندرقند.نش بذر تهيه و ــالح اص تحقيقات ــة مؤسس ــاء هيات علمي اعض

تهران. كشاورزي
علوم ــگاه دانش ــارات انتش بذروفناوري.(ترجمه). درعلم فنون لطيفي، ن.۱۳۸۰؛ -۷

گرگان طبيعي منابع و كشاورزي
تاريخ اثر ــي بررس ــلطاني.۱۳۸۰؛ س وا. آلياري ه، ن.خد ابنده، ب، ــکاري، ميرش -۸
ــرايط ش آذرگل در هيبريد عملکرد آفتابگردان اجزاي روي بر تراکم بوته و ــت کاش
کشاورزي. دانشکد ه دانش ــي پژوهش علمي- مجله ــرقي. آذربايجانش و هوايي آب

.۱ شماره دانشگاه تبريز. جلد۱۱، کشاورزي
دوره دکترا. تکميلي زراعي گياهان فيزيولوژي جزوه ــمي دزفولي،ا.۱۳۷۴؛ ۹- هاش

مدرس تربيت د انشگاه کشاورزي، دانشکده
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