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Abstract  

Background and Objective: Chicory (Cichorium intybus L.) is a perennial plant belong to the Asteraceae 

family. Chicory root as a vegetable crop can be forced in darkness to produce chicon. Also chicory roots have 

been reported to be the most abundant source of inulin and other oligofructoses. 

 

Materials and Methods: in this experiment the effect of two factors including four plant densities (12, 17, 25 

and 50 plants.m-2) and two cultivars (Pagana, Yellow star) with three replications were evaluated based on the 

randomized complete block design. The experiment was conducted during 2018 in Khalat Pushan Agricultural 

Research Station (KPARS), University of Tabriz. During growth period, the chlorophyll index was assessed. 

After harvest the root yield recorded based on the yield of mean row with length of 1.5 m in each plot. In 

addition to root yield the foliage and root dry weight, root: foliage ratio and inulin content of roots were 

assessed via the colorimetric methods. 

  

Results: the yellow star cultivar had the higher chlorophyll index and also roots: leaf ratio than Pagana. While 

about leaf and root dry weight yields, there were no significant differences between two cultivars. Results 

showed that the plant density and cultivar had not any significant effect on inulin content in chicory roots. 

 

Conclusion: based on the results for inulin production the low and moderate plant densities (12-17 plant.m-2) 

are advisable. The Pagana cultivar due to the low root: leaf ratio could be considered as a two purpose cultivar, 

roots for forcing in order to chicon production and foliage as forage crop.  
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 چکیده

های ی آستراسه است. ریشهگیاهی چند ساله از خانواده .Cichorium intybus Lام علمی شیکوره با ن     :مقدمه و هدف
ها در محیط تاریک، مهمترین منبع این گیاه علاوه بر تولید شیکون به عنوان سبزی ارزشمند از طریق فورسه کردن ریشه

که کشت و کار این گیاه در ایران رایج نشده است. با توجه به این  هااینولین و الیگوفروکتوزاستخراج مورد استفاده جهت 
لذا  باشدمی تراکم کاشت و نوع رقم تعیین برای ترویج کاشت یک محصول جدیدیکی از مهمترین مسائل نظر به اینکه و 

  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی تراکم کاشت بر عملکرد ریشه و محتوی اینولین ریشه شیکوره صورت گرفته است.

 
بوته در مترمربع( و دو رقم شیکوه ویتلوف  21و  21، 10، 01تراکم بوته )تراکم  0طی این آزمایش تاثیر :  هامواد و روش

پوشان، دانشکده کشاورزی، ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعتبه صورت آزمایش مزرعه (2و یلواستار 1پاگنا)
تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. در طول  3 کامل تصادفی باهای و در قالب طرح پایه بلوک 2338در سال دانشگاه تبریز 

برداری به صورت نمونه هاها عملکرد ریشهز برداشت ریشهپس اگیری شد. ها اندازهمیزان کلروفیل برگ ،رشد گیاهدوره 
ه ریشوزن خشک بخش هوایی و ریشه، نسبت نظیر صفاتی   محصول پس از برداشتزارش شد. متر طولی ردیف گ 0/2از 

  گیری شدند.اندازه به روش رنگ سنجی هاریشهمیزان اینولین نیز و به برگ 

 
در بود  اگناپرقم دارای نسبت ریشه به برگ بیشتر و نیز دارای شاخص کلروفیل بالاتری نسبت به  یلواستاررقم  :یافته ها

تراکم بوته تاثیر  داری مشاهده نشد.عنیریشه بین ارقام مورد بررسی اختلاف مبرگ و حالیکه از نظر عملکرد ماده خشک 
 .مشاهده نشدداری نظر اختلاف معنی. همچنین بین ارقام مورد بررسی نیز از این نداشتداری بر درصد اینولین ریشه معنی

 
میبوته در متر مربع( پیشنهاد  21-21های پایین و متوسط )بر اساس نتایج حاصل برای تولید اینولین تراکم :گیرینتیجه

