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  مقاله پژوهشی

 Saccharum(نیشکر تجاري ارقام  چهاهیگسبز شدن جوانه و رشد خصوصیات  بررسی

officinarum (مختلف کاشت يها خیتار در  

 4حسن حمدي ،3، پیمان حسیبی*، 2، موسی مسکر باشی1محمد امین مکوندي

  مبسوط هچکید

و نمو  ،رشد از مراحل کافیدقیق و با شناخت  ستیبا یم مزارع نیشکر در زراعیعملیات  یمدیریت يها برنامه تنظیم :مقدمه 

بر  سبز شدنبا توجه به اهمیت مرحله  .گیردمورد بازنگري قرار  ،ارقام زراعی هر یک از يها تفاوتبوده و بر اساس  محصولفنولوژي 

 به منظور یآزمایش و نبود اطالعات کافی در این خصوص، کمی و کیفی مطلوب عملکردتولید  و نیشکر يها اهچهیگو استقرار  درش

نیشکر در شرایط آب و هوایی جنوب تجاري ارقام  برخی يا اهچهیگمرحله  فنولوژیکیبررسی اثر تاریخ کشت بر خصوصیات 

  .انجام شد 1396- 97 و 1395-96 سال زراعیدو در خوزستان 

بر اساس طول دوره رشد مورد بررسی  مارقا .شداجرا  و در سه تکرار کامل تصادفی يها بلوكبصورت مایش زآ: ها روشمواد و  

چهار کشت نیز در عملیات . بودند CP69-1062و  CP73-21 ،CP57-614 شاملبه ترتیب  )رس انیمو  زودرسخیلی زودرس، (

 ها قلمه 3/1روش کشت بصورت دستی و همپوشانی . انجام شد شهریور ماه 20شهریور ماه و  10مرداد ماه، یکم شهریور ماه،  20تاریخ 

با توجه به لزوم ممانعت از تبعات منفی گستردگی و غیر یکنواختی محیط آزمایشی و شرایط خاص کشت نیشکر، هر رقم  .انجام شد

زراعی در یک مزرعه جداگانه کشت شد و پس از نمونه برداري و بررسی صفات مختلف، محاسبات و تجزیه آماري براي هر یک از 

  . ارقام بصورت جداگانه انجام گردید

قرار نداشت و ، نیشکر متأثر از شرایط سال و اثر متقابل سال در تاریخ کشت يا اهچهیگدر مرحله  نتایج نشان داد که :ها افتهی 

و سبز شدن  تکمیل ،سبز شدن صفات شروع در تمامي تاریخ کاشت اختالف تیمارها. بودند دار یمعنتیمارها از این نظر فاقد اختالف 

 ،نیشکر ارقام میاندر . بود دار یمعن کل برگسطح تعداد برگ، متوسط سطح تک برگ و و  نیشکر يها جوانه سبز شدن سرعت

نسبت به سایر ارقام کاشت  يها خیتار تمام در این رقم. بدست آورد CP73-21را رقم  سبز شدن و سرعت تکمیل ،سریعترین شروع

 زا تنوع رفتاري بیشتري را وبود  کندترنسبت به سایر ارقام  CP69-1062درحالیکه رقم  .بیشتري بودثبات و یکنواختی رفتار داراي 

نتیجه مناسبی را  تولید شده از نظر سطح سبز CP73-21رقم اما ؛ مختلف کشت نشان داد يها خیتاردر  ها جوانهسبز شدن  نظر

بیشترین سطح ، توانست بیشتر تک برگ سطح تعداد برگ و متوسطدارا بودن  به علت CP69-1062 رقمدرحالیکه بدست نیاورد 

 20 کشت يها خیتاردر  ه،شد سبز يها جوانهو سرعت رشد  شروع و تکمیل از نظر زماننتیجه بهترین  همچنین .ندتولید کسبز را 

  .بدست آمد یکم شهریور ماه و سپس مرداد ماه

 مزارعنیشکر الزم است کشت عمده  يها جوانهدستیابی به بهترین سبز شدن  طبق نتایج بدست آمده به منظور :يریگ جهینت 

 .باشد CP73-21و  CP57-614و سپس ارقام  CP69-1062با رقم کشت و اولویت اتمام یابد وع فصل کاشت شر بیست روز اول طی

مزارع بر  تر یعلمبه مدیریت  تواند یماین ارقام  يا اهچهیگاز اطالعات رشد و نموي مرحله  يریگ بهرهبا توجه به اختالف ارقام نیشکر، 

  .تولید عملکرد مطلوب منجر گرددسرانجام حسب خصوصیات هر رقم و 

 تکمیل سبز شدن، سرعت سبز شدن، سطح برگ، شروع سبز شدن :کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

  .شد برآورد سبز شدن ارقام مهم تجاري نیشکر در شرایط رشد واقعی صفاتمقایسه  -1

  .گردید بررسی اولیه رشد حلابرگی ارقام مهم تجاري نیشکر در مر توسعه اثر تاریخ کاشت بر صفات -2

 .شد تعیین يا اهچهیگبهترین تاریخ کاشت براي ارقام زراعی نیشکر بر اساس خصوصیات مرحله  -3
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 مقدمه

به علت  )Saccharum officinarum( نیشکر

از  ،در مراحل اولیه رشدبویژه تشکیل کند سایه انداز 

مناطق غالت سرعت رشد کمتري نسبت به سایر 

 ).2007و همکاران، 1آلیسون( گرمسیري برخوردار است

، سبز یزن جوانه مهمترین مراحل رشدي نیشکر شامل

شامل یک محدوده سبز شدن . شدن و ظهور ساقه است

در باالي سطح خاك  ها جوانهظهور  و زمانی از کاشت

از شرایط محیطی و خصوصیت  بوده که مدت آن متاثر

کاسترو و ( باشد یممین کربوهیدرات توسط قلمه أت

زمان مورد نیاز براي این مرحله متنوع . )2016، 2هیورتا

طی این  و است دماي هوا و رطوبت خاك متأثر ازبوده و 

و همکاران، 3واسانتا( شود ینممرحله تثبیت کربن انجام 

نیشکر  يها جوانهاهمیت تأثیر دما بر سبز شدن  .)2014

توسط سایر محققین نیز گزارش شده و بهترین دما 

برآورد شده است  سلسیوسدرجه  35تا  30معادل 

  ).2010، 4اسمیت(

نیشکر امري بسیار مهم در  يها برگرشد و نمو 

تولید و تجمع حداکثري ماده خشک در محصول 

بنابراین رشد کند کانوپی عاملی محدود کننده  ،باشد یم

و 5سینکالر( دیآ یمبه حساب در افزایش عملکرد نیشکر 

 ،بعد از سبز شدن و قبل از ظهور ساقه). 2004همکاران، 

کربوهیدرات تولید شده در فتوسنتز بطور عمده به 

 و ابدی یماختصاص  يا شهیر سامانهو  ها برگگسترش 

به  يا ندهیفزابعد از ظهور ساقه کربوهیدرات بطور 

تشکیل ماده خشک و تجمع شکر در ساقه تعلق 

متناسب با  ،لذا تسهیم کربن در پیکره گیاه. ردیگ یم

در شرایط رشدي  و باشد یممرحله رشد و فنولوژي آن 

به عنوان  توان یمافزایش طول ساقه را  ،بدون تنش

و همکاران، 6لیو( در نظر گرفتنیشکر رشدي  مرحله

1998.(  

سلسیوس درجه  10دماي  )a، 1994( 7بامبر اینمان 

را براي سلسیوس درجه  16را براي دماي پایه و 
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همچنین دماي پایه ظهور . کردنیشکر برآورد  یزن پنجه

