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 جصفحه  

  دیباچهدیباچه
اصاالح و تهیاه   هجری شمسی باا هاد     1319مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند در سال 

كار كارد   آغاز به بی كشور و با كیفیت مطلويارقام مختلف بذر چغندرقند متناسب با شرايط مختلف آب و هوا
مسااي  و  باروز  های قند و گسترش كشت چغندرقناد در مناا م مختلاف كشاور      تدريج با احداث كارخانهبه

را آشاکار  های مختلف در ديسپلینضرورت انجام تحقیقات   در بخش تولید محصولو جديد مشکالت متنوع 
منظاور تايمین نیااز    بان صنايع قند باه مساعی با صاحتشريكساخت  مؤسسه تحقیقات چغندرقند نیز با هد  

  ضامن ساازماندهی مجادد    قند و تقويت بخش كشاورزی و بهباود زراعات و تولیاد چغندرقناد    های هكارخان
در  یتحقیقاات هاای  انجاام رارو ه  شاده  نژادی و تولیاد باذر اصاالح   تحقیقات بهعالوه بر تشکیالت مؤسسه  

باا  تادريج  اين محصول را آغاز كرد  به و ی بذر و گیاهپزشکیقند  تکنولچغندرزراعی  تکنولو ی های بهزمینه
  شرايطی فاراه  شاد تاا مجموعاه     های قندهمکاری واحدهای ترويج  آموزش و مديريت كشاورزی كارخانه

خباره  كارشناساان  های مختلف تخصصی  های تحقیقاتی گردآوری و در زمینهارزشمندی از ا العات و يافته
 تربیت شوند 

هاای مختلاف شاناخته    های تحقیقاتی در قالبگذاری برای آموزش و انتقال يافتهگر  سرمايهاز سوی دي
ها و داناش فنای    رود  در واقع  تجهیز منابع انسانی به مهارتشمار میشده  عام  كلیدی در فرآيند توسعه به

و باا عنايات باه     اساا  هماین  تواند نويدبخش نوآوری  خالقیت و ابتکار در سطح تولید باشد  بر همواره می
منظاور  بارداران كشااورزی باه   های تحقیقاتی به عرصه تولید و ترويج آنها در سطح بهاره اهمیت انتقال يافته
برداران در بخش تولید چغندرقند  اين موسسه عاالوه  وری و بهبود كیفیت دانش فنی بهرهافزايش سطح بهره
ها« در سنوات گذشته  بارای اولاین باار در ساال     های »روز مزرعه« و »هفته انتقال يافتهبر برگزاری برنامه

1387  اقدام به تدوين »مجموعه دستورالعم های فنی زراعت چغندرقند« كرد  بهدنبال انتشار اين مجموعه  
نیاز بخش اجرا برای در اختیار داشتن نتايج تحقیقات مختلف و جديد  اين مؤسساه را بار آن داشات كاه     باا  
نگاهی به تحقیقات انجامشده  ی سالهای گذشته و با مشاركت رژوهشگران و متخصصان در زمینههاای  

 مختلف تولید محصول چغندرقند  اقدام به انتشار مجموعه حاضر كند 
هاای تحقیقااتی باه ساطح     كرد ترويجی و با هاد  انتقاال يافتاه   با روی« های شیرينيافته»مجموعه 

الزم را در مراحا  مختلاف تولیاد    اثربخشی وين شده است تا بتواند نحوی تدبرداران بخش كشاورزی بهبهره
شاود  های فنی ارايه شده  يادآور میی از لحاظ استفاده از دستورالعم ضمن ابراز امیدوارهمراه داشته باشد  به

 ها  كشاورزان چغندركار و تولیدكنندگان بذر چغندرقند بوده و سعی شاده اسات  كه مخا ب بیشتر دستورالعم 
كشاورزان  امیدوار است آموزش  در رايان ضمن تيكید بر اهمیت توالی مطالب به شک  موضوعی  رعايت شود 

  دباشوری و خوداتکايی افزايش بهرهبا تداوم اين روند  در آينده نزديك شاهد تحول بخش كشاورزی جهت 