تواند بصورت یک رقم دو منظوره هم برای تولید اری از نسبت ریشه به برگ کمتر میدلیل برخوردهشود. رقم پاگنا ب
 ای در نظر گرفته شود.ینگ ریشه و هم بعنوان گیاه علوفهشیکون از طریق فورس

 
 ه برگنسبت ریشه ب ،سنجیرنگ روش ،لیکلروف شاخص ،بوته تراکم اینولین، های کلیدی:واژه

 
 
 
 
 

                                                           
1 Pagana 

2 Yellow star 
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 مقدمه

گیاهی چند ساله  .Cichorium intybus Lشیکوره      
رشد این گیاه در سال  ی آستراسه است.متعلق به خانواده

راست های اول در مزرعه به صورت روزت بوده و ریشه
حاصل از رشد سال اول پس از برداشت، جهت تولید 

-میشیکون به عنوان محصول سبزی مورد استفاده قرار 

 اهای این گیاه به دلیل درصد بالگیرند. علاوه بر این ریشه
 (1128 و همکاران و چاندرا1112 فرانک ) و نوع اینولین

و همکاران  نافور) موجود و نیز سهولت استخراج اینولین
 ود.رتولید اینولین به شمار می برای مهمترین منبع (1121

شیکوره دارای ترکیبات ارزشمندی نظیر      
ها و کربوهیدرات ها، کومارینلاوونوئیدها، ویتامینف

د. باشمی با محتوی بالایی از فروکتوز ای اینولینذخیره
توان به کاربرد آن به از مصارف دارویی شیکوره می

و  افزایش ایمنی بدن ،اشتهاآور ،زدای کبدیعنوان سم
اشاره کرد که در درمان  یضد التهابخصوصیات 

 ،بی خوابی ،دیابت ،سرطان ،ایدز هایی مانندبیماری
روماتیسم و چندین بیماری دیگر مورد استفاده  ،زردی

لایوتام و ؛ 1120مونتفسکو و همکاران ) گیردقرار می
 و فتح الله 1110؛ فیگوئرا و همکاران 1112همکاران 

1120.) 
جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی بایستی      

الامکان از ته و حتیتولید در واحد سطح افزایش یاف
گیاهان کارآمدتر و با تولید بیشتر در واحد سطح استفاده 
شود. همچنین یکی از مسائل مطرح در تولید شیکوره 
رسیدن به حداکثر عملکرد و کیفیت بوده و تراکم گیاهی 

اوت متف ،تواندمیمصرف بهینه در این گیاه بسته به نوع 
که هدف رتیعنوان مثال در شیکوره در صوبه باشد. 

بایستی تراکمی انتخاب شود که در  ،تولید شیکون باشد
هایی با اندازه و یکنواختی و کیفیت مناسب، به آن ریشه

 ،منظور به دست آوردن حداکثر عملکرد و کیفیت شیکون
کشت این گیاه به منظور حصول  چنانچهحاصل شود و 

 اینولیناستخراج ماده خشک ریشه برای مصارفی نظیر 
حداکثر به منجر نیاز به تراکمی است که  ،ت گیردصور

طی تحقیق حاضر نیز نقش تراکم گیاهی  .وزن ریشه شود
بر رشد دو رقم شیکوره ویتلوف از نظر انباشت ماده 

مورد بررسی قرار گرفت. و نیز شاخص کلروفیل خشک 
همچنین جهت بررسی تاثیر تراکم بوته و نوع رقم بر 

تیمارهای مختلف مقدار اینولین  ها درمقدار اینولین ریشه
 گیری شد.اندازه از طریق رنگ سنجی هاریشه

 

 
 هامواد و روش

 محل انجام آزمایش
ای در ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان آزمایش مزرعه     

ی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و کارها
ه گروژنتیک و اصلاح سبزی،  آزمایشگاهی در آزمایشگاه