نمود که توسط سایر  گزارش سلسیوسدرجه  12برگ را 

 .نیز برآورد شده است سلسیوسدرجه  15محققین تا 

درجه  19تا  18نیشکر نیز بین  يرو ساقهدماي پایه 

لیو و همکاران، (و گزارش شده است محاسبه  سلسیوس

1998.( 

روز  40تا ) 2005( 8یدابر اساس گزارش بل و گارس 

ساقه اصلی رشد کرد  تنهانیشکر،  يها قلمهبعد از کاشت 

افزایش یافت که عمده  ساقه سرعت تراکمه و بعد از آن ب

 چهلمروزدر لذا تراکم . ثانویه بودند يها پنجهآنها 

 يها جوانهرویش یافته از  يها ساقهتراکم (عنوان تراکم  هب

 طبق نتایج .اصلی مدنظر قرار گرفت يها جوانه) اصلی

 تکمیلطیف  گزارش شده از سوي برخی محققین،

در روز از کاشت  50تا  20بین  یزن جوانهمرحله  زمانی

بل و ( است ارقام و شرایط محیطی مختلف قابل مشاهده

، مرحله نیشکر جدید يها کشتدر  ).2005گارساید، 

زمان  طوالنی بوده ولی مزارع بازرویی زودتر به یزن جوانه

 یزن پنجهلذا در این مزارع  ،رسند یم یزن پنجهحداکثر 

بیشتر در مزارع بازرویی  یزن پنجهالبته . بیشتر است نیز

باعث رقابت بیشتر و سپس حذف بیشتر پنجه نیز خواهد 

، نیشکر مراحل نمويتنش  نمدیریت بدو به منظور. شد

محتوي رطوبت  سپسدما و فتوپریود و لحاظ نمودن 

از اهمیت  خاك، مواد غذایی و تشعشع خورشیدي

فاصله زمانی دو مرحله  زیرا ،برخوردار است يا ژهیو

در  و بدون تنشرشدي مطلوب رشدي متوالی در شرایط 

 و سرعت نمو در حداکثر قرار دارد بوده بهینه حالت

مسئله در این خصوص . )2014واسانتا و همکاران، (

 به مواد غذایی در مراحل مختلف رشد نیشکرتفاوت نیاز 

و  افزایش کارآییبراي  بنابراین؛ باشد یمبسیار مهم 

مصرف  ستیبا یم ،مصرفی يها نهاده بهتر از يور بهره

، 9سال( منطبق با نیاز و فنولوژي محصول باشد آنها

 مدیریت عملیات زراعی و به همین لحاظ انطباق). 2017

با شناخت  ستیبا یمکاشت و داشت مزرعه  يها اتیعمل

  .گیاه زراعی صورت پذیردفنولوژي  کافی از

دو دسته از عوامل بر مدت زمان مراحل رشد و نموي 

ی بر مدت زمان مراحل عوامل داراي اثر کم .اثر دارند

                                                           
8 Bell and Garside 
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محیطی بوده و بر فرایندهاي  شرایطکه شامل  ،رشدي

عواملی که بر شروع یک  و بیوشیمیایی اثر دارند مثل دما

که خود  ها هورمون اثرنموي اثر دارند، همانند  مرحله

کاسترو و ( ثر از عوامل محیطی و ژنتیکی هستندأمت

دما عاملی  ،به شرط وجود رطوبت کافی). 2016هیورتا، 

مهمترین عامل محیطی و مهم در گسترش سطح برگ 

؛ استگیاه  زیستیو عمده فرایندهاي موثر بر سرعت نمو 

باعث تخریب ساختمان اما افزایش بیش از حد دما 

دما لذا  ).2007و همکاران، 1احمد( پروتئین خواهد شد

، سرعت ظهور برگ و سرعت یزن پنجهسرعت  با تاثیر بر

 .کند یمرا کنترل  انداز هیساسطح ، گسترش سطح برگ

برگ تولید  40ماه بیش از  14تا  10 بین تواند یمنیشکر 

و تعداد میانگره  به مفهومتعداد برگ بیشتر  کهنماید 

 ).2016کاسترو و هیورتا، (است  بیشتر يا رهیذخبخش 

 ماه اول رشد صرف تکمیل سایه انداز 4در نیشکر 

. است اندكبه همین دلیل رشد طی این مدت . گردد یم

حذف  ظهور و برکانوپی خصوصیات و ي شرایط نور

عمده  است که هشدگزارش  .باشند یم اثرگذار ها پنجه

سطح % 70بعد از رسیدن کانوپی به  نیشکر يها پنجه

رشد سریعتر به علت . روند یم از بین نهایی خود

سرعت تکمیل کانوپی  ،در مزارع بازروییاولیه  يها پنجه

 نیز سریعتر است ها پنجهحذف  همچنینبیشتر و 

) 2007(احمد و همکاران ). 2014واسانتا و همکاران، (

با تأثیر بر شرایط دماي گزارش دادند که تاریخ کشت 

 و استکر یشننمو  داراي تاثیري مهم بر رشد ومحیطی، 

زود هنگام  يها کشتمقادیر باالتر محتوي ساکارز در 

  .را باعث گردیدبا تاخیر  يها کشتنسبت به 

با توجه به نبود اطالعات کافی از فنولوژي مرحله 

نیشکر و تاثیر تاریخ کشت بر  تجاريارقام  يا اهچهیگ

کشت روش همچنین قلمه و  روي يها جوانهسبز شدن 

نیشکر که بطور متداول در مزارع کشت  يها قلمهدستی 

، باشد یمنیشکري خوزستان در حال انجام  يها صنعتو 

در سبز شدن مزارع قابل مشاهده  نسبیغیر یکنواختی 

  .است

پایه  ها اهچهیگآنجاکه مرحله سبز شدن و استقرار  از

مراحل رشد بعدي محصول تمام اصلی و اثرگذار بر 

اختالف این آزمایش با هدف مطالعه دقیق ، باشد یم

                                                           
1 Ahmed 

شرایط آب و در  ارقام نیشکر يا اهچهیگفنولوژي مرحله 

تاریخ  نیتر مناسباجرا گردید تا هوایی جنوب خوزستان 

و کاشت براي هر رقم و بهترین نتیجه در سبز شدن 

  . گردد تعیینمزرعه بز سیکنواختی پوشش 

  