 
 اله  القانیداريوش فتح  

 1393 آبان
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 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند حبیب خدايی  علی
 آباد دزفولمركز تحقیقات كشاورزی صفی رور  مصطفیحسین

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند خدادادی  شهرام
 درقندمؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغن خیامی   سمر
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 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند رجبی  اباذر
 سازمان حفظ نباتات ا   رضايی  ولی
 مركز تحقیقات كشاورزی و منابع  بیعی استان خراسان رضوی رضايی  جواد
 و تهیه بذر چغندرقندمؤسسه تحقیقات اصالح  الهرنجی  ذبیح

 مركز تحقیقات كشاورزی و منابع  بیعی استان خراسان رضوی سلطانی ايدلیکی  جمشید
 آباد دزفولمركز تحقیقات كشاورزی صفی شريفی  حمید

 مركز تحقیقات كشاورزی و منابع  بیعی استان خراسان رضوی شهبازی  حسنعلی
 هیه بذر چغندرقندمؤسسه تحقیقات اصالح و ت االسالمی  رضاشیخ

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند صادقیان  سیديعقوب



 وصفحه  

 

 محل متبوع خانوادگی و نامنام
 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی صدر قاين  سیدحسین

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند عبداللهیان نوقابی  محمد
 آباد دزفولقات كشاورزی صفیمركز تحقی عزيزرور  محمدحسین

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند علیمرادی  ايرج
 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند ا     القانی  داريوشفتح

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند فتحی  محمدرضا
 غربیان آذربايجانمركز تحقیقات كشاورزی و منابع  بیعی است فتوحی  كیوان
 مركز تحقیقات كشاورزی و منابع  بیعی استان خراسان رضوی رضاقائمی  علی

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند مژده نژاد كاكوئی
 مركز تحقیقات كشاورزی و منابع  بیعی استان اردبی  )مغان( زاده  مجیدمحرم

 تهیه بذر چغندرقندمؤسسه تحقیقات اصالح و  محمديان  رحی 
 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند محمودی  سیدباقر
 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند مصباح  محمود
 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند نوشاد  حمید
 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند واحدی  سعید

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند ا   آبادی  ولیيوسف



 زصفحه  

  فهرست مندرجاتفهرست مندرجات

 صفحه نویسنده)گان( عنوان دستورالعمل شماره
 ج ديباچه

 ه هاكنندگان در تدوين دستورالعم مشاركت

 ازی عار مزارع در كشت مناسب چغندرقند  رمیمولت هایرق  (1)
 یماریب

 اله رنجیذبیح
 ايرج علیمرادی
 حمید شريفی

1 

 به آلوده مزارع در كشت مناسب چغندرقند  رمیمولت هایرق  (2)
 شهيری دگیروس و ایزومانير یماریب
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 به آلوده مزارع در كشت مناسب چغندرقند منو رم ديبریه هایرق  (4)
 نماتد و شهيری دگیروس ا یزومانيری هایماریب

 زادهمحسن آقايی
 حسن ابراهیمی كواليی

 سعید واحدی
 سیدباقر محمودی

11 

 حمید شريفی زهيیرا كشت مناسب چغندرقند منو رم ديبریههای رق  (5)
 زادهمحمدرضا اوراضی

 محمدحسین عزيزرور

16 

 رزندهیغی هاتنش به متحم  چغندرقند منو رم ديبریههای رق  (6)
 ی(شور وی خشک)

 زادهمحمدرضا اوراضی
 مسعود احمدی

 اباذر رجبی
 حمیدرضا ابراهیمیان

18 

 20 سمر خیامی  تناوب مناسب چغندرقند (7)

ن در بهبود شرايط فیزيکی خاک و نقش شخ  عمیم و زيرشک (8)
 افزايش عملکرد چغندرقند

 23 رحی  محمديان



 حصفحه  

 صفحه نویسنده)گان( عنوان دستورالعمل شماره
 سمر خیامی  زمان مناسب كاشت چغندرقند در زراعت بهاره (9)