 . ی انجام گرفتعلوم باغبان

 
 ایعملیات مزرعه

،  پاگناکاشت بذور دو رقم شیکوره ویتلوف )     
اردیبهشت ماه و با توجه به نقشه  3و  8( در یلواستار

های کاشتی که جهت انجام آزمایش در قالب طرح بلوک
، 10، 01تراکم گیاهی  0تیمار شامل  8کامل تصادفی، با 

، 21، 0وی ردیف )یعنی فواصل ر plants/m2 21و  21

 3با  پاگناو ی یلواستار دو رقم به اسامو ( cm11و  20
تکرار تهیه شده بود، انجام گردید. هر واحد آزمایشی 

ردیف کشت به  1مشتمل بر   m  0/1×3با ابعاد  )کرت(
متر بوده و کاشت بذور با فواصل بین ردیفی  0/1طول 

م متری خاک انجاسانتی 3-1متر و در عمق سانتی 01
زنی بذور با فواصل آبیاری در اوایل تا جوانه گرفت.
 استقرار و پس از آن با فواصل یک هفته و بعد ازنزدیک

تنک کردن و  روزه انجام شد. 21های حدود با دوره
. (2)شکل تنظیم فواصل در اواخر خرداد ماه انجام شد

کوددهی اول، پس از تنک کردن و با استفاده از کودهای 
تریپل، سولفات پتاسیم و اوره و کوددهی  سوپر فسفات

دوم نیز در اواسط رشد با اوره و سولفات پتاسیم انجام 
ها با رشد گیاه شاخص کلروفیل برگ دوره در طی شد.

 ,SPAD 502, Minolta) متراستفاده از دستگاه کلروفیل

Japan)  تعیین شد، به این صورت که در هر کرت، به طور
در سه  شده و شاخص کلروفیل بوته انتخاب 1تصادفی 
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 و در نهایت میانگینگیری اندازه  برگ میانی از هر بوته
 شد.برای هر کرت محاسبه  لیکلروف شاخص

 

 گیری پارامترهای رشدیاندازه عملیات برداشت و
 .گرفتی دوم مهر ماه انجام در نیمه برداشت گیاهان      

حاشیه ای نیز گیاهان ردیف به منظور حذف اثر حاشیه

در هر کرت، کنار گذاشته شده و برداشت از گیاهان 
پس  .ب(-1)شکل های داخلی هر کرت انجام گرفت ردیف

-سانتی 1از برداشت گیاه کامل، بخش هوایی از حدود 

 (. الف-1ها جدا شد )شکل متری بالای ریشه

 

متر طولی  0/2، برداشت از عملکردبه منظور برآورد 
عدد ریشه  0ها توزین شدند. تعداد ردیف انجام و نمونه

از هر تکرار ابتدا به خوبی با آب شسته و سپس به قطعات 
درجه  11کوچکتر خرد شده و در آون در دمای 

های حاصل در محاسبه . دادهگردیدندسانتیگراد خشک 
مورد ریشه عملکرد وزن خشک و نیز مقدار اینولین 

آزمایشات ها جهت استفاده قرار گرفت. از همین ریشه
 گیری اینولین استفاده شد.مربوط به اندازه

-های مربوط به صفات ریشهتجزیه واریانس داده       

به صورت  SPSSهای برداشت شده به وسیله نرم افزار 
های کامل تصادفی با دو فاکتور و مقایسات طرح بلوک

ام انجای دانکن ی آزمون چند دامنهمیانگین نیز به وسیله
 شد.

