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 هوای آزاد ۀدر خزان چغندرقند لختریشه یمکانیزه برای تولید نشا ایسامانه ۀارائ
 

 2و اورنگ تاکی *1اردشیر اسدی

 

ی، مرکههت تحقیقههی  و شمهها ر کاههیو  ی و منههیب   کاههیو   یمهندسهه و یفنهه قههی یتحق بخهه اسههدیاری و و اایاههیی   : ترتیهه بهه  -2 و 1

 ترورج کایو  ی، اصفهین، ارران طبیعی اصفهین، سی مین تحقیقی ، شما ر و

 14/3/1931 :و تی رخ پذررر22/4/1931 :تی رخ ا ریفت

 

 هچکید

 ا فدامای   ۀارائد  ؛افدت  گ فدد    مدورد ووهد  قد ار    لخدت  ری د  زراعت چغندرقندد بدا افددهادز از ی دا       ،با کمبود منابع آب

در منافد  کاتدت   رش  بد ا  ایدخداب    .ندد ک ایدن رش  کمدم مد     ۀبد  ووفد    ،ی ا در خزاید  این یوع مکاییزز ب ا  وولید 

: رش  کاتدت ارزیداب  تدد   هدا  کامدت وددادف  دش     طد   آمدار  بلدو     ۀپدت  بد  پاید    اشل، در یم آزمایش افپلیت ۀم حل

فدداکدور )یکد د  از پوتدش تدن    افددهادز   کد د  یدا   ش افددهادز ( فداکدور الدل   )خطد  کاتدت بد ر    رش  پخ د  ش  رش  

هدا  قابدت کاتدت در زمدین      ی دا )فدبز مصددول ش و دداد ی داها  قابدت افدصددال        هدا   ب  تداخ   وأثی از یظ  ( ف ع 

چهدار ویمدار    هدا  ف عد    هدا  یکد  از فداکدور    در کد    ،ب ا  ایدخاب ماتدین منافد  ب داتدت    ،رتد ۀپس از دشر(. الل 

دار ش رش  دفدد    ا  ش غ بدال  هدا  ویغد    دار، و کید  ماتدین   کدن غ بدال   ا ، غددز  ویغد    کدن  افدهادز از غدز: ب داتت تامت

هدا در قالد  طد   آزمای د       آشر  ی دا  تددز بد ا  همدع    مکداییک  ش یید ش  کدارگ   لد      هدا   آفدی  بد    وأثی از یظ  

همد از افددهادز از پوتدش     بد  پخ د  بد ر   دهدد رش   مد    هدا ی دا   ب رفد  یدایج  .تدیدها  کامت ودادف  مقایس   بلو 

یسدبت بد  بسدد  بددش       درلدد فدبز  یسدبت بد  رش  خطد  ش بهبدود      ،اهد  ود  بوود     ق ار  ووزیع افق  یکنواخدت با ب، تن

م  فد   ب ابد  زمدین خزاید      01الزم بد ا  فدطص  م دادل       و دداد ی دا   مینأود ین رش  بد ا  ود    وواید منافد   تن، م 

 را مکدداییک   هددا آفددی دار  کدد  افدددهادز از ماتددین غ بددالییددز م ددخ  تددد هددا  ب داتددت  ویمددار  ۀمقایسدد در .تددود

هدا    ضدمن درب داتددن کمدد ین میدزا  ی دا     ا   کدن ویغد      ک د  ی داها بدا غددز   زی بُ. دهد چ مگی  افزایش م ب  تکل  

ودد ین رش  در میددا   منافدد  ،یسددبت بدد  رش  دفددد درلددد  01میددزا  ییدد ش  کددارگ   بدد کدداهش ش  ب یدددز تدددز

 .موهود قابت وولی  افتها   فناشر 

 

 كلیدیهای  هواژ

 قند چغندر  ، ی اند  ی اکَ چغندرقند، ۀخزایخاکپو  تن، 

 

 مقدمه

هههیی  ا   اسههدیی سییسههت و هههیی اریههر   ا  سههی 

تالیهههد درند  نهههد ا  طررههه   ،و  ا  جههههیا کاهههیو  ی

ههیی   راکسهیلی . گرفده  اسهت    ما ا تاجه   هرا   کی ی  یای

اریههر و وههرو   تالیههد  نههد ا  کاهها  ا   اامهه  اصهه ی   

یدههیرج تحقیقههی  ا  منههیط  مخد هه  . ارههر  ورکههرا اسههت

  ا هت درند  نهد ا  طرره  یاهیکی ی بهی       اههد  این مهی ی

هههیی  کههیه  مفههر  شن و یهههیا میینههد ااشههدر متارههیری 

 ،کههرانکاههیو  ی، اسههدقرا  بهدههر، لههذ   ک یههی  تنهه  

ا   مکهههیییکی، امکهههین کیشهههتکهههران وجهههیرسههههالت 

بههذ ، سههبت شههدن  ۀشهها ی بیاههدر ا  شسههدیی ی منههیط  بهه

 دثر  شههؤففهه  مههافههتار   ک کههرا محفهها  و افههتار   

( شهد  ا  رتایه   سهرری   بهی تاجه   مهین   ) ا  منیط  سرا

بهذ   تاایهد جهیریترر منیسهبی بهرای کیشهت مسهدقی         می

  ,.Theurer & Doney, 1980; Kandil et al)یشههدب
 

1990; Heath & Cleal, 1992; Melander, 2000; 
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Jafarzadeh & Aliasgharzad, 2007; Karbalaei 
 

et al., 2012; Khaembah & Nelson, 2016; 
 

Yousefabadi et al., 2017).   