 محمدعلی چگینی
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كاشت و برداشت مناسب چغندرقند در منا م مستعد كشت تاريخ (10)
 غرب كشوروبرايیزه در جن
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 محمدحسین عزيزرور

29 
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 46 محمدعلی چگینی های بذركار برای كشت چغندرقندكارگیری ماشینراهنمای به (16)

زنی و كاری برای افزايش قدرت جوانهوشو و فرآوری بذر: راهشست (17)
 های كوچكچغندرقند در زمین استقرار بوته

 محمدعلی چگینی
 علی جلیلیان

49 

 محمدعلی چگینی اشت بذر چغندرقندعمم مناسب برای ك (18)
 علی حبیب خدايی

54 

 56 محمدعلی چگینی زنی بذر چغندرقندنقش ر وبت و فشردگی خاک روی جوانه (19)

 61 محمدعلی چگینی آبیاری اول فص روش مناسب كاشت بذر چغندرقند در شرايط ك  (20)

 محمدعلی چگینی روش كاشت بذر چغندرقند در اراضی شور (21)
 حمدرضا جهاداكبرم

 كیوان فتوحی

63 

 رحی  محمديان سردكشت انتظاری چغندرقند در برخی منا م سرد و نیمه (22)
 رضا قائمیعلی

68 

 70 آبادیا    يوسفولی كشت نشايی چغندرقند: روشی مناسب برای اراضی شور (23)



 طصفحه  

 صفحه نویسنده)گان( عنوان دستورالعمل شماره
 74 آبادیا    يوسفولی ند رس از آخرين آبیاری غالتامکان كشت چغندرق (24)

افزايش  ول دوره رشد چغندرقند در منا م سردسیر با استفاده از  (25)
 كشت نشايی

 77 آبادیا    يوسفولی

جويی در مصر  آب و افزايش منظور صرفهكاشت بهتغییر آرايش (26)
 تراك  بوته چغندرقند

 ا     القانیداريوش فتح
 ر خیامی سم

81 

بهبود عملکرد كمی و كیفی چغندرقند با تنظی  تراك  بوته مناسب  (27)
 در مزرعه

 سمر خیامی 
 ا     القانیداريوش فتح

83 

تيثیر قطع آبیاری بعد از مرحله سبز شدن و استقرار بوته بر عملکرد  (28)
 چغندرقند

 85 رحی  محمديان

 87 حمید نوشاد زراعت چغندرقند میزان و زمان مصر  كود نیترو ن در (29)

اوره با روشش گوگردی: منبع مناسب كود نیترو ن در زراعت  (30)
 چغندرقند

 91 حمید نوشاد

 94 حمید نوشاد كودكاری  شیوه مناسب مصر  كود نیترو ن در زراعت چغندرقند (31)

 96 د نوشادحمی برآورد كود رتاسی  موردنیاز چغندرقند بر اسا  نتايج تجزيه خاک (32)

مصر  )ريزمغذی( موردنیاز میزان و روش مصر  عناصر ك  (33)
 چغندرقند

 99 حمید نوشاد

 104 سیدحسین صدر قاين ای )تیپ( در مزارع چغندرقندكاربرد سیست  آبیاری قطره (34)

ريزی آبیاری مزارع چغندرقند با استفاده از سیست  آبیاری برنامه (35)
 ای ) تیپ(نواری قطره

 106 سیدحسین صدر قاين

 109 رحی  محمديان آبیاریترين مرحله رشد چغندرقند نسبت به ك حسا  (36)

 111 رحی  محمديان تيثیر قطع آبیاری آخر فص  بر عملکرد ريشه و كیفیت چغندرقند (37)

تيثیر رق  مقاوم و برداشت زودتر از موعد بر خسارت بیماری  (38)
 برگی چغندرقندلکه

 شريفیحمید 
 نژادمژده كاكوئی

113 

تيثیر محدود كردن آب و نیترو ن در اواخر فص  رشد بر كیفیت  (39)
 چغندرقند رايیزه

 حمید شريفی
 رورمصطفی حسین

117 

افزايش درصد قند چغندرقند در مغان با استفاده از مديريت مناسب  (40)
 مزرعه

 ا    القانیداريوش فتح
 زادهمجید محرم

119 

 121 سیدحسین صدرقاين ديريت آبیاری زراعت چغندرقند بذریم (41)



