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  در کشت بهاره و پاییزه  ).Beta vulgaris L(مقایسه خصوصیات کمی و کیفی ارقام چغندرقند 

  )Beet necrotic yellow vein virus, BNYVVتحت شرایط آلوده به بیماري ریزومانیا (
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  .رانیج، ا، کر يکشاورز جیآموزش و ترو قاتیبذرچغندرقند، سازمان تحق هیاصالح و ته قاتیموسسه تحق ار،یاستادا5

  19/01/1399؛ تاریخ پذیرش: 07/10/1398تاریخ دریافت: 
  1چکیده

د به آبیاري هاي فصول پاییز و زمستان و اجتناب از نیاز بیش از حدلیل استفاده از بارش کشت پاییزه چغندرقند به سابقه و هدف:
 ریزومانیا بیماريیکی از راهکارهاي افزایش تولید چغندرقند با حداقل میزان آب مصرفی است.  ،در هواي بسیار خشک تابستان

کمی و کیفی و تأثیر  خصوصیاتبررسی  پژوهش این از دفاست. ه شده شناخته چغندرقند بیماري ترینمخرب عنوان به دنیا در
در کشت بهاره و پاییزه در شرایط خاك آلوده منطقه  چغندرقنداصالح شده  قاومبر ارقام حساس و م بیماري ویروسی ریزومانیا

 .باشدتربت جام می
  

به بیماري ریزومانیا در و حساس پنج رقم تجاري داخلی و خارجی شامل ارقام تجاري مقاوم  پژوهشدر این ها: مواد و روش
به صورت آزمایش ین کشت گردید. او پاییزه  ه قند تربت جام به صورت بهارهمزرعه آلوده به بیماري ریزومانیاي کارخان

که  طوري به انجام شد 1396- 97تکرار در سال زراعی  چهارهاي کامل تصادفی با بلوكهاي خرد شده در قالب طرح پایه  کرت
، Giadaی در پنج سطح (ارقام کاشت به عنوان عامل اصلی در دو سطح (بهاره و پاییزه) و رقم به عنوان عامل فرع زمان

Dorothea ،SBSI002 ،Monatunno  وRasoulشامل عملکرد ریشه،  پژوهشصفات مورد مطالعه در این . ) در نظر گرفته شد
درصد قند ناخالص، عملکرد قند ناخالص، درصد قند خالص، عملکرد قند خالص، سدیم، پتاسیم، نیتروژن مضره، ضریب 

   .بود )OD( شاخص آزمون االیزابیماري و  دت وقوعشاستحصال شکر، قند مالس، 
  

                                                
  soltani_jam@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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چنین میزان  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین دو زمان کاشت بهاره و پاییزه از نظر عملکرد کمی و کیفی و هم ها: یافته
ن نیتروژن پتاسیم و ه صفات مورد بررسی به استثناي میزاهمچنین از نظر  داري وجود داشت. همخسارت ریزومانیا اختالف معنی

ترین مقادیر از نظر صفات  بیش. داري در سطح احتمال یک درصد مشاهده شدمضره بین ارقام مختلف چغندرقند تفاوت معنی
و تن در هکتار)  25/11(، عملکرد قند خالص تن در هکتار) 13( ، عملکرد قند ناخالصتن در هکتار) 95/72( عملکرد ریشه

و شرایط کشت پاییزه مشاهده شد.  Giadaدر رقم ) 09/0(و شاخص آزمون االیزا ) 1(از نظر شدت وقوع بیماري ترین مقادیر  کم
، درصد) 8/13( ترین مقادیر از نظر صفات درصد قند ناخالص ) در کشت بهاره داراي کمRasoulکه رقم شاهد حساس ( در حالی

گرم  100واالن در اکیمیلی 36/4(، پتاسیم تن در هکتار) 39/2( الص، عملکرد قند ختن در هکتار) 42/3( عملکرد قند ناخالص
ترین مقادیر از نظر صفات شدت وقوع  و بیش) گرم وزن تر ریشه 100واالن در اکیمیلی 55/0(و نیتروژن مضره ) وزن تر ریشه

  .بود) 76/0( و شاخص آزمون االیزا) 7(بیماري 
  

ترین ارقام نسبت به بیماري ریزومانیا ترین و حساسترتیب مقاوم به Rasoulو  Giadaارقام نتایج نشان داد که گیري: نتیجه
با توجه . شودمی چغندرقندکاشت پاییزه منجر به بهبود عملکرد کمی و کیفی و کاهش خسارت ریزومانیا در بودند. عالوه بر این 

  .باشدمیدر منطقه تربت جام مناسب  Giadaکشت پاییزه رقم  پژوهشبه نتایج این 
  

   کاشت فصل ،قند خالصعملکرد ، عملکرد ریشهزمون االیزا، آ کلیدي: هاي هواژ
  

 مقدمه
چغندرقند یکی از گیاهان زراعی مهم است که در 

). 16شود (مناطق با محدودیت منابع آبی کشت می
 بحران پدیده و کشور اقلیمی نامناسب شرایط دلیل به

 در ت آبمدیری جهت در مناسب راه حل تنها آب
 مانند باال آبی نیاز با کشاورزي محصوالت براي کشور

 مقرون هايروش اتخاذ و مناسب مدیریت چغندرقند
 به توجه با هاروش این از یکی است که صرفه به

 کشت فصول در تغییر کشور هوایی و آب شرایط
و  آب از استفاده بهینه دلیل به پاییزه است. چغندرقند

 زنده غیر و زنده هايتنش ، کاهشزراعی هايزمین
به  توجه باچنین  برتري دارد. هم بهاره کشت به نسبت