هههیی  تاایههد بههی اسههدفیا  ا  یاههی     نههد مههی  درنههد 

 ییاههی. شههاا کههی ی یاههیلخههت  اا  و رههی  راهه   مقطهه 

ا  سههی   اا  درند  نههد یخسههدیر بههی  ا   اپههر   مقطهه 

ا  ارههر  ور . تالیههد شههد 1هههیی کییههذی ا  گ ههدان 1321

 هههیریگ ههدان ا و رههیکی مخفهها   درند  نههد ا  بههذ 

 44مههد  بهه  (هههیی اریههر سهه الت و فیبههر)  جههنك کییههذ ا

هههیری کهه  بههی  طههر و طهها  و گ ههدانریبههد  و  پههرو ر مههی

ههه   یبهها  بهه   ۀصهها    یهه مدههر بهه   می ههی 191و  21

ایههد و بههرای یاههیکی ی بهه   مههیر اصهه ی مندقهه    دسههبید 

ا  ابدهههدای اههههۀ . (Robb et al., 1994)شهههاید  مهههی

  ارههران بههی  را شههیدی بههرای اسههدفیا  ا  یاههی ا   1911

ههیری تنیهی  شهد امهی     برییمه   هککی ی کی شنیسین  اپنهی 

هههیی    ، کاههیو  ان ا  شن  الیهه  فههراه  یبههاان بسههدربهه 

 هههیی کییههذی   یاههیکی ی بههی گ ههدان  . اسههدقبی  یکرایههد 

هههیری بههرای پرو ایههدن،   ااشههدر هترنهه     ههت ا  پههی بهه 

 ایدقهههی  و کیشهههت یاهههی، ا  ری هههی ا  مهههاا ا مقهههرون   

 ,.Scholz et al)هککههی ان  یلت وشهه .صههرف  ییسههتبهه 

سهههاا رهههیل  ییشهههی ا  افهههتار    گارنهههد مهههی (1985

هههیی ااشههت درند  نههد ا      ک کههرا و کههیه  هترنهه   

ههههیی  اا  پیسهههخیای هترنههه    ور یاهههیکی ی مقطههه  

 . بیشهههد مدحکههه  بهههرای پهههرو ر و ایدقهههی  یاهههی یکهههی 

لخهت  ا بهرای    بدرر جههت شیههی اسهدفیا  ا  یاهیی  راه      

 ا بههی شههیا    و  ک کههرا شن یا هههی پیاههنه  کههیه  هترنهه  

هههیی کییههذی و کیشههت مسههدقی  بههذ    کیشههت ا  گ ههدان

اسهت   ا  پهی ارهر مقیرسه  گهتا ر شهد      . مقیرس  کرایهد 

، کههیه  لخههت  راهه کهه  ا   ور اسههدفیا  ا  یاههیهیی  

افههتار  هترنههۀ یاههیکی ی  ا پاشهه    هههیی ااشههت هترنهه 

ههی ککدهر ا     ا  ارهر  ور، اگرده  اسهدقرا  یاهی    . اههد  می

 صههد بههاا  ولههی  نههد اسدحفههی  شههد  ا   ور      ا 21

هههی بیاههدر بههاا    ا صههد اسههدقرا  باتهه   32بههذ کی ی بههی 

کههی ی  ا  ای کهه  ا   ور یاههی   ههت اسههدقرا  باتهه . اسههت

ب   ی وهۀ تاهنیی و ا  یدی ه  پدمراگهی پهك ا  ایدقهی        

  یایهی ب   مهیر اصه ی و تهی  به  ا  بی یهدگی یسهبت ااا       

اجه  به  ککبهاا شن،    ههیی اریهر بهی ت   ا  سهی  . است  شد 

ا  ارههران مهها ا تاجهه   ههرا   یاههیکی ی درند  نههد م ههدااً

ا  ارهههر رفههها  ماسسهههۀ تحقیقهههی  . اسهههت  گرفدههه 

اصالح و تهیهۀ بهذ  درند  نهد تالیهد ارهر محفها   ا بهی        

تههر بههاان    ههت ا  ان، بهه لخههت  راهه اسههدفیا  ا  یاههیی 

بههرای . اسههت  یسههبت بهه   ور گ ههدایی، پیاههنهیا کههرا   

، بهذ  درند  نهد ا  تهراک  بهی      لخهت    راه تالید یاهیی  

ا  منههیط   رتایهه  معکهها ً)شههاا ا  مت  هه  کیشههد  مههی

دهۀ تالیهد شهد  بهی       و ،  راه   41-21و پهك ا   ( تهر گر 

مدههر  سههییدی 14-21مدههر و طهها   سههییدی 4/9تههی  1 طههر 

شهدن، به   مهیر اصه ی مندقه         یهی و کننهد    پك ا  بهر  

گیری ا   طهه  ایههدا  هههااری گیههی  بههرای ج هها  . شههاا مههی

مفههر  یریههر   طابههت  راهه   بهه  ا  اسههدقرا  اسههت    

(Yousefabadi, 2014; Karbalaei et al., 2012). 

بههرای تالیههد ا دفههیای یاههی ا  رتایههۀ هههاای ش اا     

و ی ا   مههیر باههااو ارههر لیلههت     بیرههد لههداکهر بهههر   

افدهد که  بیاهدررر تعهداا یاهی بهی  طهر و          مییی اتفیق می

. الههد سههطل تالیههد شههااطهها  منیسهه  و رکناارههت ا  و

بههی   بههی لکیرههت و ا   جهههیا کاههیو  ی و بههی     ا  ارههر

اردفههی  ری ایهه  بههرای تالیههد یاههی ا  رتایههۀ هههاای ش اا  

ا  اسههدین اصههفهین . هههیری شههد  اسههتا  کاهها ، تههالر

هکدههی  بههی تههراک   4مسههیلت ای بهه  رتایهه  1934ا  سههی  

 4×11هکدهههی  بهههی الیهههای کیشهههت ا  می یهههان بهههذ   2

 بههرای . کههی ی تهیهه  شههد     ور ا یهه مدههری بهه  سههییدی

سهیرت کاها    )والهدی   3کهی    ارر منیها  ا  ره  ا یه    

اردیلیههی، م هههت بهه  او فههر جداگییهه  بههرای ار ههیا مکهه  و 

شههد کهه  هههر والههد شن او  اسههدفیا  ( رههال ا  ایدقههی  بههذ 

مدههر  ا پاشهه    سههییدی 11صهه    ارهه  کیشههت بههی فی  

 1- Paper Pot 
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 ...لخت چغندرقندا  مکاییزز ب ا  وولید ی ا  ری  ارائۀ فامای 

عهداا  یدهیرج ا  رهیبی ارهر میشهیر یاهین ااا که  ت       .ااا می

هههیی اسدحفههی  شههد  ا  رتایهه  لههداکهر سههطحی     یاههی

برابهههر شن  ا ا   مهههیر اصههه ی پاشههه     9-4معهههیا  

اهد که  ا دفهیای بهاان ارهر  ور تالیهد یاهی  ا به          می

پهیریر بهاان تعهداا یاهیی  یبه  کیشهت       . کاد دیل  می

ا  ارر میشهیر، یسهبت ااا  شهد به  ا صهد سهبت پهیریر        

ههی شهد  بهرای    ، فااصه  یکیشهت    (ا صهد  91لدوا )بذ  

 ههههیی تراکدههها  ا  مرل هههۀ برااشهههت و     بههها  دهههر  

 . (Farhmand, 2015)هی  ییر رکنااردی ایدا   یای

پیریر بهاان ا صهد سهبت و ییهر رکنهااردی ا  ابعهیا       

تهاان به  دنهد  یمه  یسهبت ااا       ههیی تالیهدی  ا مهی    یای

تهارهه ،  طابههت، )ا  جک هه  شههرارز فیترکههی محههیز بههذ  

، )ی رههیم اطههرا  بههذ   امههیی رههیم و مقیومههت برشهه  

 ,Hemmat)کیشهت   و  که    نهد   ایهر ی که  بهذ  درنهد     

1996; Romaneckas et al., 2009) . طهها  مهههی    بهه

ا  سهطل رهیم ا  منهیط  راه  ییهی        شن تبخیر سهرر  

 مدهری  می هی  21-91 طابدی بهذ  کیشهد  شهد  ا   که      

شبیههی ی  (Hkansson et al., 2006). کنههد  ا فههراه  یکههی

 یهی و   میر  طابهت منیسه  جاایه    أای ته بی ل    رهیا بهر  

مییههدگی و رفیههی بههذ  ا   سبتشههدن بههذ  ییههت رطههر شن 

. (Robert, 1981)هکههرا  اا ا  اثههر ککبههاا اکسههیدن  ا بهه 

ا  رتایهه ،  یبهه  اسدحفههی    یبههرای افههتار  تعههداا یاههی

گههتا ر شههد  .  کهه  کیشههت منیسهه  ییههت اهکیههت اا ا 

ریر أاسههت ییههر رکنههااردی ا   کهه  کیشههت سههب  تهه   

 Romanecka et) شههاا و   ا  سبتشههدن مههی  دنههد

al., 2009) .  محققههین شلکههییی  کهه  منیسهه  کیشههت بههذ

افههتار   کهه  . ااینههدمدههر مههی سههییدی 2-9درند  نههد  ا 

 8 یهی تههی   مدهر سهب  کهیه  جاایه      سهییدی  4کیشهت به    

یدههیرج ش مههیر    . ((Volmer, 1987شههاا   ا صههد مههی  

 4/2اهههد کههیه   کهه  کیشههت ا    ای یاههین مههیمت  هه 

مدههر، سههب  افهههتار     سهههییدی 4/1-2 مدههر بهه    سههییدی 

 ,Giles).اسههت  ا صههد شههد   13بهه   11 یههی ا   جاایهه 

 ههالو  بههر تا رهه   کههاای بههذ ، تا رهه  شن ا        (1993

صههفحی  افقههی ییههت یقهه  مهکههی ا  اسههدفیا  بهینههۀ هههر 

باتهه  ا  مههااا یههذاری رههیم، شن، یهها  را شههید و   یبههت  

رهه  مقههدا   ارههر اسههیر، ا  بههر. هههیی هههر  اا ا بههی   هه 

هههیی مخد ه ، مع هها  شههد    مسهیوی تا رهه  بهذ  بهه   ور  

هردهه  میههییییر فیصهه ۀ بههیر بههذ هی بیاههدر و ایحههرا      

تههر  معیههی  شیهههی ککدههر بیشههد تا رهه  افقههی بههذ  مط ههان  

 ههالو  بههر مههاا ا اشههی      .(Heege, 1993) رااهههد بههاا 

شههد ، ار ههیا بسههدر منیسهه  و اسههدفیا  ا  رههیکرار      

ت بهذ هیی  رتاایه  ییهت    سهب  منیس  بهرای افهتار  ا صهد   

اههد   یدهیرج ره  مطیلعه  یاهین مهی     . است ما ا تاج  باا 

هههیی مخد هه   پالسههدیکی ا  شههک   کهه  اسههدفیا  ا  مههیل 

سهههب  افهههتار  ( ای و مسهههطل پاهههد )بسهههدر کیشهههت 

میتایههی  یبهه  تاجهه  و بهبههاا رههاا  اسههدقرا  گیههیهی بهه 

 . (Dong et al., 2008)فیترکی ریم شد  است 

ی  مکهیییت  ا  تالیهد یاهی ا  رتایه ،     برای ا ائهۀ سهیمی  

 یهی   بهر  . ریبهد   یهی و کنهدن یاهی ییهت اهکیهت مهی       بر 

بهی ههد  لفهط  طابهت  راه ، بیرهد       ( ههی  لذ  امبهر  )