 يصفحه  

 

 صفحه نویسنده)گان( عنوان دستورالعمل شماره
 آبادیا   يوسفولی های هرز در چغندرقنددوره بحرانی كنترل علف (42)

 حسنعلی شهبازی
123 

كاهش خسارت بیماری روسیدگی ريشه چغندرقند با رعايت اصول  (43)
 های مقاومبرد رق زراعی و كاربه

 سیدباقر محمودی
 حسنعلی شهبازی

 عادل ردرام
 كواليیحسن ابراهیمی

125 

كاهش گسترش و خسارت بیماری ويروسی ريزومانیا با مديريت  (44)
 صحیح مزرعه

 زادهمحسن آقايی
 سعید دارابی

129 

 نصوریمغالمرضا اشر  تاپ در مزرعه چغندرقندكاهش خسارت بیماری ويروسی كرلی (45)
 زادهمحسن آقايی

132 

 جهانشاه بسا ی مديريت بیماری قارچی سفیدک رودری چغندرقند (46)
 نژادمژده كاكوئی

135 

 138 ا    رضايیولی خوار چغندرقندمديريت آفت مخرب كرم برگ (47)

 140 ا    رضايیولی ترين آفات چغندرقندخوار: يکی از مه های  وقهمديريت كرم (48)

 143 محمد عبداللهیان نوقابی تخمین عملکرد ريشه چغندرقند در مزرعه به روش غیرتخريبی (49)

 محمد عبداللهیان نوقابی برآورد عیار چغندرقند در مزرعه توسط دستگاه رفراكتومتر دستی (50)
 االسالمیرضا شیخ

146 

 148 داللهیان نوقابیمحمد عب شیوه صحیح سرزَنی ريشه چغندرقند در هنگام برداشت محصول (51)

 152 محمد عبداللهیان نوقابی داری چغندرقند در سیلوی كنار مزرعهروش صحیح نگه (52)

 154 بابك بابايی داری چغندرقند در سیلوی كنار مزرعهروشش مناسب جهت نگه (53)

داری در تيثیر شیرآهك بر حفظ كیفیت ريشه چغندرقند حین نگه (54)
 سیلوی كنار مزرعه

 157 بك بابايیبا

 159 بابك بابايی های رالسیده چغندرقندروش صحیح تعیین عیار برای ريشه (55)

 حسنعلی شهبازی داری ريشه چغندرقند در سیلوی كارخانه قنداصول صحیح نگه (56)
 جواد رضايی

 مسعود احمدی

163 

 



 1صفحه  

 

  ازازی ی عارعار  مزارعمزارع  دردر  کشتکشت  مناسبمناسب  چغندرقندچغندرقند  ژرمژرمییمولتمولت  هایهایرقمرقم( ( 11))

  ییمارمارییبب
  اله رنجی، ایرج علیمرادی، حمید شریفیاله رنجی، ایرج علیمرادی، حمید شریفیذبیحذبیح

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

 ریسای بازده ،افزوده ارزش نیشتریببا ایجاد  مرغوب بذر ،یکشاورزی هانهاده نیب در

ی انرژ صرف بای حت، تیفیک با بذر از استفاده بدونبخشد. نیز ارتقا می رای کشاورزی هانهاده

 هانهاده نیترمهم ازی کی مناسب بذر لذا. افتی دست محصول حداکثر به توانینم زین فراوان

 کشت جهت مناسب رقم انتخابسوی دیگر،  از. شودمحسوب می چغندرقند زراعت جهت

 مدنظر رقم اتیخصوص گرید وی فیک وی کمی پارامترها وی میاقل طیشرا به توجه بای ستیبا

های تحقیقاتی ویید و یا تریپلویید چغندرقند از اولویتژرم دیپلتهیه ارقام هیبرید مولتی. ردیقرارگ

 افشانگردهی پدر والد با مینرعقی مادر والد بیترک از چغندرقند ارقامی نژادبه آید.شمار میبه