 
 گیری اینولینازهاند

گیری مقدار اینولین موجود در به منظور اندازه      
برداری به این صورت انجام شد که از هر ها، نمونهریشه

عدد ریشه ابتدا بطور  0تیمار و در هر تکرار به تعداد 
ها جهت کامل با آب شسته شده و سپس این ریشه

 دسهولت و یکنواختی خشک شدن، به قطعات کوچکتر خر
گراد قرار گرفتند. درجه سانتی 11شده و در آون با دمای 

ها عد و تا زمان تثبیت وزن خشک ریشهاز روز دوم به ب
. در ادامه تمام شدندانه با ترازوی دیجیتالی توزین روز
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از این  mg 11ریشه به طور کامل پودر شده و حدود 
رار قاستفاده گیری اینولین مورد پودر ریشه جهت اندازه

ودر ی پرفت، به این ترتیب که ابتدا در هر نمونه، ریشهگ
های آزمایش ( داخل لولهmg 11شده با وزن مشخص )

گیری از نمونه ریشه، طبق قرار گرفته و سپس عصاره
که به اختصار ( 2330روش ارائه شده توسط تیلور )

  انجام شد : شامل مراحل ذیل بود 
ساعت  0/2 -ب یک ساعت جوش در اتانول مطلق -الف

ساعت جوش در  0/1 -ج در آبEDTA (0/1% )جوش در 
 نرمال 2اسید سولفوریک 

گیری، از هر نمونه عصاره، پس از انجام عمل عصاره     
ای همایکرولیتر به وسیله مایکروپیپت به داخل لوله 01

اسید  ،ml 3آزمایش دیگری ریخته و بعد به مقدار 
هیدرولیز  نرمال( جهت انجام عمل 21) کلریدریک

 211)هیدرولیز اینولین به فروکتوز( اضافه شد. همچنین 
 میلی مولار در 21) 3هیدروکلرایدمایکرولیتر تریپتامین 

مولار( نیز به عنوان شناساگر به  2/1 اسیدکلریدریک
-های داخل لوله آزمایش اضافه شد. سپس این لولهنمونه

 21دقیقه در بنماری با دمای  20های آزمایش به مدت 
گراد قرار گرفته و سپس بلافاصله در درجه سانتی

بنماری دیگری تا رسیدن به دمای اتاق سرد شده و به 
دقیقه در این دما نگهداری شد. پس از گذشت این  01مدت 

زمان نیز، با توجه به اینکه تریپتامین با یک قند و در 
 ودالار) دهداسید قوی تشکیل ترکیب رنگی میحضور 
ها میزان جذب هر یک از این نمونه .(1120، کونزاک

 028موج  توسط دستگاه اسپکتروفتومتری و در طول
در نهایت با استفاده از منحنی شد. قرائت نانومتر 

های ( که قبلا با بکارگیری نمونه3کالیبراسیون )شکل 
مشخص فروکتوز به دست آمده بود، در هر مورد مقادیر 

های از نمونه صلفروکتوز با توجه به نتایج جذب حا
 مجهول به دست آمد.

درصد فروکتوز  30با توجه به اینکه اینولین دارای      
باشد، در هر مورد مقدار اینولین محاسبه شد. سپس می

ها و نیز به ازای درصد اینولین به ازای وزن خشک ریشه
وزن خشک ریشه در هر بوته و در واحد سطح محاسبه 

 شد. 

ی نرم افزار های حاصل به وسیلههداد تجزیه آماری     
SPSS ای دانکن و مقایسات میانگین با آزمون چند دامنه

 درصد انجام گرفت. 0در سطح احتمال 

 
 نتایج و بحث

 شاخص کلروفیل
( نشان داد که نوع رقم 2نتایج تجزیه واریانس )جدول      

داری )به ترتیب در سطح و نیز تراکم بوته بطور معنی
را تحت تاثیر  ( شاخص کلروفیل برگ%0و  %2احتمال 

قرار دادند. مطابق نتایج حاصل از مقایسات میانگین 
دارای میزان شاخص کلروفیل  یلواستار( رقم 1)جدول 

( بود. همچنین 8/02) پاگنا( نسبت به رقم 88/02بیشتری )

های گیاهی نیز کمترین میزان شاخص از بین تراکم
بوته  01کاشت )الاترین تراکم ب( در 21/01کلروفیل برگ )