. ا  ا تفههی ی بیشههد کهه  بهه  طا ههۀ گیههی  شسههی  یرسههیید   

شهاا یاهی  یب یهت کیشهت     اردگی طا ه  سهب  مهی   شسی 

 ,Farhmand)فرهکنههد . ا   مههیر اصهه ی  ا یدشههد  بیشههد

هههیی مخد هه  بههرای سههر یی   ا  مقیرسههۀ میشههیر (2015

یایی درند  ند، ره  میشهیر سهر ن تاصهی  کهرا  که        

ههیی اوا  و سنسها  تنیهی  ا تفهی      م هت اسهت به  تیره    

بهی    بهی ار هیا جررهین ههاا  و به       1ارر میشهیر . برر بر 

کاهد، و پهك ا   طه  شهدن     سهکت بهی  مهی   هی  ا به   بر 

 . کند   یاا  برر پرتیپ میری ج اهیی برر، ب  بی تیر 

تاایههد ماجهه  کههیه   یکههت  یاههیکنی مکههیییت  مههی

یاههیی تالیههدی، افههتار  سههر ت کههی  و سهههالت ارههر     

ماههیب  بههاان شههک  نههیهری یاههیی     .  ک یههی  شههاا 

 هههارج، ارههر تفهها   ا بهه  یهههر    نههد بهه  باتههۀ  درنههد 

کهر اسهدفیا     ههیی ههارج   تهاان ا  میشهیر   سیید ک  میمی

 1-Samano 
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 ررکنههی باتههۀ کیمهه   ا ا  رههیم دهه  شیهههی کهه  بههی ) کههرا

شو یهد رهی شیههی که  ابدهدا سهربری مهی کننهد و         بیرون مهی 

( شو یهههد بعهههد بهههی  ررکنهههی محفههها   ا بیهههرون مهههی  

(Srivastava, et al., 1993)  بههرای هههی  ارههر میشههیرولههی

ههی   بهی اسهدقیمت کهیفی ا  محه  امبهر       گییهی هیی گای 

ههیی سهب  بهی الیهای کیشهت  ارفهی کهی برا         و ا  ریم

هههی گههرو  او   میشههیر. (Shirwal et al., 2015)  یههداا

کههر و   مینههی هههیی سههی   شههبیهت  رههیای بهه  میشههیر  

پهك ا   ک یهی     کر اا یهد، بهدرر شهک  که  معکها ً      پیی 

هکههرا  رههیم  یههی، محفهها   رربههری شههد  و بهه    بههر 

ا  رهیم جهدا      را  بهر  وی یربهی  مندقه  و یهد      ۀییلی

 .(Srivastava, et al., 1993; Balls, 1985) شههاا مههی

امکهین  ییهت  بهر کهران     رهر بهی   هیی بهدون یربهی    میشیر ا 

شو ی شن ا  سههطل   جههدا شههدن یههد  ا  رههیم و جکهه     

 . (Sukhwinder, 2006)شاا می ریم فراه 

ای مکههیییت  تحقیهه  لیوههر بههی هههد  ا ائههۀ سههیمیی   

 نههد ا  مرل ههۀ  درنههد  لخههت  راهه بههرای تالیههد یاههیی 

. اسههت ن اجههرا شههد کیشههت و ییههت ا  مرل ههۀ برااشههت ش

بههرای ایدخههین میشههیر منیسهه  کیشههت، اثههر  ور تا رهه  

ههیی  یبه  کیشهت     بهر تعهداا یاهی   ( پخاهی و رطهی  )بذ  

بر سههی ( ا  او لیلههت پاشهه  بههی شههر و بههدون شههر   )

ههههیی  ا  مرل ههۀ برااشهههت ییههت میشهههیر  . اسهههت  شههد  

 ا  ییههر  ( هههیی ماجههاا بههر اسههیر فنههیو ی  )مندخهه  

هههی و ا  لحههی   یاههیهههیی مکههیییکی بههر شمههدن شسههی  وا ا

شو ی  ییههروی کههی گری مهها ا ییههی  بههرای کنههدن و جکهه   

 .شیهی مقیرس  شدید

 

 ها مواد و روش

ارهههر تحقیههه  ا  ارسهههدیی  تحقیقهههیتی کباترشبهههیا  

 ا جههه  و 42اصهههفهین وا ههه  ا  طههها  جررافیهههیری    

 ا جههه  و  92ا یقههه  شهههر ی و  هههری جررافیهههیری  42

کی ا  رههی 1934مههی  ا یقهه  شههکیلی ا  فههرو ارر   23

 21تههههی -11 کهههه ) سههههی  -اا ای بیفههههت لههههامی 

مرل ههۀ  ا  .سههی  اجههرا شههدمههد  رهه بهه  (مدههری سههییدی

پاشه  شهر بهر بهبهاا      تهأثیر کیشت، بی تاجه  به  امکهین    

پههال  بههر پیرههۀ  رهه  ش مههیر  اسههر یتشههدن بههذ ،  سههبت

 تکههرا  ا  4هههیی کیمهه  تفههیافی ا   طههرح شمههی ی ب ههام

شههیم   او تیکههی  تا رهه  بههذ    شههد و ا  شن  ییههر گرفدهه 

 . هیی اص ی ا کی  گراردپخای و رطی ا  کر 

هههیی فر ههی ا  او  هههیی ا کههی  شههد  ا  کههر  تیکههی 

. سههطل شههیم  پاشهه  بههی شههر و بههدون پاشهه  باایههد  

 12شن مدهر و  هری    21طا  ههر کهر  اصه ی ش مهیر      

مدهری   8که  به  او کهر  فر هی      ا  ییر گرفده  شهد  مدر 

 4) کیشههتیههاا   4 شههیم هههر کههر  فر ههی . تقسههی  شههد

 ههری بهه هههر رهه  ) مههر  شبیههی ی 4و ( مدههری 4/1یههاا  

و  ی مرسها    بعهد ا  رهیم   منیها  به  ارهر   .باا( مدر 4/1

مر هههیی شبیههی ی  (ا صههد بههر پیرهه  راهه  8ا   طابههت )

اسهت   مدهری به   4/1مدهری ار هیا و  هری     2ب  فااصه   

شمههد  ا  کهه  هههر کههر  بههی اسههدفیا  ا  رهه  میشههیر     

بههی مدههر  4/2 بههی  ههریاایکههی کی  1یا اسههدر)کههی   رطههی

 8/11هههیی ارسههکی بههی فااصهه   ارهه       شههیی  بههی کر 

بههی تاجهه  بهه  بت گدههر بههاان   .کیشههد  شههد (سههییدی مدههر

کی یههد  ا   4 ،یههاا  کیشههتبهه  کههی  میشههیر یسههبت   ههری

مدههر  4/1کههی  شن بهه    طههرفیر میشههیر لههذ  و  ههری  

هههیی  ا  اسههدفیا  ا  ارههر میشههیر دههر   . تق یهه  ریفههت 

ههیی شبیهی ی    ر ا  او طهر  مه   1لیم  شن مطهیب  شهک    

ا  ارههر میشههیر بههرای . گیههرا مههی ههرا  ( بیههرون ا  کههر )

شههد بههی  کیشههت هههر او الیههای رطههی و پخاههی اسههدفیا  

ههههی و  شهههیی بی کر ،ارهههر تفهههیو  کههه  ا   ور پخاهههی

رهی ج شهدید و بهذ  پهك     ههیی سهقاا ا  لیلهت کهی       لال 

مدههری  وی سههطل  سههییدی 11ا   بهها  ا  مهها   ا  ا تفههی  

ا  ارههر لیلههت، بههرای  . شههد یمهه و پخهه   مههیر  رخدهه 

 رهههیفدر ا  تکهههیر بهههیر بهههذ  و رهههیم، ا      اطکینهههین

تهی ره  بهی  ا      اسهدفیا  شهد  ( پاهت  یبهر  )سها    ق   میل 

 1-Nordestone 
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 تراکدههها  مههها ا اسهههدفیا   . ههههر کهههر  تهههراا کنهههد  