ی کنواختی از دیپلوئیپل ارقام با سهیمقا در دیبریه ارقام. دیآیم دستهب دیتتراپلوئ ای دیپلوئید

 قبل. ردیپذیم انجام ترراحت اریبس آنها زهیمکان برداشت و هستند ورداربرخی باالتر شهیر رشد

 با لذا بودند، دیپلوئیپل، داخلتولید  چغندرقندی تجارت ارقام ،یشمسی هجر 1359 سال از

 و دیپلوئید ارقام هیته وی بررس 1356-60ی هاسالی طی توپالسمیس مینرعقی هانیال بهی ابیدست

 تا و شدی معرف ژرمیمولت دیپلوئیتر دیبریه رقم نیاول 1361 سال در و آغاز ژرمیمولت دیپلوئیتر

 .داشت ادامه کار نیا ،منوژرم ارقامی معرف از قبل و 1380 سال

 یفنی هاهیتوص و دستورالعمل شرح

توسط کشاورزان ی تجارت صورتبه که شدهیمعرف چغندرقند ژرمیمولت ارقام نیترمهم

 شود:های زیر میگیرند شامل رقممی قرار کار و کشت مورد
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 7233 ژرمیمولت دیپلوئید دیبریه رقم

ی میقدی هاتوده ازی کی که 7233 دیپلوئید افشانگرده هیپا از استفاده با 7233 دیبریه رقم

 MSTی توپالسمیس مینرعقی مادر هیپا با آنی تالق و رفتیم شماربه موسسه محصول خوش و

R هایرقم ازی کی عنوانهب دارد کهی یباال اریبسی سازگار لیدلبه رقم نیا. است آمده دستهب 

 سال در و شروع 1357 سال از آن اصالح. شودیم محسوب موسسه ریچشمگ و مطلوب اریبس

 برخورداری متوسطی شیرو رشداز  و( Eی )محصول پیتدارای  رقم نیا. دشی معرف ،1362

 حساسی سطح دکیسف و سرما به و داردی بنس مقاومتی خشک وی شور به رقم نیا. است

 عملکرد. کندیم دیتولی ریچشمگ عملکرد ،حساس ارقام با سهیمقا درو  شوری اراض در. است

در هکتار  شهیر نتُ 40 ،زهیمکانمهینی اراض در ودر هکتار  نتُ 55 ،زهیمکان کامالًی اراض در آن

 در لوگرمیک 15 معادلبرای کاشت  ازینمورد بذر زانیم. است شده برآورد درصد 17-18 اریع با

 اوره کود ،یکود ازین نظر از. است نیفرورد لیاوا آن کاشت زمان نیترمناسب و است هکتار

 قاتیتحق هیتوص اساس بر داریمپتاس و دارفسفری کودها و هکتار در لوگرمیک 250 مقداربه

 ن،یقزو خراسان، ارس،ف مناطق در کاشت مناسب رقم نیا. شودیم نییتع محل آب و خاک

 .است اصفهان و همدان کرمانشاه، کرمان، کرج، مغان، دوآب،نایم

 IC ژرمیمولت دیپلوئیتر دیبریه رقم

ی توپالسمیس مینرعقی مادر هیپا و 37R دیتتراپلوئ افشانگرده هیپا از استفاده با IC رقم

MST C2 ی هایبررس دنبالهب و 1361 سال در رقم نیا. است آمده دستهب آنها بیترک و

 پیت از رقم نیا .دشی معرف ،آن نیوالدی سازگار وی ریپذبیترک تیخاص نییتع وی مقدمات

 برگ سطح و دهیکشی هاشهیر داشتن رقم نیا اتیخصوص از. استبرخوردار ( N) نرمال

ی شور به رقم نیا. است گرم 23وزن هزاردانه آن  و روز 180 آن رشد دوره طول. است متوسط

 طول دری گلده با است ممکن ریسردس مناطق در آن زودهنگام کشت. است حساسی کخش و

 است ریمتغ کاشت منطقه وی زراع خاک طیشرا به بسته رقم نیا عملکرد. باشد همراه رشد فصل