  ها روشمواد و 

-97و  1395- 96 زراعی يها سالدر  آزمایشاین 

در اراضی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر  1396

جاده قدیم اهواز خرمشهر  50کبیر، واقع در کیلومتر 

منطقه در حاشیه رود کارون با عرض  نیا .اجرا شد

 18/48درجه و طول جغرافیایی  06/31جغرافیایی 

اطالعات  .ردمتر از سطح دریا قرار دا 7فاع درجه و با ارت

نشان داده شده  1زمان اجراي تحقیق در جدول  دمایی

  .است

شیوه کشت بصورت جوي و پشته و کشت دو ردیف 

متر  سانتی 183 در کف هر جوي با فاصله پشته ها قلمه

از بهترین مزارع کشت جدید و خالص سازي  ها قلمه. بود

جهت کشت از . شده و بصورت دستی تهیه گردیدند

 3متر و داراي میانگین  سانتی 50تا  40بطول  ییها قلمه

 3/1با همپوشانی  ها قلمهچینش  و جوانه استفاده شد

 يها لولهآبیاري مزرعه با استفاده از . انجام گردید

اولین آبیاري بالفاصله بعد از . هیدروفلوم انجام پذیرفت

بعدي برحسب رطوبت خاك و نیاز  يها ياریآبکاشت و 

دبی خروجی هر دریچه بر اساس . گیاه زراعی انجام شد

متر مکعب در  1200دو لیتر در ثانیه و مصرف نهایی 

ارقام ). 2013و همکاران، 2بنی عباسی(هکتار تنظیم شد 

با توجه به  )و میان رس زودرس ،زودرس یلیخ(ارقام 

 یشیآزما طیمح یاز اختالط و گستردگ يریلزوم جلوگ

و  در سه مزرعه کشت شدند) درشرایط واقعی تولید(

محاسبات آماري هر یک از ارقام نیشکر بصورت جداگانه 

کامل  يها بلوكدر هر مزرعه، آزمایش بصورت . انجام شد

  .تصادفی و در سه تکرار اجرا شد

، CP73-21شامل سه رقم زراعی  نیشکر ارقام

CP57-614 ،CP69-1062  تاریخ کاشت شامل چهار و

 ماه، دهم شهریور شهریور بیستم مرداد ماه، یکم تاریخ

 .ماه و بیستم شهریور ماه بود
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  اجراي تحقیق يها ماهدر  )سلسیوسدرجه ( دمامتوسط  .1جدول 

Table 1. Mean of temperature (°C) in research implementation months 

 میانگین

Mean 

 حداکثر

Max 

 حداقل

Min 
 Month  ماه

 August 2015  1395مرداد   25.02  45.37  35.19

 September 2015 1395شهریور  22.92 43.17 33.05

 October 2015 1395مهر ماه  16.71 37.21 26.96

 August 2016 1396مرداد ماه  25.55 46.1 35.83

 September 2016 1396شهریور ماه  23.34 43.26 33.3

 October 2016 1396مهر ماه  18.03 37.87 27.95

  

  .)2013، بنی عباسی و همکاران( خصوصیات ارقام نیشکر مورد بررسی .2جدول 

Table 2. Characteristics of sugarcane cultivars (Bani abbasi et al., 2013) 

 طول دوره رشد

Growth 
period length 

 محتوي فیبر

Fiber 
content 

 حساسیت به سرما

Cold 
sensitivity 

 حساسیت به باد گرم

Warm wind 
sensitivity 

ها يماریبحساسیت به   

Sensitivity to 
disease 

 حساسیت به آفات

Sensitivity to 
pests 

 رقم

Cultivar 
 

Very 
premature 

Medium Semi sensitive Sensitive Semi sensitive Resistant CP57-61 

Premature Medium Semi sensitive Semi sensitive Semi resistant Resistant CP73-21 

Semi mature Low Sensitive Resistant Resistant Sensitive CP69-1062 

  

جهت آماده سازي زمین نسبت به انجام عملیات زیر 

 ها کلوخشخم اقدام گردید و جهت خرد کردن  و 1شکن

سپس به منظور تسطیح . دیسک زده شد مرحلهدو 

کود مصرفی از نوع . زمین از ماله لیزري استفاده شد

کیلوگرم در هکتار  300فسفات دي آمونیوم و به مقدار 

کاشت قرار داده  يها فیرد، روي ها قلمهقبل از چینش 

هرز از ترکیب  يها علفبه منظور کنترل . شد

دو +دو متریبوزین و آترازین به نسبت يها علفکش

 کیلوگرم در هکتار و بصورت پس رویشی استفاده شد

  .)2013 بنی عباسی و همکاران،(

به عنوان  کرتردیف انتهاي هر  دوردیف اول و  دو 

به طول  هر کرت میانی ردیف .حاشیه در نظر گرفته شد

و تغییرات  سبز شدن تخصوصیامتر جهت برآورد  10

تعداد جوانه سبز . گردید استفادهتراکم در واحد سطح 

بار در هفته شمارش و زمان شروع سبز شدن  سهشده 

براساس رویش حداقل یک جوانه در مترمربع لحاظ 

                                                           
1 Sub-soiling 

 مرحله سبز شدنتکمیل ). 1998لیو و همکاران، (د یگرد

در  کشت شده يها جوانه% 50 سبز شدن زماننیز در 

سرعت سبز ). 2016کاسترو و هیورتا، ( نظر گرفته شد

برابر با  nکه که در آن  1با استفاده از رابطه  2شدن

 dدرصد جوانه سبز شده در زمان تکمیل سبز شدن و 

 باشد یمبرابر با تعداد روز از کشت تا تکمیل سبز شدن 

  ).2015و همکاران، 3فروزي(محاسبه شد 

SAR                                :1رابطه  =
�

�
× 100  

و با  2محاسبه درجه حرارت روز رشد از رابطه 

ایستگاه هواشناسی شرکت کشت و  يها دادهاستفاده از 

سازمان هواشناسی زیر نظر  امیر کبیر که نیشکر صنعت

محاسبه درجه حرارت روز رشد . پذیرفتانجام  باشد یم

و حداکثر دماي  سلسیوسدرجه  10براساس دماي پایه 

آلیسون و همکاران، ( انجام شد سلسیوسدرجه  35

 سلسیوسدرجه  10دماهاي زیر  2 رابطهدر . )2007

                                                           
2 Seedling appearance rate (SAR) 
3 Forouzi 
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معادل  سلسیوسدرجه  35و دماهاي بیش از  10معادل 

  ):2004سینکالر و همکاران، ( در نظر گرفته شد 35

  

=GDD:                   2رابطه 
���������

�
− Tb  

  