لرکهههت ا شو ان میشهههیر ا  یههها  مسهههی   بهههرای بههه  

 ههههیی بی رههه  بهههاا کههه     بهههی دهههر   194 1فرگاسهههر

  144تهههی  ههههیی شن فیصههه ۀ پاهههت تهههی پاهههت دهههر   

تههی بداایههد ا  اهییههۀ کههر    ) ریفههت مدههر کههیه   سههییدی

 (.لرکت کند

 

 
 ها  ماتین کاتت در دش ط   ک   آزمایش ق ار گ فدن چ خ- 0 تکت

Fig. 1- Planting machine wheels on both sides of the experiment plots 

 

  ه   )بهی اسهدفیا  ا  بهذ  اررایهی     ههیی ش میراهی    کر 

ا صههد و و ن  32 یههی   ، بههی  ههد   جاایهه  یهها  اش رههی، م

باتهه  ا  مدههر مربهه   241بههی تههراک  ( گههر  11 ۀهههتا  اایهه

 بههذ  سههطل رههیم ا   بعههد ا  کیشههت  . شههدید  کیشههد 

پههار بهه  ا تفههی  تقرربههی هههیی فر ههی تیکههی  رههیم کههر 

 مدههر بههی شههر بهه  ککهه  کههی گر پاشهه  ااا  یههی  سههییدی

اولههیر شبیههی ی رهه   و  بعههد ا  کیشههت بههاا و      . شههد

فیصه ۀ ره  هفده  تهی  مهین برااشهت       هیی بعهدی به    یابت

 ک یهههی    ا هههی شهههیم    (.  و  پهههك ا  کیشهههت  41)

کی ههاگر  ییدههرو ن رههیل  ا    32هی بههی مفههر  اکههاا

و مبههی    شههیکییری بههی  (  و  بعههد ا کیشههت  91)هکدههی  

. طها  رکسهین بهرای تیکی ههی اجهرا شهد       راا  به   شفی  بر 

 سهرری   و ههیی  تعهداا  سهبت یههیری،   ا صهد  ههیی  شیر 

 کیشهت    که   شهدن،  سهبت  ا صهد  81 به    سیدن تی  شد

 .شهد  تعیهیر  کیشهت  تیکی ههیی  ا  ای باته   بهیر  فااصه   و

 411طهها  و  ههری  هههیری بهه   ا  ارههر رفهها   ههین  

  مدههر و بههی سهه  تکههرا  ا  هههر یههاا  کیشههت  ههرا  ااا  می ههی

و ا  شهههرو  سبتشهههدن تهههی پیرهههین شن ا  سهههی ت  شهههد 

. شههدید  ی رشههد  شههک هههیی سههبت ماخفههی ا   و ، باتهه 

 .شهدید  لهذ   شهد   سهبت یی هه  باته   هر بهی  شهکی ر،   ا 

هههی دهههی  رههز کیشههت  ا  ا  تیکههی  کیشههت رطههی،  ههین

ا صهد سهبت یههیری بهر اسهیر میهتان       . ااایهد  پاش  مهی 

سهبت شهد     ههیی  کیشد  شد ،  ا  ییمیه  و تعهداا باته     بذ 

 مهین  سهیدن به     مهد   . (Hemmat, 1996)تعیهیر شهد   

 Foti et) تعیهیر شهد   1طهۀ  ا صهد سهبت شهدن ا   اب    81

al., 2002).  

 

(1)      
    
 

 

 
 

 

 ،ک  ا  شن

Ti= وهههیی سههرری شههد  ا  شههرو  ش مههیر      عههداا  و ت 

Ni=  هههیی سبتشههد  ا   و  تعههداا باتههi و وا S =  م کهها

سههبت )هههیی سههبت شهد  ا   و  شرههر شههکی ر   تعهداا باتهه  

 ی ا  ییههرمعیههی ای  میههییییر فیصهه ۀ بههیر باتهه  (. کیمهه 

ا  هههر او گرفدهه  شههد ا  دیههاییی تا رهه  افقههی بههذ      

گیهری فیصه ۀ ههر باته         ور کات، ارر معیهی  بهی ایهدا     

 1-  Massey Fergusen 135 
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بههر اسههیر  ور ههه   )تههررر باتههۀ م ههیو   تههی یتارهه  

(Heege, 1993 ) سهه  )مدههر  4/1وهه   ا  کیا هههیری بهه

ا  ارههر  ور، فیصه ۀ ههر باته  تههی    . اسهت شمهد  به   (تکهرا  

ای اسهت که     ی  اارهر  برابهر شهع   تررر باته  م هیو    یتار 

تهررر باتهۀ م هیو   وی     مرکهت شن باته   سه  و یتاره       ب

تاایهد   یتهررر باته  مه   یتاره  . شهد  اسهت   محیز شن وا  

دهه  مداسههز ارههر مقههدا    ا  هههر جهههت  را گیههرا و هر 

بهرای تعیهیر   . بیادر بیشهد تا ره  افقهی بهذ  بهدهر اسهت      

بعههد ا  سههبت (  کهه  کیشههت وا عههی)تا رهه   کههاای بههذ  

گیههری  ایههدا   هههی ا  رههیم و کیمهه  و بیههرون شو ان باتهه  

گیههری بههذ تی  ههرا  ا  محهه )طهها  مناههع  شههد  ا  بههذ  

 کیشههت  باتهه  ا  هههر یههاا   41ا  ، (شههرو  سههی   سههبت 

  .(Tessier et al., 1991) گیههری  ک ههی شههد ارههر ایههدا  

  طهها هههیری بهه   بعههد ا  شبیههی ی یهههیری، ا  مسههدطی    

 ا  سههه  تکهههرا   کههه  یهههاا  کیشهههت،  مدهههر و  هههری 1

هههی ا  رههیم بیههرون کاههید  شههد و  طههر طا هه        یاههی

بههر ارههر اسههیر، . گیههری شههد ایههدا  ( تههررر  طههربههت  )

یاههیهی ا  سهه  گههرو  بههر اسههیر  طههر طا هه  شههکی ر     

ارههر . شمههد اسههتشههدید و فراوایههی یسههبی هههر گههرو  بهه  

مدهر،   می هی  11ههی شهیم  یاهیهیی بهی  طهر ککدهر ا         گرو 

 و بههی  طههر بت گدههر ا     مدههر می ههی 94تههی  11بههی  طههر  

 هههیی بههی  طههر    یاههی(. 2شههک  )مدههر باایههد   می ههی 94

ههیی  یبهه  کیشهت ا  ییههر    مدههر یاهی  می هی  11-94طا هۀ  

 .شدید  گرفد 
 

 
 ی اها  کندز تدز ازخزای  – 0تکت 

Fig. 2- Pulled up seedling in nursery 
  

ا  بخههه  او  تحقیههه  بهههرای ایدخهههین میشهههیر   

، دهههی  تیکههی  برااشههت ا   منیسهه  بههرای کنههدن یاههیهی 

یهاا  کیشهت، ا  ییهر     4ههیی فر هی، شهیم      رکی ا  کهر  

 12 و  بعههد ا کیشههت ا   طابههت  41یاههیهی . گرفدهه  شههد

 ا  رههیم بیههرون شو ا ( بههر پیرهه  راهه  )ا صههد رههیم 

 یههی ا  میشههینی    بهه  ا  برااشههت، بههرای بههر   . شههدید

تاصههی   (Farhmand, 2015)اسههدفیا  شههد کهه  فرهکنههد 

 مدهههر  سهههییدی 9-4ههههی ا  ا تفهههی   اتههه ب. کهههرا  اسهههت

  . ا  شههدید بههی تر ا  طا هه  بههی سههر ن وا ااتههی پیههی  سههر 

 سههکت هههی  ا بهه   ارههر میشههیر   یب یههت مکهه  باتهه     

شهک   )بی  اا ا و م ههت به  سنسها  ا تفهی  بهرر اسهت       

 رربههری  -1: هههیی برااشههت  بههی   باایههد ا    تیکههی (. 9

سههدی ا  ای و بیههرون کاههیدن ا کههر تیرهه  هههی بههی یههد  یاههی

کنههدن  -2 ،( رربههری)شو ی اسههدی یاههیهی  رههیم و جکهه 

شو ی  ای و جکهه  کههران بههی میشههیر  ی یههر یقیلهه   و یربههی 

 رربههههری و  -9 ،(کنههههدن و یربههههی  کههههران)اسههههدی 

اا   یربهی  + ای ههیی تیره    کهر  کران ا  ترکیه  یهد    یربی 

 و ( رربههری و یربههی  کههران  )و جکهه  شو ی بههی اسههت   

شو ی بهی    گر و جکه  کندن بهی بیه  اسهدی تاسهز کهی      -4

 (.شیهد)است 

هههیی  ارههر تیکی هههی ا   یلهه  طههرح شمههی ی ب ههام    

ا  . هه  مقیرسه  شهدید    کیم  تفیافی بهی دههی  تکهرا  بهی    

کههران، ا  رهه  تیرههۀ  رربههر ثیبههت سراسههری  تیکههی   رربههر

ا  ارهر میشهیر، تیرهه    . شهد  بهرای کنهدن یاهیهی اسههدفیا     
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کهت  کنهد و بهی لر  بی س  بی وی لیمه  ا  رهیم یفهای مهی    