ها از نظر در واحد سطح( مشاهده شد. بین سایر تراکم
داری وجود نداشت. از شاخص کلروفیل اختلاف معنی

ان توعلل کم بودن شاخص کلروفیل در کاشت متراکم می
ها و کمبود عناصر غذایی اشاره به رقابت بیشتر بین بوته

 .(1120)دینو و همکاران،  کرد
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 وزن خشک برگ

تجزیه واریانس مقادیر وزن خشک حاصل از دو رقم      
تراکم گیاهی مختلف نشان داد که بین ارقام مورد  0در 

شک برگ در بوته اختلاف بررسی شیکوره از نظر وزن خ
بین مقادیر وزن خشک  (.2)جدول  وجود نداردداری معنی

تراکم گیاهی )گیاهان با فواصل روی  0برگ حاصل از 
( >12/1pداری )( اختلاف معنیcm 11و  20، 21، 0ردیفی 

به این ترتیب که بیشترین میزان (، 2)جدول  مشاهده شد
در کمترین ( g 02/03)بوته به ازای یک وزن خشک برگ 

 بوته در مترمربع( و کمترین مقدار نیز 21تراکم گیاهی )
(g 30/23)  بوته در مترمربع( به  01)در حداکثر تراکم

 21و  10بین مقادیر حاصل از گیاهان با تراکم دست آمد. 
 مشاهده نشدداری اختلاف معنی نیز از این نظربوته 

 (.1 )جدول

-در واحد سطح تفاوت معنی برگ از نظر وزن خشک     

های مختلف مشاهده نشد هر چند داری بین ارقام و تراکم
قدار وزن خشک برگ بیشتری نسبت به دارای مپاگنا  رقم

که شود میبدین ترتیب مشاهده  (.1بود )جدول یلواستار 
بر اثر افزایش تراکم بوته در واحد سطح، وزن خشک برگ 

-بوته کاهش می افزایش و وزن خشک تک واحد سطحدر 

طی آزمایشی با بررسی ( 1113طاهری و همکاران )یابد. 
گیاه در مترمربع در  20و  21، 3، 2های کاشت تراکم

که بالاترین عملکرد بیولوژیکی در  ندشیکوره نشان داد
مربع به دست آمد. نتایج گیاه در متر 20یعنی تراکم بالاتر 

 ل تأثیرگذارآزمایش مذکور نشان داد که تراکم گیاهی عام
-مهمی بر کمیت و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهان می

تواند عملکرد کمی شیکوره را به شدت تحت باشد که می
(  1123که با نتایج کام و قنبر اوغلو )  تأثیر قرار دهد

  مطابقت دارد.

تجزیه واریانس تاثیر رقم و تراکم بوته بر شاخص کلروفیل و وزن خشک برگ در  -1جدول 
 شیکوره ویتلوف

 میانگین مربعات       درجه آزادی      منابع تغییر

وزن خشک برگ  شاخص کلروفیل  
(1-g.plant) 

 وزن خشک برگ 
(2-m.g) 

 ns111/0 ns83/213 ns002/33103 1 بلوک
 ns18/228 ns101/82202 101/200** 2 رقم

 ns330/1130 10/2112** 810/3* 3 تراکم بوته
 ns082/1 ns28/21 ns003/18120 3 تراکم بوته×رقم

  013/11211 11/30 032/1 20 اشتباه آزمایشی
ns ،*  می باشد. درصد 2و  0دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 
 

 ه میانگین شاخص کلروفیل برگ و وزن خشک برگ در شیکوره ویتلوفمقایس -2جدول 
شاخص کلروفیل   تیمار

 برگ
وزن خشک برگ 

(1-plant.g) 
وزن خشک برگ 

(2-g.m) 

 a881/02 a13/13 a203/083 یلواستار رقم
 b810/02 a81/08 a000/233 پاگنا 

 b210/01 c30/23 a321/221 01 تراکم بوته
 10 ab283/00 b01/10 a810/232 
 21 a021/00 b01/30 a210/031 
 21 a123/00 a02/03 a101/228  