 کشور، چغندري قند صنعت در موجود هايمحدودیت
 اسمی ظرفیت به دستیابی در قند هايکارخانه ناتوانی
 کمک تواندمی چغندرقند کشت پاییزه صنعت، بخش

در  ).15کشور کند ( قند صنعت و کشاورزي به شایانی
 و آب مصرف کارآیی چغندرقند پاییزه کاشت که حالی
دارد  آن بهاره کاشت از تري بیش زراعی هاي مزیت

 خسارت همراه به بولتینگ و ورنالیزاسیون اما )20(
 پاییزه کشت گسترش در عدم اصلی عامل زدگی یخ

) 34طالقانی و همکاران ( ).29( باشندمی چغندرقند
 در مناسب هايتتلفیق مدیری با گزارش کردند که

توان می مناسب رقم از و استفاده برداشت و کشت
 محدودکننده عامل ترینکه مهم را رفتنساقه میزان

 به شودمی محسوب پائیزه کشت چغندرقند در زراعت
 داد.  کاهش درصد 1-3 حدود

با توجه گزارش کردند ) 18حسینیان و همکاران (
 باال غندرقندچ کیفیت در مؤثر ترین صفتبه اینکه مهم

از  مناسبی چنین طیف باشد و هممی قند درصد بودن
وجود  غندرقندچ ارقام مختلف بین در قند درصد نظر

 درصد بهبود با محصول این پاییزه کشت بنابراین دارد،
اهمیت  از رشد دوره بودن طوالنی واسطه به قند

جاگارد و  هاي پژوهشنتایج  .است برخوردار سزائی هب
نشان داد که سودمندي کشت چغندرقند ) 19ورکر (

تر از کشت پاییزه  درصد بیش 26در کشت بهاره 
هاي  هاي مختلف مانند بیمارياست. اما وجود بیماري
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ویروسی، سفیدك و نماتد موجب از بین رفتن این 
  دیهیم فرد و رحیمی مقدم شود. سودمندي می

در  چغندرقند پاییزه کشت که دادند ) نشان11(
 توجهی قابل مزایاي از مشهد و نیشابور هاي شهرستان
 تاریخ کاشت به نسبت پاییزه است. کاشت برخوردار

 و باالتر آب مصرف کارایی و بارندگی داراي بهاره
 به توجه چنین با  هم ها آناست.  تري کم تعرق و تبخیر
 تاریخ مورد مطالعه، منطقه دو براي آمده دست به نتایج

  کردند. توصیه را مهر 25 و 10 هايکاشت
نشان  )3احمدي و همکاران ( هاي پژوهشنتایج 

داد که کشت پاییزه چغندرقند در جنوب استان 
 ترین چنین بیش . همباشد می پذیر امکانخراسان رضوي 

عملکرد قند خالص با استفاده از ارقام مقاوم به 
 روي در تاریخ کاشت اول مهر و تاریخ برداشت  ساقه

 و سید الر هکتار) حاصل شد. تن د 68/6خرداد ( 15
 يدارمعنی اختالف که کردند گزارش) 4( همکاران

 نظر از چغندرقند در کشت پاییزه ارقام مختلف بین
درصد  و پتاسیم میزان قند، درصد ریشه، عملکرد

 یزانم نظر از که حالی در داشت، وجود قند استحصال
ارقام  اختالف مالس قند درصد و نیتروژن، سدیم

 ارقام پاییزه کشت با )28( ریفاي. نبود ارد عنیم
 وزن نظر از چغندرقند ارقام بین که نشان داد چغندرقند

 و عملکرد پارامترهاي کیفی سایر و ریشه خشک و تر
 که ردوجود دا تفاوت ریشه شیمیایی ترکیبات چنین هم

ژنتیکی  ساختار با ارتباط در هاتفاوت این است ممکن
  .باشد ارقام

 بیماري ترینمخرب عنوان به ومانیاریز بیماري
 که) 25است ( شده شناخته چغندرقند در جهان

 آن کیفیت و عملکرد شدید کاهش باعث تواند می
 از بیش کاهش باعث تواندبیماري می ). این23گردد (

). 33( درصد محصول گردد 100 تا حتی و 50
رگبرگ  نکروتیک زردي ویروس وسیله به ریزومانیا

اجباري  پارازیت و خاکزي قارچ وسیله به که چغندرقند

Polymyxa betae شود می ایجاد ،شوندمی منتقل
 در ریزومانیا سریع بیماري گسترش به توجه ). با23(

 با ارقام از بدون استفاده موفق تولید چغندرقند مزارع
). 27باشد (نمی پذیر امکان ریزومانیا به باال تحمل

 خسارت کاهش دلیل به نهات نه مقاوم از ارقام استفاده
 امکان براي ترین روشساده به عنوان بیماري بلکه

 سطح). 13است ( شده توصیه چغندرقند تولید ادامه
 به بستگی چغندرقند هاي مختلفمقاومت ژنوتیپ

 اساس این بر و دارد هاآن ریشه در ویروس مقدار
 گزینش و شناسایی بیماري به مقاوم هايژنوتیپ

 ارزیابی روش ترینساده االیزا آزمون ).5شوند ( می
 زراعی گیاه در ویروس ریزومانیا وجود عدم یا وجود

 بودن منفی یا مثبت تعیین بر الوهع ).21باشد (می
 آزمون شاخص اساس بر توانمی ریزومانیا، آلودگی
مختلف چغندرقند  ارقام آلودگی شدت ،)ODاالیزا (

 . )31( کرد مقایسه نیز را

 بیماري که دادند ) نشان31اران (رضایی و همک
 و شناسی ریخت شدت خصوصیات به ریزومانیا

در کشت  چغندرقند را حساس ارقام فیزیولوژیکی
 بیماري داد. این تأثیر قرار بهاره در منطقه مشهد تحت