سطح برگ، متوسط سطح  ،براي تعیین تعداد برگ 

با استفاده از ماژیک سفید، برگ و ترتیب ظهور برگ  کت

تکمیل لیگول آنها مشخص و رشدشان  که ییها برگ

کاسترو و ( گردیده بود عالمت و شماره گذاري گردید

زمان لحاظ نمودن ظهور هر برگ جدید ). 2016هیورتا، 

پس از نمایان شدن لیگول که نشان دهنده باز شدن 

و مقایسه تیمارها  گرفتقرار عمل کامل آن است مالك 

و همکاران، 1ری یم( انجام شد سبز شدندر زمان تکمیل 

استفاده  3جهت محاسبه سطح برگ از رابطه  ).2001

تا بتوان بدون جدا کردن برگ، سطح آن را  دیگرد

در این رابطه  )2016کاسترو و هیورتا، (محاسبه نمود 

LA  ،برابر است با سطح برگL  برابر است با طول برگ

  :برابر است با عرض برگ Wو 

  

�� :                      3رابطه  = � ×� × 0.71  

  

 SAS افزار نرمبا استفاده از  آمارينجام محاسبات ا 

مقایسه میانگین تیمارها به روش چند  و 2/9نسخه 

جهت رسم  .شدانجام  درصد 5دانکن در سطح  يا دامنه

  .گردیداستفاده  Excelنمودارها از نرم افزار 

  

  نتایج و بحث

هیچ یک از صفات مورد بررسی نتایج نشان داد که 

شروع سبز شدن، تکمیل سبز شدن، سرعت سبز شدن، (

در مرحله ) تعداد برگ، سطح تک برگ، سطح برگ کل

نیشکر متأثر از شرایط سال و اثر متقابل سال  يا چههایگ

و عامل اصلی  )5و  3جدول ( نبوددر تاریخ کشت 

  .بودناشی از اثر تاریخ کشت  اختالف صفات،

که شرایط  گردد یممشخص  1جدول با نگاهی به 

-17سال زراعی  اجراي تحقیق در دو يها ماه در دمایی

 نتیجهاین  .است نوسان کمی داشته 2017- 18و  2016

                                                           
1 Meiere 

مشابه ارقام نیشکر از  يریپذ رتأثی دلیل نشان دهنده

 يها تفاوتبه عبارت دیگر عامل اصلی ؛ شرایط سال است

 نیشکر از ارقام تأثیر پذیري مشاهده شده به اختالف

کاشت بستگی داشته و اثر سال در این  يها خیتار

  .نبوده است دار یمعنخصوص 

، تمام ارقام )4جدول (طبق نتایج مقایسه میانگین 

مورد بررسی با تأخیر در کاشت با طوالنی شدن زمان 

زمان بین  نیتر کوتاه. اند شدهشروع سبز شدن مواجه 

 يها خیتارسریعترین و کندترین شروع سبز شدن در 

روز متعلق به رقم  33/3مختلف کاشت با متوسط 

CP73-21  روز متعلق به رقم  7و سپس با متوسط

CP57-614  روز به رقم  17/8و در نهایت با متوسط

CP69-1062 از نظر صفت تکمیل سبز . تعلق داشت

شدن نیز نتایج تقریبا مشابهی حاصل شد با این تفاوت 

ماه فاقد یکم شهریور و  بیستم مرداد ماهکه تاریخ کشت 

فاصله زمانی بین در این صفت . بودند دار یمعناختالف 

 يها خیتارسریعترین و کندترین تکمیل سبز شدن در 

و  CP73-21روز متعلق به رقم  83/8کاشت با متوسط 

و  CP57-614روز متعلق به رقم  12سپس با متوسط 

 CP69-1062روز به رقم  67/15در نهایت به متوسط 

  .تعلق گرفت

علت و چرایی طوالنی شدن زمان شروع و تکمیل 

کشت با تاخیر  يها خیتارنیشکر در  يها جوانه سبز شدن

در نتایج صفت سرعت سبز شدن جستجو  توان یمرا 

چراکه با فاصله گرفتن از تاریخ کشت مطلوب . کرد

، سرعت سبز شدن )اختالف تاریخ کشت اول و چهارم(

-CP57درصد، در رقم  7/36معادل  CP73-21در رقم 

-CP69درصد و سرانجام در رقم  7/45معادل  614

 ).1شکل (درصد کاهش یافت  6/50معادل  1062
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ارقام زراعی  شروع سبز شدن، تکمیل سبز شدن و سرعت سبز شدن صفات اثر سال و تاریخ کاشت بر) ربعاتمیانگین م(تجزیه واریانس  .3جدول 

  نیشکر

Table 3. Analysis of variance (Mean Square) for effect of annual and planting date on emergence beginning, 
emergence completion and emergence rate of sugarcane cultivars 

  شروع سبز شدن

Emergence beginning 

 تکمیل سبز شدن

Emergence completion 

 سرعت سبز شدن

Emergence rate 

درجه 

 آزادي

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 
CP73-21 

CP57-
614 

CP69-
1062 

CP73-
21 

CP57-
614 

CP69-
1062 

CP73-
21 

CP57-
614 

CP69-
1062 

0.66ns 0.166ns 0.666ns 2.04ns 1.5ns 5.041ns 0.052ns 0.1ns 0.01ns 1 
 سال

Year 

0.16 0.333 0.916 0.29 3.33 3.45 0.021 0.058 0.048 4 
 )سال(بلوك 

Block 
(year) 

13.5** 62.44** 84.55** 90.15** 178.1** 316.93** 1.65* 3.16** 3.69** 3 
 تاریخ کاشت

Planting 
date 

2.329e-31ns 0.166ns 0.111ns 2.37ns 1.61ns 4.26ns 0.069ns 0.035ns 0.035ns 3 

تاریخ 

 سال×کاشت

Planting 
date×year 

0.777 0.388 0.583 1.84 1.61 1.68 0.046 0.024 0.014 12 
 خطا

Error 

6.96 4.45 4.87 7.16 6.39 5.92 7.93 5.86 4.79 - 

ضریب 

 )%(تغییرات 

CV (%) 
ns : 1داراي اختالف معنی دار در سطح : **، %5داراي اختالف معنی دار در سطح : *، دار یمعنفاقد اختالف%  

**: Significant difference at 1%, *:Significant difference at 5%, ns: non-significant 

  

  ارقام زراعی نیشکر شروع سبز شدن، تکمیل سبز شدن و سرعت سبز شدنصفات اثر تاریخ کشت براي مقایسه میانگین  .4جدول 

Table 4. Mean comparison of effect of planting date on emergence beginning, emergence completion and 
emergence rate of sugarcane cultivars 

 )روز( شروع سبز شدن

emergence beginning 
(day) 

 )روز( کمیل سبز شدنت

Emergence completion 
(day) 