کنهد  بهر مهی   ههی  ا  رهر   ههی،  راه    ا   رر  ک  تاسهعۀ یهد   

مدههر و طهها   سههییدی 8 ههری تیرهه  (. 4و  4هههیی  شههک )

ا جه  بهی افه      14-11مدهر اسهت و  اورهۀ     سییدی 211شن 

کههران، ا  رهه    ا  تیکههی  کنههدن و یربههی   . سههی ا مههی

اسههدفیا  شههد کهه  ( پیههی کر)اا   یربههی  کههر یههد میشههیر 

 هری  ره  یهاا  سراسهری به      هیی شن  یب یت کنهدن  تیر 

 هههی  ا  وی  ی یههر یقیلهه   مدههر و یربههی  کههران یههد   4/1

  کهر   مینهی  بی تاج  به  مسهطل بهاان رتایه ، سهی      )اا ا 

هههیی  م هههت بهه  تیرههۀ مه هههی مخفهها  برااشههت پاههد  

بههرای . (2شههک  ) ( مینههی  یبهه  اسههدفیا  یبههاا   سههی 

( کهههران  رربهههری و یربهههی )ا  تیکهههی  سههها  برااشهههت 

. بر سههی شههد   یر فههاق ا  کنههدن یاههی ترکیهه  او میشهه 

ای  رربهری و پهك ا     کهر تیره    ههی بهی یهد     رعنی ابددا ید 

ارههر . اا  کنههد  و یربههی  شههدید   شن بههی پیههی کر یربههی   

کهر تهی  که      ترکی  برای یفای بهدر تیرهۀ سراسهری یهد    

  کههی  مط ههان میشههیر   کهه . مهها ا ییههر پیاههنهیا شههد 

مدهر ا    یدیسهی  24ههی،   ا ای یهد   به  ا   برااشت بهی تاجه   

 سههر ت پیاههروی تراکدهها ، بههرای   . شههد  گرفدهه  ییههر

 8/1، ههیی مکهیییکی به  یاهیهی    سهییدن شسهی   لهدا     ب 

. شهههد  کی هههامدر ا  سهههی ت ا  ایهههد  رههه  تنیهههی    

هههیی برااشههت بههی رهه  تراکدهها  مسههی فرگاسههر   میشههیر

ههیی بی رهه  شن   شههدید که  دهر   کاهید  مهی   933مهد   

 (.4  شک)گرفت  هیی شبیی ی  را  می  وی مر 

  
 زی  در خزای  عملیا  ب گ -0تکت 

Fig. 3- Topping opearation in nursery 
 ا  کن ویغ  غدز -4 تکت

Fig. 4- Blade digger 

  
 ا  در حال عملیا  کند  ی ا کن ویغ  غدز -5 تکت

Fig. 5- Blade digger in digging seedling 
 دار کن غ بال غدز -7تکت 

Fig. 6- Chain digger 

منیهها  ا  رههیبی یدههیرج تیکی هههیی کنههدن، میههتان  بهه 

ههی و تعهداا ییهروی کهی گری      شد  به  یهد    ی وا اافت ککّ

. شهد  ههی تعیهیر    شو ی یاهی  ما ا ییی  بهرای کنهدن و جکه    

ا  ارههر رفهها  ا  سهه  یقطهه  ا  هههر کههر  ا  کههیا ی  

شو ی  ههی جکه    ، یهد   کهی  میشهیر    مدر ا   هری  1طا  ب 

-هههیری کهه  بهه  تعههداا یاههی. ی شههدیدو شههکی ر و ا  رههیب

 الدهههی بهههی اسهههت ا  سهههطل رهههیم بیهههرون کاهههید   

ههی ا    بقیهۀ یاهی  . شدید برای ههر تیکهی  شهکی ر شهد     می

ییههر  یبهه   هههیی  یبهه  بی رههیبی و   شههیم  یاههی او گههرو  

ییهر  یبه  بی رهیبی    ههیی   یاهی . بی ریبی ییهت شهکی ر شهدید   

  شهد  و له    ههیی بررهد   شهیم  م کها  یهد    ی ری افت ککّ

هههیی بررههد ،  سههکدی ا  مخههروا  ا  یههد . شههد  هسههدند

هههیی  و   میشههیر یاههی ا  اثههر بررهها ا بههی  اامهه  رههیم  

برااشههت  طهه  شههد  و یههد   یب یههت کیشههت ا   مههیر    

هههی ییشههی ا  لرکههت    لهه  شههدن یاههی  . اصهه ی  ا یههدا ا 

  هت یهیدیت بهاان    به  ههیی تراکدها   وی شیهیسهت و     در 
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ههیی  یبه     یاهی . حهی  یاهدید  ی لتعداا شیههی، ا  افهت ککّه   

. هههیی کنهد  یاههد  و مههدفان هسههدند  بی رهیبی شههیم  یاههی 

شهاا که     ههیری اطهالق مهی    هیی کند  یاهد  به  یهد     ید 

 ی   رربری، بهی  کاهیدن شیههی ا  رهیم بهی اسهدفیا  ا        ب 

 سکت ت  بهر  شسهین ییسهت و ییهی  به  اسهدفیا  ا  بیه         

دند که   شهد  شیههیری هسه    ههیی افهر   یهد  . ری بی چ  اا ا

کهران  وی    ا  لهیر یربهی    شهد  مخفاصهیً   ریم کنهد  

کهی    پاشیید و بی  رهر و  و کهران رهیم تهی  که      میشیهی  ا 

یاههد  و  هههیی کنههد  یههد . تیرهه   یبهه  اسههدییبی هسههدند

مههدفان  یبهه  بی رههیبی هسههدند و فقههز ییههروی کههی گری  ا 

ییههروی . اهنههد هههی افههتار  مههی  شو ی یههد  بههرای جکهه  

ههی ا  ههر کهر      شو ی یاهی    بهرای جکه   کی گری ما ا ییی

هههی پههك ا  کنههد   ا   ور اسههدی ییههت یههد . شههد  تعیههیر

. شو ی شهههدید شو ان ا  رهههیم جکههه  شهههدن و بیهههرون 

ای  گیهری شهد  بهی ش مهان دنهد اامنه        هیی ایهدا    شیر 

 .اایکر مقیرس  شدید

 نتایج و بحث

 های کاشت مقایسۀ تیمار

  محفههاهههیی سههبت  شههیر یدههیرج ت ترههۀ وا رههییك 

سههبت شههدن و کهه  میههتان  اهههد یاههین مههی 1ا  جههدو  

 هههی  بههذ شههدن  ا صههد سههبت  81 مههین  سههیدن بهه    

امههی . پههار شههر  ههرا  اا ااسههدفیا  ا  رههیم تههأثیرتحههت 

 و اثهههر ( رطهههی و پخاهههی)اثهههر الیهههای تا رههه  بهههذ   

هههیی  پههار بههر شههیر   رههیم کیشههت ومدقیبهه   ور 

پههار اسههدفیا  ا  رههیم . ییسههت اا  اشههی   شههد  معنههی 

 91ت بههه  اسهههدفیا  یکهههران ا  شن، لهههدوا شهههر، یسهههب

 شهههد  ا  ههههر او  تعهههداا بهههذ هیی سهههبت ا صهههد بههه 

 ههالو  بههر افههتار  (. 1شهک   ) کیشهت افههتوا  اسههت    ور

 اههههی تعهههداا  و ههههی  ا تهههی   ا صهههد سهههبت، رهههیکرار

شههدن، یسههبت بهه   ور   ا صههد سههبت  81 سههیدن بهه   

ااا  اسهههت    و  کهههیه  8 بهههدون رهههیکرار لهههدوا

 (.2جدو  )
 