 تغییراتی در باعث زیرزمینی و هوایی بخش دو در
 این برآیند هک طوري شد به گیاهی هاي اندام فرآیندهاي

 در ايذخیره عملکرد ریشه کاهش طریق از تغییرات
  ظاهر شد. گیاه

در ) 16و همکاران (ویال گارسیا  هاي پژوهش
بیماري ریزومانیا بر وزن خشک  برزیل نشان داد که

هاي هوایی چغندرقند پاییزه اثري نداشت اما اندام
درصدي وزن ریشه شد.  5/27باعث کاهش 

اري باعث کاهش وزن خشک که این بیم درحالی
درصد  48هاي هوایی چغندرقند بهاره به میزان  اندام

  درصد کاهش داد. 6/64شده و وزن ریشه را نیز 
ترین مشکالت کشت و توسعه یکی از مهم

چغندرقند بهاره در بسیاري از مناطق دنیا و از جمله 
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 حدودایران، وجود بیماري ریزومانیا است. از طرفی 
 آلوده ایران در چغندرقند کشت تحت اراضی نیمی از

در  آلودگی شدت که باشدمی ریزومانیا بیماري به
 که با توجه به ایناست.  متفاوت یکدیگر با مزارع

 در بتوانند کهانتخاب بهترین فصل کاشت و ارقامی
داشته  قبولی قابل عملکرد آلودگی مختلف شرایط
 مقاومت ارزیابی بنابراینباشد. می مهم ،باشند

جدید چغندرقند در مقایسه با ارقام هاي  ژنوتیپ
تجاري معمول در شرایط کشت بهاره و پاییزه 

 ،پژوهش این اجراي از هدف. باشدضروري می
 بیماري تأثیر کمی و کیفی و خصوصیاتبررسی 

 متحمل و حساس ارقام بر ویروسی ریزومانیا
 خاك شرایط یزه دردر کشت بهاره و پای چغندرقند

 . اشدبمیبه بیماري ریزومانیا  آلوده

  
  ها مواد و روش

پنج رقم تجاري داخلی و ، پژوهشدر این 
خارجی در مزرعه آلوده به بیماري ریزومانیاي 

درجه و  35با طول جغرافیایی کارخانه قند تربت جام 
 41درجه و  60دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی  6

پاییزه طی سال کشت بهاره و  زمانو در ددقیقه شرقی 
هاي  کرت صورت بهاین آزمایش . کشت شد 97-1396

هاي کامل تصادفی خرد شده در قالب طرح پایه بلوك
انجام شد  1396-97با چهار تکرار در سال زراعی 

عامل اصلی در دو  عنوان بهکاشت  زمانکه  طوري به
ی در عامل فرع عنوان بهسطح (بهاره و پاییزه) و رقم 

، Giada ،Dorothea ،SBSI002پنج سطح (ارقام 
Monatunno  وRasoul .منظور به) در نظر گرفته شد 

ریزومانیا،  به بیماري چغندرقند گیاه مقاومت بررسی
 آزمایش در استفاده مورد چغندرقند ارقام انتخاب

 کامالً تا کامالً حساس ارقام از طیفی که بود اي گونه به
در این آزمایش، ارقام د. شون شامل را متحمل

Dorothea  وRasoul عنوان رقم مقاوم و  ترتیب به به

در نظر گرفته شدند. ) 10(ریزومانیا  به حساس نسبت
(کشت بهاره) و ماه اردیبهشت 7کاشت در  عملیات

ا استفاده از بذرکار ردیفی (کشت پاییزه) ب مهرماهاول 
 متر، سانتی 50ها صورت گرفت. فاصله بین ردیف

متر (بعد از تنک) و  سانتی 20ها فاصله روي ردیف
متر در نظر گرفته شد. هر سانتی 5/2-3عمق کاشت 

  متر و طول سانتی 50کرت شامل سه خط با فاصله 
در  بوته هزار 100 تراکم ادایج منظور بهمتر بود.  7

خاك  آلودگیشدند.  تنک شده سبز هايگیاهچه هکتار
 درازمدت هاي آزمایش جنتای اساس بر آلوده، مزرعه
 و گذشته متوالی هايطی سال آن در شده انجام

 .رسید اثبات ) به14( االیزا آزمون انجام چنین هم
 اساس (بر کود دهی عرف مزرعه)، اساس آبیاري (بر

و  آفات شیمیایی کنترل )،1و طبق جدول  خاك آزمون
 اساس (بر ریزومانیا بیماري از غیر هاي بیماري

 هرز هايعلف دستی و وجین نظم)م بازدیدهاي
 تنش از هرگونه عاري مزرعه تا شد انجام اي گونه به

عوامل زنده  خسارت و غذایی عناصر کمبود آبی،
برداشت کشت الزم به ذکر است که باشد.  محیطی

بهاره در اواسط آبان ماه و برداشت کشت پاییزه در 
  سال بعد انجام گردید.  تیرماهاوایل 

 چغندر کن دستگاه از با استفاده برداشت عملیات
 و آزمایش حاشیه خطوط .شد انجام تراکتوري پشت

گردید.  حذف هر کرت انتهاي و ابتدا از متر نیم
 5/10هاي برداشت شده در هر کرت به مساحت  ریشه

مربع از نظر بیماري ریزومانیا مورد ارزیابی قرار  متر
ریشه  بررسی روند توسعه بیماري در منظور بهگرفتند. 