 )روز گیاه در( سرعت سبز شدن

Emergence rate 
(plant/day) تاریخ کاشت  

Planting Date 
CP73-

21 
CP57-

614 
CP69-
1062 

CP73-
21 

CP57-
614 

CP69-
1062 

CP73-
21 

CP57-
614 

CP69-
1062 

11.5a 10.5a 11.83a 15.33a 14.33a 15.16a 3.27a 3.5a 3.3a 
  بیستم مرداد

Aug 11rd 

11.83b 12.16b 13.33b 16.83ab 16.5a 16.83a 2.99ab 3.04b 2.97a 
  یکم شهریور

Aug 23rd 

12.5c 15.83c 17.5c 19.5b 22.16b 24.66b 2.57b 2.25c 2.03b 
  دهم شهریور

Sep 1rd 

14.83d 17.5d 20d 24.16c 26.33c 30.83c 2.07c 1.9d 1.63c 
  بیستم شهریور

Sep 11rd 

  .باشند یمدرصد  5در سطح  دار یمعناعداد داراي حروف مشترك فاقد اختالف  در هر ستون

In each column the means with the same letters have no significant difference at the level of 5%. 
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و  83/3این دو تاریخ کاشت با متوسط . صفت بود

کشت  يها خیتاربرگ در شرایط بهتري نسبت به 

 3با متوسط تعداد  بیستم شهریور ماهو  دهم شهریور ماه

  .برگ قرار داشتند

دهم شهریور تاریخ کشت  CP57-614اما در رقم 

کشت قبل از خود را نشان  يها خیتارنیز نتایج مشابه 

اگرچه اختالف کمترین و بیشترین تعداد برگ تولید 

ثبات رفتار رقم . برگ بود 34/1شده در این رقم معادل 

CP69  به لحاظ یکسان بودن تعداد برگ و برتري

توان بیشتر قام نشان دهنده تعداد برگ نسبت به سایر ار

تولید برگ در این رقم در روزهاي اولیه بعد از سبز شدن 

با توانایی بیشتر  CP69-1062به عبارت دیگر رقم 

در توسعه برگی توانست عقب ماندگی شروع، تکمیل و 

کشت با تأخیر  يها خیتارسرعت سبز شدن خود را در 

رقم اختالف همچنین در این  ).6جدول (جبران نماید 

برگ  1کمترین و بیشترین برگ تولید شده، معادل 

  .)6جدول (برآورد گردید 

 مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بربا بررسی نتایج 

صفات تعداد و متوسط سطح برگ مشخص گردید که در 

هر یک از ارقام نیشکر، صفت تعداد برگ تولید شده در 

مختلف کاشت از یکنواختی رفتاري بیشتري 

نسبت به صفت متوسط سطح تک برگ برخوردار است 

آماري  يها گروهتاریخ کاشت در  عاملزیرا سطوح 

نتیجه گرفت که صفت  توان یم. قرار دارند

متوسط سطح برگ نیشکر نسبت به تأخیر در کاشت 

   .از صفت تعداد برگ است

اگرچه تاریخ  CP57-614و  CP73-21در ارقام 

بیستم مرداد در تعداد برگ به  یکم شهریور ماه

تولید شده به لحاظ متوسط  يها برگنزدیک شد، اما 

سطح برگ، توان برابري نداشته و داراي اختالف 

بیستم مرداد اختالف متوسط سطح برگ . بودند

 در این ارقام به ترتیب معادل بیستم شهریور ماه

 CP69-1062در رقم سانتیمتر مربع و  4/

  ).6جدول (متر مربع بود  سانتی

شماره دوم/ سال ششم/ هاي بذر ایران پژوهش

  
مقایسه درصد کاهش سرعت سبز شدن در تاریخ کشت 

 بیستم شهریور ماه نسبت به بیستم مرداد ماه

Fig. 1. Comparison of the percentage 
emergence rate on Sep 11th to Sep 11th

این نتایج نشان دهنده یکنواختی بیشتر صفات سبز 

به ؛ باشد یم CP73-21رقم نیشکر در  ي

با  CP69-1062عبارت دیگر با تاخیر در کاشت، رقم 

مواجه  ها جوانهنوسان بیشتري در رویش و استقرار 

دریافت که در صورت وجود هر گونه  توان

 CP69-1062رقم  ستیبا یم محدودیت در فصل کشت،

CP57-614  را در اولویت زمانی کشت قرار

که تاخیر  کند یمگزارش بسیاري از محققین تأیید 

در کشت نیشکر، بر کاهش تعداد جوانه سبز شده و 

 يها جوانهاستقرار یافته موثر بوده و  ي

احمد و (سبز شده نیز از رشد کمتري برخوردار بودند 

نتایج ) 2013(و همکاران 1خلیلی ).2007

مشابهی را در خصوص کاهش درصد سبز شدن بذور جو 

  .با تأخیر گزارش نمودند يها کشتبا کاهش دما در 

داراي اثر  کاشت تاریخهمانگونه که ذکر گردید 

 هاما مشاهد؛ بر صفات توسعه برگی نیشکر بود

از نظر صفت تعداد برگ  CP69-1062گردید که رقم 

تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نداشت و اختالف موجود 

  ).5جدول (

طبق نتایج مقایسه میانگین، به استثناي رقم 

، سایر ارقام متأثر از تأخیر در تاریخ 

تعداد برگ مواجه شدند  دار یمعنکاشت، با کاهش 

بیستم کشت  يها خیتارر د CP73-21رقم 

در  دار یمعنفاقد اختالف  یکم شهریور ماه

                                                           
1 Khalili 

صفت بوداین 

برگ در شرایط بهتري نسبت به  5/3

دهم شهریور ماه

برگ قرار داشتند 83/2و 

اما در رقم 

نیز نتایج مشابه  ماه

اگرچه اختالف کمترین و بیشترین تعداد برگ تولید . داد

شده در این رقم معادل 

CP69-1062

تعداد برگ نسبت به سایر ار

تولید برگ در این رقم در روزهاي اولیه بعد از سبز شدن 

به عبارت دیگر رقم ؛ بود

در توسعه برگی توانست عقب ماندگی شروع، تکمیل و 

سرعت سبز شدن خود را در 

جبران نماید 

کمترین و بیشترین برگ تولید شده، معادل 

برآورد گردید 

با بررسی نتایج 

صفات تعداد و متوسط سطح برگ مشخص گردید که در 

هر یک از ارقام نیشکر، صفت تعداد برگ تولید شده در 

مختلف کاشت از یکنواختی رفتاري بیشتري  يها خیتار

نسبت به صفت متوسط سطح تک برگ برخوردار است 

زیرا سطوح 

قرار دارند يتر همگن

متوسط سطح برگ نیشکر نسبت به تأخیر در کاشت 

از صفت تعداد برگ است تر حساس

در ارقام 

یکم شهریور ماهکاشت 

نزدیک شد، اما  ماه

سطح برگ، توان برابري نداشته و داراي اختالف 

بودند دار یمعن

بیستم شهریور ماهو  ماه

/48و  63/4

سانتی 95/3

  

مقایسه درصد کاهش سرعت سبز شدن در تاریخ کشت  .1 شکل

بیستم شهریور ماه نسبت به بیستم مرداد ماه

percentage of 
th 

   