 ها  افدق ار گیاه  شاریایس میایگین م ب ا  تاخ  جزیۀدایج وی -0هدشل 

Table 1- Analysis of variance (mean square) for plant establishment indices 

 منابع تغییرات

Source of variations 

 ۀدرج

 آزادی

Df 

 عمق کاشت

Depth of 

planting 

میانگین فواصل 

 ای بین بوته

Mean of plant 

spacing 

تعداد بوته در 

 واحد سطح

 Plants 

per area unit 

های  تعداد نشا

 قابل کاشت

Applicable 

seedlings 

درصد سبز  67زمان برای 

 شدن

Time for emergence 

percentage 80 
 تکرا 

Replication 
3 0/65ns 0/01ns 28ns 30/42

 ns 1/10
 ns 

  ور کیشت

Sowing Pattrne 
1 0/77ns 5/52* 38/76ns 756/25* 0/56ns 

 رطیی او 

Main error 
3 0/27 0/06* 26/63 23/42 4/40 

 ریکرار

mulch 
1 1/27* 1/69* 21588/72** 5700/25** 126/56** 

  ور کیشت× ریکرار 

Mulch×Sowing Pattern 
1 0/16ns 0/42ns 17/27ns 90250ns 1/56

 ns 

 رطیی او 

Sub error 
6 0/86 0/12 7/84 45/92 4/22 

 )%(ترییرا   ورر 

CV 
 3/32 17/53 32/64 23/28 29/10 

ns ، * اهد ا صد  ا یاین می 1اا  باان ا  سطل الدکی   ا صد و معنی 4ا  سطل الدکی  اا  باان  ، معنی اامعنی اردال  بدون ترتی ب  ** و. 
ns, * and ** Indicate non significant at the 5% and1% levels probability respectively. 
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 اث  خاکپو  تن ب  افزایش درلد فبز -3تکت 

Fig. 7- The effect of sand mulch cover on emergence increase 

 

ا  اهههی  افههتار   کهه   را گیههری بههذ  ا  رههیکرار 

 اههههد  مدهههر یاهههین مهههی    می هههی  99/29بههه   12/22

 افهههتار   کههه  ییشهههی ا  اوهههیف  شهههدن  رهههۀ    کههه 

 هههههیی سههههبت منفههههی بههههر شههههیر   تههههأثیر شههههر

 هکچنهههههیر  1جهههههدو  . اسهههههت  شهههههدن یداشهههههد 

اا ی بههر  معنههی تههأثیراهههد کهه   ور کیشههت  یاههین مههی

 سههد بههی  رههر  بهه  ییههر مههی. اسههت   کهه  کیشههت یداشههد 

ا   ور )سهها  کههران بههذ  بههی رهه  وسههی    قهه     رههیم

تههاان بهه   کقههی ماههیب  بههی  کهه     مههی( کیشههت پخاههی

 .ریفت  کی ی است رطی
 

 ها  فبز مصدول ۀ میایگین اث  الل  الگو  ووزیع ب ر ش خاکپو  ب  تاخ مقایس -0هدشل 

Table 2- Comparison of means main effects of seed sowing pattern and mulch cover on emergence indexes 

 عوامل آزمایش

Experiment factors 

 متوسط عمق کاشت

 (متر میلی)

Sowing depth (mm) 

متوسط فواصل 

 (متر میلی) ها بوته

Mean plant 

spacing (mm) 

تعداد بوته در 

 مترمربع

Plant per 

area  

% 67زمان برای 

 سبز شدن

 (روز)

MGT (day) 

 قابل کاشت یتعداد نشا

 خزانه از هر متر مربع

Applicable seedling 

(m2) 

  ور

 کیشت

Sowing 

pattern 

 رطی

Drilling 
23/26a 3/74b 118/50a 17a 67b 

 خایپ

Broad-casting 
22/82a 4/91a 115/39a 18a 81a 

 پارریم

Mulch 

 بدون شر

Bare- bed 
22/76a 4/65a 80/21b 21/7a 55b 

 شر

Sand 
23/33b 4/00b 153/68a 14b 93a 

 .ا یدید اا ی اردال  معنی ا صد 4اری اایکر ا  سطل الدکی   بر اسیر ش مان دند اامن ، ا داا بی لرو  مادرما  هر سدان 

Values in each class followed by the same letters are not significantly different based on Duncans multiple range test at the 5% 

level of probaaility.  
 

سهر ت و ا صهد سهبت شهدن بهذ  تهیب         که   شی هی  ا 

کیشههت و شههرارز     ههاام ی میینههد امههیی رههیم،  کهه    

 Hemmat, 1996; Foti et)اسههت  فیترکههی بسههدر بههذ 

al., 2002)،  سهد  رهۀ شهر شهرارز فیترکهی       ب  ییر مهی 

ا  یههاالی . اسههت  و لرا تههی بسههدر بههذ   ا بهبههاا ااا   

راه  ش  ایدههیر، دههیر، اردیلیههی، پههرو، ییا ر نههد و شمررکههی  
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منیها  بهبهاا شهرارز فیترکهی رهیم ا       ه  کایو  ان به  

 ,Yanli)کننهههد ای اسهههدفیا  مهههی رهههیکرار سهههنیررت 

2003; Chalker, 2007). 

تهررر باتهۀ م هیو     مداسز فیص ۀ هر باته  تهی یتاره    

ک  معیهی ی بهرای بیهین دیهاییی تا ره  افقهی بهذ هی ا         

ارهر شهیر      اههد  یاهین مهی  ( 1جهدو   )شد   ییر گرفد 

 پهار شهر  هرا  ااشهد     کیشهت و رهیم   ثیر  ور أتحت ث

اسههههت ولههههی اثههههر مدقیبهههه  بههههیر  ور کیشههههت و   

ا  . اا  ییسههت ر ارههر شههیر  معنههی اهههی بهه  رههیکرار

 3/4 ور کیشهههت پخاهههی، میهههییییر فیصههه ۀ بهههذ هی   

که   مدهر اسهت    سهییدی  14/9کهی ی   مدر و ا  رطهی  سییدی

 اهنهههد  رکنهههااردی بیاهههدر تا رههه  بهههذ  ا      یاهههین

. کهی ی اسهت    ور کیشت پخاهی یسهبت به   ور رطهی    

 اههههی شهههاا رهههیکرار  ماهههیهد  مهههی  ،8ا  شهههک  

 ا ا  او  ور کیشهههت   ای میهههییییر فیصههه ۀ بهههیر باتههه 

اهنههد  اسههت کهه  یاههین   طهها  ماههیب  کههیه  ااا  بهه 

  ور کیشههههت و مدقیبهههه  اا  یبههههاان اثههههر   معنههههی

ههی     هت تهراک  بیاهدر باته     اهی اسهت که  به     پارریم

. پههار اتفههیق افدههیا  اسههت   ا   ور اسههدفیا  ا  رههیم 

اهههد کهه  تعههداا  یاههین مههی 1مههرو ی اوبههی   بههر جههدو  

ثیر  ور کیشههت و أثهه  یاههیی  یبهه  کیشههت ییههت تحههت   

 ور کیشههت  . اسههت   اهههی  ههرا  گرفدهه     پههار رههیم 

هههیی  یبهه  کیشههت  ا یسههبت بهه      پخاههی، تعههداا یاههی 

( ا صهد  4سهطل الدکهی    )اا   طها  معنهی  کی ی به   رطی

ههیی   هردنهد تعهداا باته    . (2جهدو   ) اسهت   افتار  ااا 

شههد  ا  او  ور کیشههت رطههی و پخاههی رکسههین  سههبت

یاهههدر بهههاان ولهههی ا   ور کیشهههت پخاهههی ب ،اسهههت

ای یسههبت بهه   ور کیشههت   میههییییر فیصهه ۀ بههیر باتهه  

 هههیی  یبهه  کیشههت   رطههی سههب  افههتار  تعههداا یاههی   

 (.2جههدو  )ا صههد شههد  اسههت   21میههتان لههدوا  بهه 

 شهههاا،  ماهههیهد  مهههی 3طههها  کههه  ا  شهههک    هکهههین

اهههی تعههداا یاههیی  یبهه  کیشههت  ا ا  او    پههاررههیم

الیههای کیشههت رطههی و پخاههی بههی رهه  شههی  افههتار   

اا  یبهاان اثهر مدقیبه      است ک  یاهین اهنهد  معنهی   ااا  

اهههی بههر تعههداا یاههیی  یبهه   پههار ور کیشههت و رههیم

 .کیشت است

 ههههی ا  ییهههر  طهههر طا ههه  ا     بنهههدی یاهههی گهههرو 

هههیی کادهه   اهههد کهه  ا صههد یاههی یاههین مههی 9جههدو  

ا  الیههای رطههی ا  هههر او ( مدههر می ههی 11کههادکدر ا  )