ارقام مورد آزمایش در زمان برداشت، شدت وقوع 
بیماري در ریشه ارقام با استفاده از شاخص بیماري 

) مورد مقایسه قرار گرفت. در این روش 22لوترباخر (
میزان ریشه ریشی، تغییر رنگ و نکروزه  بر اساس

اي در اثر شدت بیماري ریزومانیا،  شدن ریشه ذخیره
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 طور بهو  بندي درجهتلف را توان ریشه ارقام مخمی
نسبی مقاومت ارقام را ارزیابی کرد. این روش با 

طراحی شده است که با افزایش  9الی  1مقیاس از 
خسارت رقم  بر شدت آلودگی و 9نمره بیماري تا 

افزوده خواهد شد. عالوه بر این روش، جهت بررسی 
تر میزان آلودگی ارقام به بیماري ریزومانیا در  دقیق
ن برداشت از ریشه هر یک از ارقام نمونه الزم زما

به روش آزمون این گردید. براي آزمون االیزا تهیه 
با بافرها و مشخصات ارائه  )DAS-ELISA( مستقیم

 جذب میزان) انجام و 9کالرك و آدامز ( شده توسط
 طول موج در )Optical Density( ها نمونه نوري
  نانومتر تعیین گردید.  405

 هاریشهپس از برداشت، تعداد  ژوهشپدر این 
و در ادامه جهت بررسی  سپس وزن شدشمارش و 

ونما  اتوماتیک دستگاه باپارامترهاي کیفی 
)VENEMAمانند  صفاتی سپس .شد ) خمیر تهیه

)، سدیم Kمقدار پتاسیم ( )،SCقند ( عیار یا قند درصد
)Na( رهمض نیتروژن و مقدار )a-N ( بر حسب میلی

ریشه چغندرقند با  خمیر گرم 100 در واالناکی
. )10( شد گیري اندازهاستفاده از دستگاه بتاالیزر 

مالس  )، قندSY( قند ناخالص عملکرد مانند صفاتی

)MSاستحصال ( قابل )، قندWSCقند  )، عملکرد
) ECS( شکر استحصال ضریب ) و WSYخالص (

  ).1گردید ( محاسبه رزی روابط نیز از طریق
  
)1                                        (SY = RY×SC   
  
)2      (MS=0.343(K+Na)+0.094(a-N) –0.31  
  
)3                         (WSC= SC – (MS + 0.6) 
  
)4                                 (WSY = WSC×RY  
  
)5                     (ECS = (WSC ÷ SC) × 100  
  

برداري و ثبت اطالعات در برنامه  پس از نمونه
Excel ها با استفاده از نسبت به تجزیه و تحلیل داده

اقدام شد. براي مقایسه  SAS v.9.1افزار آماري  نرم
اي میانگین صفات مورد مطالعه از آزمون چند دامنه

دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد و در 
دهی انجام  ر بودن اثر متقابل برشدا صورت معنی

  . گرفت

 
  . منطقه تربت جامآزمایش در  مورد مزرعهمشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك  -1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of the studied farm soil at the Torbat Jam region.  

 کربن آلی
OC (%) 

جذب سفر قابلف  

P.ava (mg/kg) 
جذب سیم قابلپتا  

K.ava (mg/kg) 

 نیتروژن کل
N.tot (%) 

pH 
 هدایت الکتریکی

EC (dS/m) 

 بافت خاك
Soil texture 

 عمق خاك
Soil depth 

0.55 15.5 201 0.05 8.1 1.77 Clay Loam 0-30 

  
  نتایج و بحث

 زمانبین دو نشان داد که نتایج تجزیه واریانس 
می و کیفی ک خصوصیاتکاشت بهاره و پاییزه از نظر 

اختالف  چنین میزان خسارت ریزومانیا و هم
ه صفات همچنین از نظر  داري وجود داشت. هم معنی

مضره  ننیتروژاستثناي میزان پتاسیم و  مورد بررسی به
داري در تفاوت معنی بین ارقام مختلف چغندرقند

 سطح احتمال یک درصد مشاهده شد. عالوه بر این
دار  نیه صفات معهمرقم بر ×  کاشت زمان برهمکنش

هاي  زمانعبارتی ارقام مورد مطالعه در  و بهبود 
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هاي متفاوتی از نظر العمل عکس ،مختلف کشت
 .)2(جدول هاي مورد بررسی نشان دادند شاخص

 تاریخ بین در ریشه عملکرد نظر از که داد نشان  نتایج
 سطح در داري معنی اختالف بهاره و پاییزه هايکاشت

 تاریخ برتريبیانگر داشت که  درصد وجود یک

فرد و  ادیبی بود. بهاره به نسبت پاییزه هايکاشت
) گزارش کردند که در کشت پاییزه استان 2همکاران (

هاي مختلف کاشت و ارقام چغندرقند  فارس بین زمان
از نظر درصد قند ناخالص و عملکرد قند خالص 

  .شتوجود داداري  اختالف معنی
  

  .در کشت بهاره و پاییزهچغندرقند ارقام مختلف شده بر روي  گیري اندازهصفات نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات)  -2جدول 
Table 2. Results of analysis of variance (mean squares) of the measured traits on different cultivars in spring 
and autumn sugar beet cultivation.  

 منابع تغییرات
S.O.V. 