این نتایج نشان دهنده یکنواختی بیشتر صفات سبز 

يها جوانهشدن 

عبارت دیگر با تاخیر در کاشت، رقم 

نوسان بیشتري در رویش و استقرار 

توان یم. گردد یم

محدودیت در فصل کشت،

614و سپس رقم 

گزارش بسیاري از محققین تأیید . داد

در کشت نیشکر، بر کاهش تعداد جوانه سبز شده و 

يها جوانهدرصد 

سبز شده نیز از رشد کمتري برخوردار بودند 

2007همکاران، 

مشابهی را در خصوص کاهش درصد سبز شدن بذور جو 

با کاهش دما در 

همانگونه که ذکر گردید 

بر صفات توسعه برگی نیشکر بود يدار یمعن

گردید که رقم 

تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نداشت و اختالف موجود 

(نبود  دار یمعن

طبق نتایج مقایسه میانگین، به استثناي رقم 

CP69-1062 سایر ارقام متأثر از تأخیر در تاریخ ،

کاشت، با کاهش 

رقم ). 6جدول (

یکم شهریور ماهو  مرداد ماه
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 نیشکر ارقام زراعیتعداد برگ، سطح تک برگ، سطح برگ کل  صفاتاثر سال و تاریخ کاشت براي ) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  .5جدول 

Table 5. Analysis of variance (Mean Square) for effect of annual and planting date on leaf number, mean of 
leaf area and total leaf area of sugarcane cultivars 

 تعداد برگ

Leaf number 

  متوسط سطح برگ

Mean of leaf area 

 سطح برگ کل

Total leaf area 

درجه 

 آزادي

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 
CP73-

21 
CP57-

614 
CP69-
1062 

CP73-
21 

CP57-
614 

CP69-
1062 

CP73-
21 

CP57-
614 

CP69-
1062 

0.375ns 0.166ns 0.375ns 0.126ns 1.76ns 0.01ns 21.47ns 1.7ns 30.37ns 1 
 سال

Year 

0.208 0.416 0.083 0.0829 0.332 0.05 9.62 33.14 5.71 4 
 )سال(بلوك 

Block (year) 

1.26** 1.94* 0.819ns 25.85** 23.29** 21.54** 613.88** 630.47** 663.17* 3 
 تاریخ کاشت

Planting date 

0.041ns 0.166ns 0.375ns 0.16ns 0.155ns 0.56ns 2.87ns 6.32ns 46.58ns 3 
 سال× تاریخ کاشت

Planting date × year 

0.319 0.305 0.472 0.385 0.849 0.21 32.71 30.27 47.39 12 
 خطا

Error 

17.17 16.17 16.32 9.29 13.12 7.09 25 22.1 24.71 - 
  % ضریب تغییرات

CV% 
ns : 1داراي اختالف معنی دار در سطح : **، %5داراي اختالف معنی دار در سطح : *، دار یمعنفاقد اختالف%  

**:Significant difference at 1%, *:Significant difference at 5%, ns: non-significant 

  

 ارقام نیشکر يها اهچهیگتوسعه برگی صفات اثر تاریخ کاشت براي مقایسه میانگین  .6جدول 

Table 6. Means comparison of effect of planting date on leaf expansion of sugarcane seedling cultivars 

 تعداد برگ

Leaf number 

  )متر مربع سانتی( متوسط سطح برگ

Mean of leaf area (cm2) 

 )متر مربع سانتی( سطح برگ کل

Total leaf area (cm2) 
 تاریخ کاشت

Planting 
date 

CP73-
21 

CP57-
614 

CP69-
1062 

CP73-
21 

CP57-
614 

CP69-
1062 

CP73-21 
CP57-

614 
CP69-
1062 

3.83a 4a 4.66a 9.23a 9.06a 8.38a 35.61a 36.13a 39.5a 
  بیستم مرداد

Aug 11rd 

3.5a 3.66a 4.33a 7.43b 8.06b 7.73a 26.13b 29.5b 33.7ab 
  یکم شهریور

Aug 23rd 

3b 3.33ab 4a 5.45c 6.36c 5.3b 16.65c 21.55c 21.25bc 
  دهم شهریور

Sep 1rd 

2.83b 2.66b 3.83a 4.6c 4.58d 4.43b 13.11d 12.38d 16.98c 
  بیستم شهریور

Sep 11rd 

  باشند یمدرصد  5در سطح  دار یمعناعداد داراي حروف مشترك فاقد اختالف در هر ستون 

In each column the means with the same letters have no significant difference at the level of 5%. 

گزارش دادند که رشد ) 2007(احمد و همکاران 

و مختلف کاشت متفاوت  يها خیتارارقام نیشکر در 

-LCP85اما اختالف صفات رشدي رقم  ،بود دار یمعن

 دار یمعندر صورت تأخیر خیلی زیاد در کشت  هاتن 384

  .شد

و با  مناسب عملکرد ه علتب CP69-1062رقم 

صفت  دو دردر سطوح مختلف تاریخ کاشت  تر ثبات

در صفت توانست ، برگتک تعداد برگ و متوسط سطح 

در  اختالف آماري کمتريسطح برگ کل نیز از 

بویژه اینکه . مختلف کاشت برخوردار باشد يها خیتار

سطح  با متوسط بیستم مرداد ماه اختالف تاریخ کشت

با  شهریور ماهیکم  ومتر مربع  سانتی 5/39 برگ کل

اما در ارقام ؛ نشد دار یمعنمتر مربع  سانتی 7/33متوسط 

CP73-21  وCP57-614  يها خیتاراختالف تمام 

با توجه به . )6جدول ( بود و کاهشی دار یمعن کاشت

نیشکر، علت  يها برگتأثیر قابل توجه دما بر رشد 
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با تأخیر را  يها کشتتوسعه برگ در  يها شاخصکاهش 