 ا  شههر یکههران  اسههدفیا  کههران رههی  اسههدفیا  لیلههت

 تههی ا   اسههت  میههتان  یبهه  تههاجهی بیاههدر بههاا     بهه 

 . الیای پخای
 

 
 ا  بین بوو  فاللۀپو  ب  اث  مدقابت الگو  کاتت ش خا  -1 تکت

Fig. 8- Interacting effect of sowing pattern and sand mulch cover on mean plant spacing 
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 ...لخت چغندرقندا  مکاییزز ب ا  وولید ی ا  ری  ارائۀ فامای 

 
 ب  و داد ی ا  قابت کاتت از شاحد فطح کاتت ش خاکپو   اث  مدقابت رش  -3 تکت

Fig. 9- Intracting effect of sowing pattern and sand mulch cover on number of applicable seedling per unit area 

 

 قابت کاتت ها ها   مخدلف  قط  طوق  ش و داد ی ا ها  وولید تدز در گ شز ف اشای  یسب  ی ا ش و داد -0هدشل 

Table 3- Number and relative frequency of seedlings classified in diferent sizes of crown and number of 

applicable seedling in unit area 

 از نظر قطر طوقهطبقه بندی 

Classify by crown diameter 

 تیمار های آزمایش

Tteatments 

تعداد نشا 

 قابل کاشت

 (متر مربع)
applicable 

seedling 
(m2) 

تعداد نشا در 

 واحد سطح

 (مربع متر)

Number of 

seedling 

(m2) 

 ≥ 77(متر میلی)

more than 35mm 

 متر میلی 77-77

10-35mm 

 ≤77 (متر میلی)

less than 10mm 

 فروانی نسبی

 (درصد)

Relative 

frequncy 
(%) 

 تعداد

Number 

 فروانی نسبی

 (درصد)

Relative 

frequncy 
(%) 

 دادتع

Number 

 فروانی نسبی

 (درصد)

Relative 

frequncy 
(%) 

 تعداد

Number 

51 81 6 3 63 51 31 25 
 بدون شر

Bare- 

bed 
 کیشت رطی

Drilling 
84 156 3 2 54 84 43 68 

 شر

Sand 

60 80 7 4 75 60 18 14 

 شربدون 

Bare- 

bed 
 کیشت پخای

Broadcasting 
102 151 3 2 67 102 30 46 

 شر

Sand 

ههیی تالیهد شهد  ا   ور کیشهت      اگرد  تعهداا یاهی  

 19پخاهههی و رطهههی رکسهههین اسهههت ولهههی افهههتار    

کههی ی،  هههیی کادهه  ا  رطههی ا صههدی بهه  تعههداا یاههی 

هههیی  یبهه  کیشههت  ا یسههبت بهه    اا  یاههی کههیه  معنههی

 ا  . ایبهههی  اا ا  ور کیشهههت پخاهههی پخاهههی بههه    

اا   طها  معنهی  اههی به    اشی   شد که  رهیکرار   1جدو  

 الدکههی  رهه  ا صههد بههر تعههداا یاههیی       سههطل و ا 

 ییهههت  2جهههدو  . گذاشهههد  اسهههت تهههأثیر یبههه  کیشهههت 

 هههیی  اا  تعههداا یاههی  اهههد افههتار  معنههی   یاههین مههی 

 الیهه  تعههداا  اهههی بهه    یبهه  کیشههت ا  لیلههت شههر   

 مهههرو ی بهههر . ههههیی سهههبت شهههد  اسهههت بیاهههدر باتههه 

اههد   یاهین مهی   9هیی  یبه  کیشهت ا  جهدو      تعداا یای
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ر شههر ا  او  ور پخاههی و  کهه  بههی کههی برا رههیکرا   

یاههی  841111و  1121111ترتیهه  رطههی کیشههت بهه   

شهاا که  بهی الدسهین      ا ای ر  هکدی  رتای  تالیهد مهی  ب 

هههتا  باتهه   111)تعهداا مهها ا ییههی  یاههی ا   مههیر اصهه ی  

برابههر و کیشههت رطههی   2/11کیشههت پخاههی ( ا  هکدههی 

یسههبت . اهههد برابههر  مههیر رتایهه   ا پاشهه  مههی    4/8

ههیی تالیهد شهد  ا  او     تاسهز یاهی   پاش   مهیر اصه ی  

 اهههی  ور کیشههت رطههی و پخاههی بههدون رههیکرار   

 .برابر سطل رتای  است 2و  1/4ترتی  ب 

 کمیهای آسیب نظری برداشت از هارتیماۀ مقایس

  کندههههیی  یاهههیمیییییر   مقیرسیدهههیرج لیصههه  ا  

کههی گری مهها ا ییههی      و ییههروی شد   برردن، مدفا ، یاد

. ست  اشدشو ا   4و  جدهههی ا   یشو ی یاهه بههرای جکهه  

ههیی بررهد     شهاا که  بیاهدررر ا صهد یاهی      مایهد  مهی 

شد  مرباا به  تیکهی  کنهدن و یربهی  کهران ا  میشهیر       

بهی تاجه  به  سهنییر     . اسهت ( پیهی کر )اا   کر یربهی   ید 

باان ریم مت  ه ، تیرهۀ سراسهری میشهیر  یب یهت یفهای       

 کهه  تاسههعۀ یههد   )مدههری رههیم  سههییدی 24بهه   کهه  

  ا یداشهههت و ا  یدی ههه  بههه  بررهههد  شهههدن  ( ههههی ییاههه

هههیی مههدفان  ا صههد یاههی. شههد هههی من ههر  ا صههد یاههی 99

. ا صهد اسهت   1/44ییشی ا  لرکهت ارهر میشهیر لهدوا     

هههیی کنههد  یاههد  و   هردنههد بههی ییههروی کههی گری، یاههی  

شهد، ولهی بهی تاجه  به  مقهدا  افهت ککهی           مدفان بی ریبی

گری و هکچنههیر ییههروی کههی  ( هههیی بررههد  شههد   یاههی)