درجه 
  آزادي

df 

  عملکرد ریشه
Root yield 

درصد قند 
  ناخالص
Sugar 

content 

عملکرد قند 
  ناخالص

Sugar yield 

درصد قند 
  خالص

White sugar 
content 

عملکرد قند 
  خالص

White sugar 
yield 

 سدیم
Na 

 **Replication 3 147.59* 0.87ns 5.43* 0.27ns 3.68ns 6.63 تکرار

 **Sowing date (S) 1 4773.57** 50.58** 211.05** 208.94** 238.29** 72.20 کاشت زمان

 Ea 3 129.84 1.37 3.56 0.11 3.17 3.96 اشتباه اصلی

 **Cultivar (C)  4 614.05** 5.78** 18.50** 12.96** 11.63** 17.71رقم 

 **S × C  4 521.17** 4.28** 14.90** 6.10** 12.43** 4.71 زمان کاشت× رقم

 Eb  24 37.77 1.00 1.68 1.58 1.37 0.99 اشتباه فرعی

 CV (%) 13.93 6.04 17.41 9.52 19.22 18.89ضریب تغییرات (درصد) 
ns ،*  یک درصدپنج و ح احتمال ودار در سط دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و .  

ns, * and ** No significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
  

   - 2جدول ادامه 
ContinueTable 2. 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

درجه 
 آزادي

df 

  پتاسیم 
K 

 ننیتروژ
 مضره

N 

 ضریب استحصال شکر
Extraction 

coefficient of sugar 

درصد قند 
  مالس

Molasses 
sugar (%) 

شدت وقوع 
  بیماري

Severity of 
infection 

شاخص 
 آزمون االیزا
Optical 
density 

 Replication 3 8.41** 5.97** 42.68ns 1.62** 0.09ns 0.01ns تکرار

 **Sowing date (S) 1 27.71** 2.75* 3049.74** 29.65** 123.37** 0.93 زمان کاشت

 Ea 3 10.45 6.03 38.32 1.41 0.09 0.01 اشتباه اصلی

 **Cultivar (C)  4 2.26ns 0.52ns 159.80** 1.98** 15.98** 0.13رقم 

 *S × C  4 5.12* 1.59* 89.52** 1.36** 6.16** 0.07 زمان کاشت× رقم

 Eb  24 1.43 0.45 18.02 0.31 0.07 0.02 اشتباه فرعی

 CV (%) 19.25 48.45 5.37 18.22 8.02 49.93ضریب تغییرات (درصد) 
ns ،*  ح احتمال پنج و یک درصدودار در سط دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و .  

ns, * and ** No significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
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) نشان داد که 4و  3 هاي ولدهی (جدنتایج برش
به استثناي پتاسیم و ه صفات همکشت بهاره از نظر  در

داري  تفاوت معنیمطالعه دبین ارقام مورنیتروژن مضره 
داري بین ارقام از چنین اختالف معنی مشاهده شد. هم

استثناي درصد قند ناخالص، درصد  ه صفات بههمنظر 
قند خالص، نیتروژن مضره، ضریب استحصال شکر، 
درصد قند مالس و شاخص آزمون االیزا در کشت 
پاییزه وجود داشت. به طور کلی در هر دو زمان کشت 

پاییزه بین ارقام از نظر صفات عملکرد ریشه،  بهاره و
عملکرد قند ناخالص، عملکرد قند خالص، سدیم و 

داري مشاهده گردید شدت وقوع بیماري تفاوت معنی
). الزم به ذکر است که در کشت 4و  3 هاي ولد(ج

ترین  ) داراي کمDorotheaبهاره، رقم شاهد مقاوم (
ریشه، شدت وقوع بیماري و باالترین عملکرد 

عملکرد قند ناخالص، درصد قند ناخالص، عملکرد 
 هاي قند خالص و ضریب استحصال شکر بود (جدول

ترین  داراي کم Giada). در کشت پاییزه، رقم 6و  5
مقادیر از نظر شدت وقوع بیماري و شاخص آزمون 

ترین مقادیر از نظر عملکرد ریشه،  االیزا و بیش
خالص بود  اخالص و عملکرد قندعملکرد قند ن

). بنابر این حداکثر مقدار عملکرد 6و  5 هاي ول(جد
، عملکرد قند ناخالصدرصد قند ناخالص، ریشه، 

و ضریب  عملکرد قند خالص درصد قند خالص،
استحصال شکر در کشت پاییزه ارقام حاصل شده 

ترین شدت وقوع بیماري و  چنین کم هم است.
یزه شاخص آزمون االیزا نیز در شرایط کشت پای

 مشاهده شد. 

مقایسه میانگین برهمکنش زمان کاشت و رقم بر 
صفات مورد ارزیابی نشان داد که در کشت بهاره، 

از عملکرد  Monatunnoو  Giada ،SBSI002ارقام 
ریشه، عملکرد قند خالص، درصد قند خالص و 

تري نسبت به رقم شاهد مقاوم  عملکرد قند خالص کم

)Dorothea که از نظر  در حالی) برخوردار بودند
) Rasoulصفات مزبور نسبت به رقم شاهد حساس (

برتري داشتند و به عبارتی در بین ارقام مورد مطالعه 
داراي عملکرد کمی و کیفی متوسطی در شرایط کشت 
بهاره بودند. الزم به ذکر است که در کشت پاییزه، رقم 

Giada ) نسبت به رقم شاهد مقاومDorothea (
د ریشه، عملکرد قند ناخالص و عملکرد داراي عملکر

). در این 6و  5 هاي ولتري بود (جد قند خالص بیش
ترین مقادیر از نظر صفات عملکرد  آزمایش، بیش

تن در هکتار)، عملکرد قند ناخالص  95/72ریشه (
تن  25/11تن در هکتار)، عملکرد قند خالص ( 13(

ترین مقادیر از نظر شدت وقوع  در هکتار) و کم
) در رقم 09/0) و شاخص آزمون االیزا (1یماري (ب

Giada چنین  و شرایط کشت پاییزه مشاهده شد. هم
این رقم در کشت بهاره داراي باالترین میزان سدیم 