ای دانکن در حروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی دار می باشد )آزمون چند دامنه
 درصد(. 0سطح احتمال 
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 وزن خشک ریشه
بوته، بین دو رقم اختلاف  دراز نظر وزن خشک ریشه      

-هده نشد اما تراکم گیاهی، بطور معنیداری مشامعنی

( این کمیت را تحت تاثیر قرار داد )جدول >12/1pداری )

 g) بیشترین میزان وزن خشک ریشه در هر بوته. (3

بوته در مترمربع( به دست  21)پایین ، در تراکم (31/03
مربوط به گیاهان تحت ( g 33/21)آمد. کمترین مقدار نیز 

  (.0ل بوته بود )جدو 01تراکم 
 

تجزیه واریانس اثر رقم و تراکم بوته بر وزن خشک ریشه و نسبت ریشه به برگ در  -3جدول 
 شیکوره

 میانگین مربعات  
وزن خشک ریشه  درجه آزادی منابع تغییر

 در بوته 
وزن خشک ریشه 

 در واحد سطح 
 نسبت ریشه به برگ

 ns022/3 ns023/21221 *122/1 1 بلوک
 ns123/1 ns031/232 **110/1 2 رقم

 ns121/11220 ns228/1 212/2330** 3 تراکم بوته
 ns103/18 ns100/31221 ns118/1 3 تراکم بوته×رقم

 210/1 133/11182 311/81 20 خطا
sn ،*  می باشد. درصد 2و  0دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 

  
با اینکه ، نیز از نظر وزن خشک ریشه در واحد سطح  

بین دو رقم از نظر میزان وزن تر در واحد سطح اختلاف 
دارای عملکرد  پاگناداری مشاهده شده و رقم معنی

بالاتری بود، اما از نظر وزن خشک ریشه در واحد سطح 
 (. 3داری مشاهده نشد )جدول بین دو رقم اختلاف معنی

( در آزمایشات خود 1110ویلسون و همکاران )     
ت را تح زارش کردند که نوع رقم شیکوره عملکرد ریشهگ

 امارقاین محققین دهد بطوریکه در آزمایش تاثیر قرار می
ی بیشتری عملکرد ریشه  0اورکیس و  0مادونا ، 3کاسل

 نشان دادند.  1کاترین یا 2روبیس نسبت به ارقامی نظیر
از نظر وزن خشک با توجه به نتایج بدست آمده،      

های مختلف حد سطح، اختلاف بین تراکمریشه در وا
( به این 3دار نبود )جدول کشت در آزمایش حاضر معنی

رسد در ارقام شیکوره مورد بررسی، ترتیب به نظر می
 ی تولید بیشتر وزن تر وگیاه تحت تراکم کمتر به واسطه

جبران تعداد کم بوته را  ،وزن خشک به ازای هر بوته
 نموده است.  های بالاترنسبت به تراکم

                                                           
3 Cassel 
4 Madona 
5 Orchies 

گیاه  21( گزارش کردند که تراکم 2331برام و رائول )     
در مترمربع )کمترین تراکم اعمال شده در این آزمایش( 

 دار در عملکرد ریشه نشد.در شیکوره باعث افزایش معنی
 mو  m 0/1×0/1دو فاصله کشت  (1120) گلهمچنین 

 را در شیکوره مورد بررسی قرار داده و 10/1×0/1
)حدود فاصله  m 0/1×10/1مشاهده نمودند که در فاصله 

m 0/1×1/1  بوته در متر مربع در این  21 تراکمیعنی
در در واحد سطح دو برابر شد.  محصول ریشهآزمایش( 

گیاه در یک  23و  22، 3، 1، 0های گیاهی بررسی تراکم
متر ردیف در شیکوره نیز بیشترین عملکرد ریشه در 