تهاان گفهت    ههیی مهدفان، مهی    ما ا ییی  برای بی ریبی یاهی 

ارههر میشههیر متردههی ا  کنههدن یاههی یسههبت بهه   ور     

کهه  میشههیر  ی یههر   بههی وجههاای. اسههت  اسههدی یداشههد 

ای بهی تیرهۀ سراسهری  ک کهرا مط هابی ا  کنهدن و        یقیل 

 & Asadi) کههران پیههی  ا  منههیط  مخد هه  اا ا   یربههی 

Taki, 2015)،   ای  راههۀ درند  نههد   کهه  بیاههدر یفهه

 نهد   سب  ییکی اری ارهر میشهیر ا  کنهدن یاهیی درنهد      

ای  تیر ر کهه بههری کهه  ا  یههد   ا  تیکههی   رههر . شههاا مههی

سراسههری و  یههۀمنیس  تی رههۀو  اوشک  اسههدفیا  شههد،  

هیی جهییبی و  بها  بهدون مهیی  رهیم ا   وی تیره ،        بی و

کنههد تههی  ن تضههکیر مههی  ک  مط الرکههت تیرهه   ا ا   

  لحی بدرر. ای ههی  برسههدبهه  رههابی بهه  بههری  راهه   رههر

و  یهههتفیاههیهیی بررههد  شههد  ا  ارههر میشههیر   د هههصا 

 ا بهههی هی   گر ید ک  کییهههدا ا سدی  ور ابی اا ی  معنهههی

بهی ارهر لهی ، لرکهت که   کهاای       . میر میکنندبی  ا   

ههی ا  رهیم    بهری، به  جهدا شهدن کیمه  یاهی       ریم ا   رر

هههی  یاهی  ا صههد 41ای یمههد و بیهرون کاههیدن لهدوا   یکهی 

جهدو   )اسهت   ههی  ک هی یبهاا     بی بهی  کاهیدن ته  بهر     

هههی بی ههد کنههد    ا  ارههر لیلههت، بههی  کاههیدن یاههی  (. 4

شاا و ییهی  به  کنهدن م هدا بهی بیه        هی می شدن امبر 

 . کُند ییپذرر می  ا اجدنین

مقیرسههۀ مقههدا  ییههروی کههی گری مهها ا ییههی  بههرای    

که    اههد  یاهین مهی   (4جهدو  )شو ی یاهیهی   کندن و جک 

ا صههد  91تاایههد  ای تنهههی مههی کههر تیرهه   رربههری بههی یههد 

ییههروی کههی گری  ا یسههبت بهه  برااشههت کههیمال اسههدی    

اا  پههك ا   کههر یربههی   اسههدفیا  ا  یههد  . کههیه  اهههد 

بی هد   ( رربهری و یربهی  کهران   تیکهی   )ای  کهر تیره    ید 

هههیی  ا صههد یههد و اا  شههد   کههر یربههی  یفههای بهدههر یههد 

ره  سها  یسهبت به  اسهدفیا       میهتان  بررد  شد   ا ییت ب 

بههی ارههر . اسههت  ا  ارههر میشههیر بهه  تنهههیری کههیه  ااا  

 رهیای   (ا صهد )ههیی بررهد  شهد  هنها  سهه        لی ، ید 

ههیی افهر شهد      شهاا که  ا صهد یهد      مایهد  می. یداا 

اا   کههر یربههی  اا ی یسههبت بهه  تیکههی  یههد  تفههیو  معنههی

کههر  معنههیی اریههر، میشههیر یههد بهه . یههدا ا( بهه  تنهههیری)

هههیی کنههدن و یربههی  کههران و  ا  تیکههی )ای  یههر یقیلهه  ی 

ا  هههر لیلههت منیسهه  کنههدن ( بههری و یربههی  کههران  رههر

بهر ییهروی   اوبهی    مهرو ی   .یایهی ا   میر مسهطل ییسهت  

 4ههی ا  جهدو     شو ی یاهی  کی گری ما ا ییهی  بهرای جکه    

 91تاایهههد تهههی  بهههری مهههی اههههد کههه   رهههر یاهههین مهههی

 اشهههت ا صهههد ییهههروی کهههی گری  ا، یسهههبت بههه  برا   
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کهههر  اسهههدفیا  ا  یهههد . اههههد  اسهههدی، کهههیه  کهههیمالً

 بههری،  تنهههیری و دهه  پههك ا   رههر   اا ، دهه  بهه    یربههی 

 کهههیه   یبههه  تهههاجهی ا  ییهههروی کهههی گری ار هههیا   

 و الیههه  شن افهههر شهههدن ا صهههد  رهههیای ا     یکهههرا 

ههههی و افهههتار  مهههد   مهههین     بهههرای ری رهههیبی  یاهههی

 .شیهیست

 

 کم  ش یی ش  کارگ   مورد ییاز در ویمارها  ب داتت ی امقایسۀ میایگین درلد افت  -7دشل ه

Table 3- Means of qualitative losses and number of laboures required for seedling digging 

 های آزمایش تیمار

Treatments 

 بریده شده

 (درصد)

Spilted seedling 

(%) 

 کنده نشده

 (درصد)

Undug seedling 

(%) 

 مدفون

 (درصد)

Buried seedling 

(%) 

 آوری نشاها جمع برایکارگر 

 (روز در هکتار -کارگر)

labor for seedling picking up 

(No. of labor-day/ha) 

  رربر کران

Blade digger 
7/5d 40/0a 7/2b 45 

 نکرا کندن و یربی 

Chain digger 
33/25a - 45/7a 38 

  رربری و یربی  کران

Blade+ chain digger 
23/5b - 49/1a 41 

  ور اسدی

Manual digging 
12/7c 2/0b 2/5c 65 

 .اا ی یدا ید ا صد اردال  معنی 4اری اایکر ا  سطل الدکی   بر اسیر ش مان دند اامن ، ا داا بی لرو  مادرما  هر سدان 

Values in each class followed by the same letters are not significantly different based on Duncans multiple range test at the 5% 

level of probaility.  
 

 گیری نتیجه

طهها  ک ههی ا  مقیرسههۀ او  ور کیشههت پخاههی و  بهه 

تهاان ا ریفهت که      رطی ا  کیشت رتایهۀ درند  نهد مهی   

پههیر کهه  هکههین    ی بههی رهه  سراسههر  )ا   ور پخاههی 

ههیی سهقاا    ههی و لاله    کی  است منههیی شهیی بی کر   رطی

تاایهد به     ههی ا  رکهدریر مهی    فیص ۀ بیاهدر باته   ( کی  رطی

و کههیه  (  طههر طا هه )هههی  بهبههاا رکنههااردی ایههدا   یاههی

هههیی  یبهه   تعهداا یاههی . هههیی  رهت من ههر شههاا  تعهداا یاههی 

ا  (  ور پخاههی)کیشههت ا  هههر مدههر مربهه  رتایهه      

 11صها   اسهدییبی بهه  ا صهد سهبت مط ههان تهی لههدوا      

  سههد کهه  ا  یبرابههر باتههۀ مهها ا ییههی   مههیر اصهه ی مهه   

 اامنههۀ ماههیب  ارههر یسههبت بههرای محفهها   یاههیری     

 رهههیکرار شهههر یقههه  بسهههتاری ا     . اریهههر اسهههت 

 سههههر ت و ا صههههد سههههبت محفهههها  اا ا و  افههههتار 

اا ی  طهها  معنههیهههیی سههنییر بهه   تاایههد ا  رههیم مههی

بنههیبرارر، . هههیی  یبهه  کیشههت  ا افههتار  اهههد تعههداا یاههی

کیشههت پخاههی بههذ  و اسههدفیا  ا  رههیکرار شههر ا       

ا  مقیرسههۀ . شههاا کیشههت بههذ  ا  رتایهه  تاصههی  مههی   

کههر  یههد   هههیی برااشههت ماههخ  شههد میشههیر    ور

ای  کههر تیرهه  اا  بهه  تنهههیری رههی ا  ترکیه  بههی یههد   یربهی  

 هههیی بررههد  یههد )هههیی مکههیییکی بههی  الیهه  شسههی بهه 

هههی، بههرای   و افههر شههدن ا صههد  رههیای ا  یههد   ( شههد  

نیسه    نهد ا   وی  مهیر مسهطل، م    کندن یاهیی درنهد   

کههر   رربههر کههران یاههیهی بههی یههد   . تاههخی  ااا  یاههد

هههیی  ای وههکر ا برااشههدر ککدههررر میههتان یاههی   تیرهه 

ا صههد ا  ییههروی کههی گری،    91بررههد  شههد  و کههیه    

تههررر  ور ا  میههین   یسههبت بهه   ور اسههدی، منیسهه   

.هههههیی ماجههههاا  یبهههه  تاصههههی  اسههههت   فنههههیو ی

. 
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Abstract 

Using bare-root seedlings for sugar beet farming has been given special attention due to recent 

droughts and introducing a mechanized system for production of seedlings in the nursery is 

important. To determine an appropriate sowing pattern, a split plot experiment based on the complete 

randomized blocks design was arranged to evaluate the effect of two seed distribution patterns 

including drilling and broadcasting (main plots) and applying of sand mulch or without sand (sub 

plots) on emergence indexes and number of applicable seedlings. To determine the most apropriate 

digging machine for the seedlings, four digging treatments including: undercutting with a blade 

digger, digging and sifting with a chain digger, undercutting and digging in two passes with the 

equipment of first two treatments and digging and picking by labour were compared in terms of 

quantitative losses and labour requirement in one of the subplots of the planting experiment. The 

results showed that broadcasting pattern along with applying sand mulch, having more uniform 

horizontal distribution compared to drilling and higher seed emergence than bare bed, can be 

introduce as the most appropriate system to host the required number of seedlings for an area equal to 

10 times of the nursery. Evaluation of digging treatments revealed that employing the chain digger 

caused a high percentage of quantitative losses. Undercutting the seedlings by a blade digger, having 

lowest percentage of damaged seedlings and 30% cut in lobour forces compared to the manual 

digging, is recommended as the most applicable method among the available technologies. 
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