ر ریشه) و گرم وزن ت 100واالن در اکیمیلی 93/9(
بود. رقم شاهد مقاوم درصد)  30/5قند مالس (

)Dorotheaترین مقادیر  ش) در کشت پاییزه داراي بی
 72/16درصد)، قند خالص ( 65/18قند ناخالص (

درصد) بود.  65/89درصد) و ضریب استحصال شکر (
در  واالن اکی میلی 56/2ترین میزان نیتروژن مضره ( بیش
گرم وزن تر ریشه) نیز در کشت پاییزه و رقم  100

ترین مقادیر  ) مشاهده شد. کمRasoulشاهد حساس (
درصد)،  8/13از نظر صفات درصد قند ناخالص (

تن در هکتار)، عملکرد  42/3عملکرد قند ناخالص (
 36/4تن در هکتار)، پتاسیم ( 39/2قند خالص (

گرم وزن تر ریشه) و نیتروژن  100واالن در  اکی میلی
گرم وزن تر  100واالن در اکیمیلی 55/0مضره (

از نظر شدت وقوع بیماري  ترین مقادیر ریشه) و بیش
) در رقم شاهد 76/0) و شاخص آزمون االیزا (7(

) و کشت بهاره وجود داشت Rasoulحساس (
 ).6و  5 هاي ول(جد
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دهی اثر رقم در سطوح مختلف زمان کاشت براي عملکرد ریشه،  نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) حاصل از برش -3جدول 
  . د قند ناخالص، درصد قند خالص، عملکرد قند خالص و سدیمدرصد قند ناخالص، عملکر

Table 3. Results of analysis of variance (mean squares) obtained by slicing the effect of cultivar at different 
levels of sowing date for root yield, sugar content, sugar yield, white sugar content, white sugar yield and Na. 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

درجه 
  آزادي

df 

عملکرد 
  ریشه

Root yield 

درصد قند 
  ناخالص

Sugar content 

عملکرد قند 
  ناخالص

Sugar yield 

  درصد قند خالص
White sugar 

content 

  عملکرد قند خالص
White sugar 

yield 

 سدیم
Na 

  کشت بهاره
Spring-sown 

4 611.99** 8.12** 17.35** 15.66** 12.16** 16.64** 

  کشت پاییزه
Autumn-sown 

4 523.22** 1.94ns 16.06** 3.39ns 11.89** 5.76** 

ns ،*  ح احتمال پنج و یک درصدودار در سط دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و .  
ns, * and ** No significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

 
دهی اثر رقم در سطوح مختلف زمان کاشت براي پتاسیم، نیتروژن  نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) حاصل از برش - 4جدول 

 .مضره، ضریب استحصال شکر، درصد قند مالس، شدت وقوع بیماري و شاخص آزمون االیزا
Table 4. Results of analysis of variance (mean squares) obtained by slicing the effect of cultivar at different levels 
of sowing date for K,  N, extraction coefficient of sugar, molasses sugar, severity of infection and optical density. 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

درجه 
  آزادي

df 

  پتاسیم 
K 

نیتروژن 
  مضره

N 

 حصال شکرضریب است
Extraction 

coefficient of sugar 

  درصد قند مالس
Molasses 
sugar (%) 

  شدت وقوع بیماري
Severity of 
infection 

 شاخص آزمون االیزا
Optical density 

  کشت بهاره
Spring-sown 

4 3.11ns 1.00ns 229.77** 2.79** 20.94** 0.20** 

  کشت پاییزه
Autumn-sown 

4 4.27* 1.11ns 19.56ns 0.56ns 1.20** 0.01ns 

ns ،*  ح احتمال پنج و یک درصدودار در سط دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و .  
ns, * and ** No significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

  
رد ریشه، درصد قند ناخالص، عملکرد قند ناخالص، درصد صفات عملک ايرقم بر ×کاشت  زمان برهمکنشمقایسه میانگین  -5جدول 

  . قند خالص، عملکرد قند خالص و سدیم
Table 5. Mean comparison of interaction effect of sowing date × cultivar for root yield,  sugar content, sugar 
yield, white sugar content, white sugar yield and Na.  

کاشت زمان  
Sowing date 

 رقم
Cultivar 

 عملکرد ریشه
Root yield 

(t.ha-1) 

درصد قند 
  ناخالص

Sugar content 
(%) 

عملکرد قند 
 ناخالص

Sugar yield 
(t.ha-1) 

درصد قند 
 خالص

White sugar 
content (%) 

عملکرد قند 
 خالص

White sugar 
yield (t.ha-1) 

 سدیم
Na 

(Meq/100g) 

  بهاره
Spring-sown 

Giada 37.80 d (b) 14.01 d (b) 5.29 d (b) 8.12 e (b) 3.04 d (b) 9.93 a (a) 

SBSI002 23.40 e (c) 16.30 c (a) 3.85 d (c) 11.87 d (a) 2.82 d (b) 6.49 bc (bc) 

Monatunno 27.05 e (c) 16.79 bc (a) 4.52 d (bc) 12.37 d (a) 3.30 d (b) 5.15 cd (cd) 

Dorothea  52.86 bc (a) 16.35 bc (a) 8.65 bc (a) 12.69 cd (a) 6.72 c (a) 4.74 de (d) 

Rasoul 24.80 e (c) 13.80 d (b) 3.42 d (c) 9.64 e (b) 2.39 d (b) 6.76 b (b) 

  پاییزه
Autumn-sown 

Giada 72.95 a (a) 17.83 abc (a) 13.00 a (a) 15.46 ab (ab) 11.25 a (a) 5.08 cd (a) 