. ناشی از افت دما در روزهاي اولیه پاییز دانست توان یم

درحالیکه فراهم بودن دماي مناسب سبز شدن و رشد 

و شرایط مطلوب توسعه سطح برگ به برتري  ها اهچهیگ

تاریخ کشت بیستم مرداد ماه و اول شهریور ماه کمک 

، کاهش و عدم تأمین )2018(و همکاران 1منصف. نمود

کاهش تعداد برگ و  صلیا عامل درجه حرارت کافی را

  .کردسطح برگ در تاریخ کشت با تأخیر گزارش 

کاشت و اختالف  يها خیتاربا نگاهی به تغییرات اثر 

آنها در دو صفت تعداد برگ و متوسط سطح تک برگ 

نیشکر بیش از  يها بوتهمشخص شد که سطح برگ کل 

آنکه متاثر از تعداد برگ باشد، از متوسط سطح برگ 

زیرا اختالف دو تاریخ کشت اول و ؛ ته استتاثیر پذیرف

نبود و  دار یمعندر صفت تعداد برگ  مدو تاریخ کشت دو

اما به علت وجود اختالف ؛ رفتار مشابهی را نشان دادند

در متوسط سطح برگ، اختالف  دار یمعن يها خیتار

 .شد دار یمعنکاشت از نظر سطح برگ کل  يها خیتار

گزارش دادند که ارقام ) 2004(سینکالر و همکاران 

از نظر سطح  مختلف همنطقسه کشت شده در  نیشکر

تک برگ، سطح برگ کل و تعداد برگ اختالف 

مطابقت این تحقیق  يها افتهیداشتند که با  يدار یمعن

ایشان علت اختالف ارقام را ناشی از تفاوت  .دارد

خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام و واکنش متفاوت به 

و بر  دانستهشرایط آب و هوایی مناطق اجراي تحقیق 

و معتدل  يا حارهرا براي مناطق  نیشکراین اساس ارقام 

یکی از مهمترین عوامل فیزیولوژیکی . معرفی نمودند

، قابلیت تأمین مواد نیشکر يها اچهیگموثر بر رشد 

ارقامی که از . غذایی توسط قلمه در ابتداي رشد است

توانایی بیشتري در این خصوص برخوردار باشند در 

ابتداي فصل کشت با رشد بهتر و در صورت تأخیر در 

  .کشت، با افت رشد کمتري مواجه خواهند شد

سطح برگ کل  طبق نتایج جدول مقایسه میانگین،

بیستم شهریور  نسبت به مرداد ماهبیستم تاریخ کشت 

و  CP73-21 ،CP57-614به ترتیب در ارقام  ماه

CP69-1062  بود بیشتر% 57و % 7/65، %64معادل. 

و  ها جوانهرشد و نمو بهینه ) b، 1994(اینمان بامبر 

نیشکر را ناشی از  يها بوتهافزایش تجمع ماده خشک در 

                                                           
1 Munsif 

جذب حداکثري انرژي خورشیدي به علت توسعه بیشتر 

این نتیجه . داند میتاریخ کشت مناسب در  انداز هیسا

توسط سایر محققین نیز مورد تأیید قرار گرفته است 

  ).1998، 2روبرتسون و دوالدسون(

 سبز شدن و سرعت تکمیل ،شروعمعادالت 

 يها خیتار در نیشکر مورد مطالعه تجاريارقام  يها جوانه

بررسی  .شده استنشان داده  2 شکلمختلف کاشت در 

معادالت مشخص کرد که روند تغییر صفت تکمیل سبز 

شدن در همه ارقام زراعی نیشکر مورد بررسی بر معادله 

 CP73-21همچنین رقم . درجه دو انطباق بیشتري دارد

در هر سه صفت شروع، تکمیل و سرعت سبز شدن 

اما روند ؛ از معادله درجه دو تبعیت نمود ها جوانه

-CP57تغییرات صفات شروع و سرعت سبز شدن ارقام 

بر . بر مدل خطی انطباق داشت CP69-1062و  614

و همکاران 3اساس نتایج گزارش شده توسط الیور

تاریخ کاشت بر میزان و سرعت رشد نیشکر ) 1999(

رژیم دمایی را تاثیر تاریخ کشت بر  اثرگذار بود و علت آن

. و میزان نور دریافتی توسط گیاه زراعی دانست

زود هنگام به دلیل اینکه زمان بیشتري را  يها کشت

براي استفاده از منابع محیطی مانند نور و دما در اختیار 

 يها کشت، نسبت به تاریخ دهند یمنیشکر قرار  يها بوته

زیرا در این وضعیت پیش از  ،دیر هنگام، برتري دارند

به پایان  ها بوتهوقوع سرما، مرحله سبز شدن و استقرار 

 هبسیاري از محققین سرعت رشد برگ را عمد. رسد یم

 b 1994اینمان بامبر، ( اند دانسته ناشی از دماي محیط

بیانگر  ها گزارشسایر ). 1998و روبرتسون و دوالدسون، 

نیشکر به دلیل اولیه  يها برگ سرعت رشد باالتر

طبق . از دماي تجمعی باالتر محیطی است يمند بهره

نیشکر از الگوي رشد دو  يها برگاین نتایج رشد 

و هر دو مرحله بر مدل رشد  دینما یمپیروي  يا مرحله

  ).2004سینکالر و همکاران، (خطی منطبق است 

شروع و تکمیل سبز قادیر درجه روز رشد مورد نیاز م

مختلف کاشت در جدول  يها خیتارارقام نیشکر در شدن 

، گردد یمهمانگونه که مشاهده  .استنشان داده شده  7

مختلف  يها خیتاردر تمام ارقام مورد بررسی و در 

   شروع و تکمیل کاشت، همزمان با افزایش طول دوره

                                                           
2 Robertson and Doualdson 
3 Laure 



  ...اهچهیگ رشد و جوانه

  )روز(شروع سبز شدن  

Emergence beginning (day) Emergence  

 

 

 
 مختلف کاشت يها خیتار

Fig. 1. Regression of emergence beginning, 
on different planting dates 

جوانه شدن سبز اتیخصوص یبررس: مکوندي و همکاران

  )روز(تکمیل سبز شدن 

Emergence completion (day)

  )روز/گیاه

Emergence  

 

 

 
تاردر  ارقام تجاري نیشکر يها جوانه سرعت سبز شدنو  تکمیل ،زمان شروع ت

emergence beginning, emergence completion and emergence rate of sugarcane cultivars 
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  مختلف کاشت يها خیتارارقام نیشکر در سبز شدن شروع و تکمیل  درجه روز رشد مورد نیاز .7جدول 

Table 7. GDD requirement of emergence beginning and emergence completion of sugarcane cultivars on 
different planting dates 

 رقم

Cultivar  

 تاریخ کشت

Planting Date 

 سبز شدنشروع 

Emergence beginning 

 سبز شدنتکمیل 

Emergence completion 

 بعد از کاشت روز

Day after planting 

GDD 
(C°) 

 بعد از کاشت روز

Day after planting 

GDD 
(C°) 

CP73-21 

Aug 11rd 11.5 231.8 15.33 306.3 

Aug 23 rd 11.83 237.5 16.83 336.4 

mean of Aug 11rd and Aug 23rd 11.66 235.9 16.08 321.35 

Sep 1rd 12.5 240 19.5 364.8 

Sep 11rd  14.83 264 24.16 421.2 

Mean of all planting dates  12.66 243.4 18.95 357.2 

CP57-614 

Aug 11rd 10.5 212.8 14.33 289.7 

Aug 23rd 12.16 246.4 16.5 330.4 

Mean of Aug 11rd and Aug 23rd 11.33 229.6 15.41 310.05 

Sep 1rd 15.83 293.7 22.16 409.8 

Sep 11rd  17.5 310 26.33 454.9 

Mean of all planting dates  13.99 265.7 19.83 371.2 

CP69-1062 

Aug 11rd 11.83 238.1 15.16 305.9 

Aug 23rd 13.33 268.4 16.83 333 

Mean of Aug 11rd and Aug 23rd 12.58 253.25 15.99 319.45 

Sep 1rd 17.5 327.5 24.66 453.4 

Sep 11rd  20 354.1 30.83 527.2 

Mean of all planting dates  15.66 297 21.87 404.9 

  