گیاه در یک متر طولی ردیف بدست آمد  23یا  22تراکم 
  (.1111)ورگانو و کازمیک 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Rubis 
7 Katrien 
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 نسبت ریشه به برگ
مطابق نتایج حاصل مشاهده شد که تراکم بوته      

تاثیری بر نسبت ریشه به برگ نداشت در حالیکه این 
( تحت تاثیر نوع رقم >12/1pداری )نسبت به طور معنی

 بخش عملکرد گرید عبارت به (.3)جدول قرار گرفت 
یکسان تحت تاثیر تراکم  بطور شهیر و( برگها) ییهوا

کاشت قرار گرفته است. بنابراین حداقل در دامنه تراکم 
انتظار توان نمیهای مورد بررسی در مطالعه حاضر 

   تغییر کاربری رقم از طریق تراکم را داشت.
 رقم( در 202/2بیشترین نسبت ریشه به برگ )     

دارای نسبت ریشه به پاگنا  حاصل شده و رقم لواستار
کنیم ( بود. به این ترتیب مشاهده می11/2برگ کمتری )

از  سهم بیشتریپاگنا نسبت به رقم یلواستار  که در رقم
مواد حاصل از فتوسنتز به بخش هوایی اختصاص یافته 

بنابراین با توجه به مصارف مختلف می  (.0)جدول است 
نش ارقام شیکوره دقت شود مثلا برای یر گزست دیبا

استفاده ریشه ارقام مشابه به یلواستار و برای مصرف 
علوفه ارقامی که واکنشی مثل رقم پاگنا داشته باشند 

البته در این بین برای اهداف  مناسب خواهند بود
فورسینگ و تولید شیکون در کنار این موارد توجه به 

یز بسیار مهم خواهد خصوصیات کمی و کیفی شیکون ن
  .بود

 تاثیر تراکم گیاهی بر محتوای اینولین

 درصد اینولین
های مربوط به درصد نتایج تجزیه واریانس داده     

اینولین ریشه شیکوره نشان داد که نوع رقم و همچنین 
داری بر درصد اینولین در ریشه تراکم بوته تاثیر معنی

 (.0نداشت )جدول 

تجزیه واریانس اثر رقم و تراکم بوته بر درصد، محتوا و عملکرد اینولین ریشه در  -4جدول 
 شیکوره

  میانگین مربعات  درجه آزادی منابع تغییر

درصد اینولین   
 ریشه

محتوای اینولین 
 ریشه

 عملکرد اینولین

 ns231/1 ns321/1 ns320/11 2 رقم
 ns223/3 **333/1 ns123/011 3 تراکم بوته

 ns011/1 ns321/2 ns283/323 1 بلوک
 ns813/0 ns113/1 ns003/132 3 تراکم بوته ×رقم 

 031/111 101/1 012/3 20 اشتباه آزمایشی
 
ns ،*  می باشد صددر 2و  0دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و. 

 
 

مقایسه میانگین وزن خشک ریشه، نسبت ریشه به برگ، درصد و محتوای اینولین  -5جدول 
 ریشه در شیکوره  ویتلوف

 وزن خشک ریشه  تیمار

 (1-plant.g) 
نسبت ریشه 

 به برگ
درصد 

 اینولین ریشه
 محتوای اینولین ریشه

 (1-plant.g) 

 a233/38 a202/2 a183/1 a011/3 یلواستار رقم
 a201/38 b110/2 a331/1 a111/1 پاگنا 

 d331/21 a321/2 a213/8 c082/2 01 تراکم بوته
 10 c138/31 a001/2 a301/8 b011/1 
 21 b231/00 a110/2 a231/1 ab302/3 
 21 a313/03 a308/2 a181/1 a111/0 

 
  درصد(. 0ای دانکن در سطح احتمال ون چند دامنهباشد )آزمدار میحروف غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختلاف معنی
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 یشه محتوای اینولین ر

این کمیت نیز تحت تاثیر نوع رقم قرار نگرفت ولی با      
ی کاهش ماده خشک افزایش تراکم بوته و به واسطه