SBSI002 47.50 c (c) 17.98 ab (a) 8.50 bc (b) 16.07 ab (ab) 7.61 bc (b) 2.80 f (b) 

Monatunno 60.10 b (b) 16.90 bc (a) 10.26 b (b) 14.93 ab (b) 9.04 b (ab) 3.03 f (b) 

Dorothea  47.60 c (c) 18.65 a (a) 8.91 bc (b) 16.72 a (a) 8.02 bc (b) 3.38 ef (b) 

Rasoul  47.00 c (c) 17.15 abc (a) 8.02 c (b) 14.38 bc (b) 6.76 c (b) 5.36 bcd (a) 

 .ندارند دانکن آزمون اساس بر درصد پنج سطح در داريمعنی تفاوت ستون هر در مشابه حروف با هايمیانگین
 .دهدمی نشان را دهیبرش شرو به میانگین مقایسه پرانتز درون حروف و کلی متقابل اثرات میانگین مقایسه پرانتز بیرون حروف

Means with similar letters in each column were not significantly different at the 5% level based on Duncan's test. 
The letters outside the brackets show the mean overall interaction and the letters inside the brackets show the mean comparison by slicing. 
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صفات پتاسیم، نیتروژن مضره، ضریب استحصال شکر، درصد قند مالس،  ايرقم بر× برهمکنش زمان کاشت مقایسه میانگین  -6جدول 
  . شدت وقوع بیماري و شاخص آزمون االیزا

Table 6. Mean comparison of interaction effect of sowing date × cultivar for K, N, extraction coefficient of 
sugar, molasses sugar, severity of infection and optical density. 

کاشت زمان  
Sowing 

date 

 رقم

Cultivar 

 پتاسیم
K (Meq/100g) 

مضره ننیتروژ  
N (Meq/100g) 

ضریب 
 استحصال شکر
Extraction 

coefficient of 
sugar (%) 

درصد قند 
  مالس

Molasses 
sugar (%) 

شدت وقوع 
  بیماري

Severity of 
infection 

شاخص 
 آزمون االیزا
Optical 
density 

  بهاره
Spring-
sown 

Giada 5.89 bcd (ab) 1.92 ab (a) 57.56 d (b) 5.30 a (a) 3.25 c (b) 0.26 b (c) 

SBSI002 5.26 cd (ab) 1.20 bc (b) 72.67 bc (a) 3.83 b (b) 6.50 b (a) 0.61 a (ab) 

Monatunno 6.59 bc (a) 1.04 bc (b) 73.53 bc (a) 3.82 b (b) 6.75 ab (a) 0.31 b (bc) 
Dorothea  4.81 cd (b) 0.96 bc (b) 77.46 b (a) 3.06 bcd (b) 2.06 d (c) 0.31 b (bc) 

Rasoul 4.36 d (b) 0.55 c (b) 69.89 c (a) 3.56 bc (b) 7.00 a (a) 0.76 a (a) 

  پاییزه
Autumn-

sown 

Giada 7.58 ab (a) 1.55 abc (a) 86.62 a (ab) 2.37 de (ab) 1.00 e (b) 0.09 b (a) 

SBSI002 6.29 bcd (a) 1.42 bc (a) 89.42 a (a) 1.91 e (b) 2.00 d (a) 0.19 b (a) 
Monatunno 6.51 bc (a) 1.47 bc (a) 88.50 a (a) 1.98 e (b) 2.00 d (a) 0.15 b (a) 

Dorothea  6.24 bcd (a) 1.22 bc (a) 89.56 a (a) 1.93 e (b) 1.00 e (b) 0.11 b (a) 

Rasoul  8.62 a (a) 2.56 a (a) 84.33 a (b) 2.77 cde (a) 2.00 d (a) 0.18 b (a) 
 .ندارند دانکن آزمون اساس بر درصد پنج سطح در داريمعنی تفاوت ستون هر در مشابه حروف با هايمیانگین
 .دهدمی نشان را دهیبرش روش به میانگین مقایسه پرانتز درون حروف و کلی متقابل اثرات میانگین مقایسه پرانتز ونبیر حروف

Means with similar letters in each column were not significantly different at the 5% level based on Duncan's test. 
The letters outside the brackets show the mean overall interaction and the letters inside the brackets show the mean comparison by slicing. 

  
) در 16گارسیا ویال و همکاران ( هاي پژوهش

اسپانیا نشان داد که در کشت پاییزه چغندرقند نسبت 
جویی  درصد در مصرف آب صرفه 33به کشت بهاره 

و کارآیی مصرف آب ل عملکرد شده و متوسط پتانسی
تر از کشت بهاره است. نتایج  بیشدر کشت پاییزه 

) نشان داد که 34طالقانی و همکاران ( هاي پژوهش
 در آب آبیاري واحد ازاي به شده تولید خام شکر مقدار
 طور نسبت به کشت بهاره به پائیزه چغندرقند کشت
فرد و  بود. عالوه بر این دیهیم تر اي بیش مالحظه قابل

دادند که کشت پاییزه  ) نشان11مقدم ( رحیمی
هاي نیشابور و مشهد نسبت چغندرقند در شهرستان

کالج سروین  و هافمن به کشت بهاره برتري داشت.
 نسبت چغندرقند پاییزه کشت در که دادند نشان )17(

 تشکیل هفته زودتر چهار الی سه پوشش تاج بهاره، به
 کشت عملکرد تابش بجذ افزایش علت به و شودمی

) 12بهاره است. دونوان ( از تر بیش درصد 26 پاییزه

 افزایش علت به بهاره کاشت تاریخ در که گزارش کرد
 و یابدمی افزایش تنفس نگهداري مقدار تابستان در دما
 بهاره کشت در عملکرد کاهش باعث موضوع این
  شود. می