مرحله سبز شدن، درجه روز رشد مورد نیاز افزایش یافته 

مقایسه بین ارقام نیز نشان دهنده اختالف درجه . است

طبق نتایج بدست آمده، . مورد نیاز آنها بود يها حرارت

واحد  2/357و  4/243با میانگین  CP73-21رقم 

و  297با متوسط  CP69-1062دمایی، کمترین و رقم 

واحد دمایی، بیشترین درجه روز رشد جهت  9/404

این . را نیاز داشتند شدن مرحله سبز شروع و تکمیل

و  7/265به ترتیب برابر  CP57-614مقادیر براي رقم 

  .واحد دمایی بود 371

چنانچه نیشکر در زمان مناسب کشت شود، متوسط 

 يتر کوتاهدرجه حرارت مورد نیاز خود را در زمان 

دریافت کرده و مراحل رشدي را در مدت زمان مناسب و 

و در مقابل  دینما یمسپري  يتر مطلوببا درجه حرارت 

در اثر تأخیر در تاریخ کشت، گیاه زراعی حرارت مورد 

دریافت کرده و در  يتر یطوالننیاز خود را در مدت زمان 

نتیجه به دلیل فاصله گرفتن از شرایط بهینه، هم با 

رشد مواجه  يها شاخصتأخیر در رشد و هم کاهش در 

  .خواهد شد

) 2005(و همکاران 1نتایج گزارش شده توسط آناپالی

با تاخیر، دماي  يها کشتنشان داد در تاریخ ) 2005(

مراحل رشد رویشی باعث کاهش مدت  باال در ابتداي

 2براون و بوتسما. شدزمان تکمیل مراحل ابتداي رشد 

در همین زمینه ) 1999(و همکاران 3و ساندهو) 1993(

 .نتایج مشابهی را گزارش کردند

ي کشت ها خیتاربرتري ) 2007(آلیسون و همکاران 

                                                           
1 Anapalli 
2 Brown and Bootsmam 
3 Sandhu 
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اولیه در رشد و تجمع ماده خشک نیشکر را به علت 

شرایط دمایی مناسبتر در این زمان و سرعت کمتر رشد 

ي با تاخیر را به دلیل کاهش دما و سرعت ها کشتدر 

عدالت و . اند دانسته ها برگکمتر سبز شدن و رشد 

نیز اظهار داشتند که با تاخیر در کشت، ) 2016( 1نادري

براي کشت تا سبز شدن گیاه  مقدار درجه روز الزم

نیز در ) 2012(و همکاران 2قنبري. زراعی افزایش یافت

بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی ارقام گندم 

واحد  500زمستانه نتایج مشابهی را گزارش داده و 

تا  40مناسب در محدوده بین ی زن جوانهحرارتی را براي 

ن برآورد روز قبل از فرا رسیدن سرماي زمستا 50

 .نمودند

  

  يریگ جهینت

نیشکري جنوب  يها کشت و صنعت شرایط در

دستیابی به حداکثر سرعت سبز  به منظور خوزستان

  تا شدن و ایجاد یکنواختی در پوشش سبز مزارع نیشکر

 مزارع ضروریست کشت عمده ،پیش از شروع فصل پاییز  

اتمام و در وع فصل کاشت شر بیست روز اول طی

تا  229روز و با دریافت  12تا  11زمانی بین محدوده 

هاي  تاریخ(واحد حرارتی، سریعترین سبز شدن  253

تا  15و به تبع آن در محدوده بین ) کشت اول و دوم

واحد دمایی، بهترین  321تا  310روز و دریافت  16

و در صورت  شرایط تکمیل سبز شدن حادث گردد

اجرایی،  يها تیسایر محدودیا امکانات و زمان و کمبود 

و سپس ارقام  CP69-1062با رقم کشت اولویت 

CP57-614  وCP73-21 نتایج این تحقیق  .باشد

به منظور اصالح مدیریت کشت مزارع نیشکر  تواند یم

 .ي بعدي باشدها قیتحقي براي ا هیپااستفاده شده و 

 

  سپاسگزاري

 از زحمات، تأمین امکانات و لهیوسبدین  

ي همه جانبه مدیر عامل، مدیر و کارشناسان ها تیحما

مدیریت تحقیقات کاربري شرکت کشت و صنعت نیشکر 

  .گردد یمامیر کبیر تشکر و قدردانی 
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Extended Abstract 

 Introduction: Management of agricultural operations in sugarcane fields should be informed by the 
accurate knowledge of sugarcane growth stages and phenology and is to be reviewed based on variety 
differences. Given the importance of emergence stage on the establishment of seedling and final quality and 
quantity of sugarcane yield and given the absence of respective information, a study was conducted to 
investigate the effect of different planting dates on the phenological characteristics of the seedling stage of 
sugarcane cultivars in the south of Khuzestan Province during 2016-17 and 2017-18. 

 Materials and Methods: The experiment was carried out as a randomized complete block design with 
three replications. In terms of growth period length, Very premature, Premature, and Semi mature cultivars 
included CP73-21, CP57-614 and CP69-1062. Planting dates were Aug. 11th, Aug. 23rd, Sep. 1st and Sep 11th. 
Planting operation was conducted manually and with 1/3 overlap of grafts. In order to prevent the negative 
effects brought about by the dispersion and non-uniformity of the experimental field and the special 
conditions of sugarcane cultivation, each cultivar was cultivated in a separate field and after sampling and the 
study of different traits, the statistical analysis of each cultivar was performed separately. 

 Results: The results showed that sugarcane seedling was not affected by annual conditions and the 
interaction effect of annual conditions and planting dates. The significant differences of planting dates were 
observed at the beginning of emergence, its completion and rate of emergence and the number of leaves 
produced and their area. The fastest rate of the beginning and the completion of emergence was obtained in 
CP73-21, and on different planting dates, it was more permanent than other cultivars studied, while CP69-
1062 had the slowest and more behavioral diversity of emergence on different planting dates. The cultivar 
CP73-21 did not produce good results in terms of leaf area, but the CP69-1062 cultivar was able to produce 
the highest level of leaf area due to the extra number of leaves and the mean value of a single leaf area. In 
addition, the best results were obtained in all characteristics in August, followed by September. 

 Conclusions: Based on the results, in order to achieve the best emergence of sugarcane buds, it is 
necessary to complete the cultivation of most of the fields within the first twenty days of the beginning of the 
planting season and priority should be given to cultivar CP69-1062 and then cultivars CP57-614 and CP73-
21. Due to the differences between sugarcane cultivars, utilizing seedling stage growth data can lead to more 
scientific management of the crops in terms of the characteristics of each cultivar, which eventually leads to 
desirable yields. 

 
Keywords: Emergence beginning, Emergence completion, Emergence rate, Leaf area 
 
Highlights: 

1-Estimation and comparison of emergence characteristics of commercial cultivars of sugarcane under farm 
conditions. 

2-Study of the effect of planting dates on leaf development characteristics of important commercial 
sugarcane cultivars in early growth stages. 

3-Determination of the best planting date for sugarcane cultivars based on the seedling stage characteristics. 
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