( کاهش یافت >12/1pداری )ریشه در بوته بطور معنی
 30/3و  1/0(. بیشترین مقدار اینولین در بوته )0)جدول 

و کمترین مقدار  21و  21( به ترتیب مربوط به تراکم گرم
 (.0بوته بود )جدول  01( مربوط به تراکم گرم 03/2یز )ن

( در ارزیابی عملکرد 2380رهنمائیان و فتح اله طالقانی )
ریشه و محتوی قند در چغندر بیشترین عملکرد ریشه 

سانتیمتر به عبارت دیگر  01 11وقند را در فاصله کاشت 
بوته در متر مربع بدست آوردند که  21تراکم کاشت 

بوته در آزمایش حاضر می  21یک به تراکم بسیار نزد
 باشد.

 
 عملکرد اینولین در واحد سطح

مطابق نتایج حاصل مشاهده شد که نوع ارقام مورد      
بررسی و نیز تراکم بوته تاثیری بر عملکرد اینولین در 

 (.0واحد سطح نداشت )جدول 
( نیز با بررسی تراکم 2333دانوسو و همکاران )     

گیاه در مترمربع بر تولید اینولین در  20ی ال 0گیاهی 
شیکوره گزارش کردند که تراکم گیاهی تأثیری در 
عملکرد اینولین نداشته و نیز بین ارقام مورد بررسی از 
نظر محتوای وزن خشک و عملکرد ریشه اختلافی 

ر د( 1128)و همکاران  خلفهمچنین  مشاهده نشد.
را  m 0/1×10/1و  m 0/1×0/1آزمایشی دو فاصله کشت 

در شیکوره مورد بررسی قرار داده و مشاهده کردند که 
-بین تیمارها از نظر محتوای اینولین ریشه اختلاف معنی

 داری وجود ندارد.
با اینکه بین ارقام مورد بررسی در این آزمایش      

داری از نظر محتوای اینولین مشاهده نشد اختلاف معنی

گزارش کردند که عملکرد ( 1110ویلسون و همکاران )اما 
ها تحت در ریشه و توزیع کربوهیدرات ریشه، قند کل
 و بیشترین میزان قند کل در رقم کاترین تاثیر رقم بوده

مشاهده شد. همچنین ارقام و پس از آن در رقم اورکیس 
ت نسب کاترین و کاسل دارای درصد بالاتری از فروکتان

 .و اورکیس بودند به ارقام روبیس و

 
 گیری کلیتیجهن

مطابق نتایج حاصل از آزمایش در رقم یلواستار         
شاخص کلروفیل بالاتری نسبت به رقم پاگنا مشاهده شد. 
همچنین مطابق نتایج حاصل، گیاهان تحت کاشت متراکم 

بوته در مترمربع( دارای کمترین میزان شاخص  01)
 افها از این نظر اختلکلروفیل بوده و بین سایر تراکم

داری وجود نداشت. از نظر عملکرد ماده خشک برگ معنی
داری و ریشه بین ارقام مورد بررسی اختلاف معنی

مشاهده نشد. همچنین با افزایش تراکم گیاهی میزان وزن 
خشک برگ و همچنین ریشه در بوته کاهش یافت. 
بیشترین نسبت ریشه به برگ نیز در رقم یلواستار 

ارای نسبت کمتری بود و تراکم حاصل شده و رقم پاگنا د
گیاهی تاثیری بر نسبت ریشه به برگ نشان نداد. از نظر 

ای هدرصد اینولین و عملکرد اینولین ریشه، بین تراکم
ی مورد بررسی تفاوت مختلف کاشت و ارقام شیکوره

 داری مشاهده نشد.معنی
 

 سپاسگزاری
از ریاست وپرسنل محترم ایستگاه تحقیقاتی، آموزشی  

پوشان که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند لعتخ
 کمال تشکر را داریم. 
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