) نشان دادند که در 18حسینیان و همکاران (
 منطقه اقلیمی شرایط به پاییزه چغندرقند بستهکشت 
 لحاظ داري ازمعنی اختالف رقم، نوع و آزمایش

ص، ضریب قلیائیت و درصد قند درصد قند ناخال
) و 4دارد. ال سید و همکاران ( وجود استحصال قابل

) نیز تفاوت بین ارقام مختلف چغندرقند 28ریفاي (
کیفی  در کشت پاییزه را از نظر عملکرد کمی و

  گزارش کردند. 
 تمامی از دنیا در حال حاضر در ریزومانیا بیماري

 اقتصادي نظر از و است ترچغندرقند مهم هاي بیماري
 شدید کاهش موجب که چرا زیادي دارد اهمیت

 در آن ). خسارت26شود ( می هکتار قند در عملکرد
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 در و است درصد 80 بیش از معموالً حساس ارقام
 و ). آشر7و  5رسد ( می نیز صددر صد به مواردي

 شرایط چغندرقند در ارقام ارزیابی ) ضمن6همکاران (
 و گرفتند بهره آزمون االیزا از طبیعی آلودگی با مزرعه
 و االیزا آزمون بین ارتباط مستقیم بیانگر هاآن نتایج

 پایین که است شده مزرعه بود. گزارش در عملکرد
 افزایش زمان هم و مضره نیتروژن و قند درصد بودن

 بیماري به خسارت عالئم از سدیم هايناخالصی
 و درصد اختالف در تفاوت ).7باشد (می ریزومانیا

به  متفاوت هايتحمل داراي ارقام عملکرد کاهش
 انجام هاي پژوهش دیگر در حساس شاهد با ریزومانیا
). عالوه بر 31و  30، 10( است شده مشاهده شده نیز

 انتخاب با که نشان داده است ها پژوهش این نتایج
 و کمی توان عملکردمی ریزومانیا به متحمل ارقام
آلوده به  شرایط ). در32داد ( بهبود را چغندرقند کیفی

 وزن داراي چغندرقند حساس ارقام بیماري ریزومانیا،
 و رشد نهایت در و تر کم رشد سرعت و خشک

اشند بمتحمل می ارقام با مقایسه در تري کم عملکرد
 ) نشان10دارابی و همکاران ( هاي پژوهش ). نتایج30(

 بیماري اثر در عملکرد قند کاهش داد که مقدار
 میزان حساسیت نیز و چغندرقند رقم نوع ریزومانیا به

 آلوده، در شرایط .دارد بستگی بیماري به آن مقاومت یا
چغندرقند  ریشه آوندي، سیستم تخریب به توجه با

 غذایی مواد و آب تامین در را ودخ نقش تواند نمی
 تمام شرایط این در. کند گیاه ایفا رشد نیاز مورد
 سرعت و قرار گرفته بیماري ثیرأت تحت گیاه هاي اندام
ماده  تولید نهایت در و ايذخیره ریشه و برگ رشد

 از نظر صرف این، بر عالوه. یابد می کاهش خشک
 شرایط در حساس ارقام ریشه ذخیرهاي عملکرد میزان
 این ریشه از استحصال قند درصد و قند درصد آلوده،
کاملو  هاي پژوهش). 35یابد ( می کاهش شدت به ارقام

) در برزیل نیز نشان داد که در 8گارسیا و همکاران (
اثر بیماري ریزومانیا، وزن ریشه در کشت بهاره 

تر کاهش یافت.  چغندرقند نسبت به کشت پاییزه بیش
داد  ) نشان10دارابی و همکاران ( هاي پژوهش نتایج

 ریشه ها درناخالصی غلظت بر ریزومانیا بیماري که
تأثیرات  آمینه نیترروژن و پتاسیم سدیم، ویژه به

 داراي قند صنعت در امر دارد. این ايمالحظه قابل
 بر عالوه شکر استحصال زیرا است اهمیت زیادي

 زنی هاناخالصی این غلظت به هر رقم، قند درصد
 بیماري، اثر ها گزارش کردند که در آن دارد. بستگی
 یافت افزایش بررسی مورد ارقام ههمدر  سدیم میزان
 نشان کاهش هاآن تمامی در آمینه میزان نیتروژن ولی

 بیماري تأثیر تحت تر که میزان پتاسیم کم داد. در حالی
 مورد ارقام تر بیش در این عنصر گرفت و مقدار قرار

 داد. کاهش نشان بیماري ثرا در بررسی

  
  گیري کلی نتیجه

 پاییزه کلی نتایج نشان داد که کاشت طور به
عملکرد کمی و کیفی و  بهبود به منجر چغندرقند

که  نحوي به شد کاهش خسارت ریزومانیا در گیاه
عملکرد ریشه، درصد قند ناخالص، عملکرد قند 
ناخالص، درصد قند خالص، عملکرد قند خالص، 

 نیتروژن مضره و ضریب استحصال شکر در پتاسیم،
بهاره افزایش یافت.  نسبت به کاشت پاییزه کاشت

چنین میزان خسارت ریزومانیا در کشت پاییزه  هم
ارقام داري کاهش یافت. نسبت به بهاره به طور معنی

 نیز صفات مورد مطالعه نظر از مختلف چغندرقند
 شبهاره واکن و پاییزه کاشت هايزمان به نسبت

در کشت  Giadaرقم  که طوري هب داشتند، متفاوتی
ترین  ترین عملکرد قند خالص و کم داراي بیشپاییزه 

 بود.  مطالعه موردبین ارقام  درمیزان خسارت ریزومانیا 
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