ی خوب شربت خلوص ازکند. یم دیتول درصد 18 اریع بادر هکتار  نتُ 55 متوسط طور بهی ول

 کاشت زمان نیترمناسب و هکتار در لوگرمیک 12-15 آنی مصرف بذر زانیم .است برخوردار
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 لوگرمیک 250شامل  آن ازیموردنی کودها. است نیفرورد لیاوا تا اسفند اواخردر محدوده 

 محل آب و خاک قاتیتحق هیتوص اساس بر داریمپتاس و دارفسفری کودها و هکتار در اوره

 کرج مغان، دوآب،نایم ن،یقزو خراسان، فارس، مناطق در کاشت مناسب رقم نیا. شودیم نییتع

 .است اصفهان و

 زهییپا کشت مناسب 1BR نگیبولت به مقاوم ژرمیمولت رقم

 در موردکشت چغندرقند. استی روساقه مسئله زهییپا کشتی هاتیمحدود ازی کی

 معرض در اهیگ گرفتن قرار با اول سال در اهیگ تا باشد نگیبولت به مقاوم ستیبایم زهییپا مناطق

است و  نگیبولت به مقاوم BR1 ژرمیمولت رقم. ندکن دیتول دهندهگل ساقه ،زمستانی سرما

 برگ سطح دوام و دهیکش و فرم خوشی هاشهیر با( NZی )قند به لیمتما نرمال پیتی دارا

ی حاک آمده عملبهی هایابیارز. استشده برآورد درصد 87 رقم نیا شربت خلوص. است ادیز

 در آن ارقندیع ودر هکتار  نتُ 65-70 حدود زهیمکان مزارع در رقم نیا عملکرد که است آن از

 مناسب زمان و هکتار در لوگرمیک 12ی مصرف بذر زانیم. است شتریب شاهد هایرقم با سهیمقا

 کرد استفاده توانیم زین بهارهکشتی برا رقم نیا از. است مهر اول مهین دزفول منطقه در کاشت

 در برداشت مناسب زمان. خواهد بود کشتی برا مناسب زمان اسفند اواسط صورت نیا در که

)کشت  خوزستان مناطقی برا رقم نیا. استتعیین شده بهشتیارد اول مهین خوزستان منطقه

 کرج وی خو ه،یاروم شابور،ین ن،یقزو همدان، شهرکرد، پاییزه(و مناطق کشت بهاره مانند

 .است مناسب

 داستفادهمنابع مور

 رقمی معرف گزارش IC .1361 .چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق موسسه. 

 چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق موسسه. 1361. 7233 رقمی معرف گزارش. 

 رقمی معرف گزارش BR1 .1370  .چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق موسسه. 
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  بهبه  آلودهآلوده  مزارعمزارع  دردر  کشتکشت  مناسبمناسب  چغندرقندچغندرقند  ژرمژرمییمولتمولت  هایهایرقمرقم( ( 22))

  شهشهییرری ی دگدگییپوسپوس  وو  ااییزومانزومانییرر  ییمارمارییبب

  رضا قائمیرضا قائمیعلیعلی، ، مسعود احمدیمسعود احمدی، ، حسنعلی شهبازیحسنعلی شهبازی، ، محمود مصباحمحمود مصباح

 موضوع تیاهم و مسئله انیب

 رگبرگ نکروتیك زردی ویروس لهیوسبه که (Rhizomania) گناییریشهی ماریب

 در جیتدربه و شد گزارش سفار استان از 1375 سال در شودمی ایجاد (BNYVV) چغندرقند

 فارس، خراسان، زیچغندرخی هااستان دری ماریب نیا ،حاضر حال در. افتی گسترش کشور

 از زین شهیری هایدگیپوس. شودیم مشاهده مناطق ریسا و کرمانشاه اصفهان، ،یغربجانیآذربا

 مختلفی زایماریب عوامل توسط که است کشوری چغندرکار مناطق ازی اریبس در عیشا موارد

ی آلودگ. است طوقه و شهیری یایزوکتونیری دگیپوس ها،یدگیپوس نیا ازی ک. یشوندیم جادیا

 مالحظهقابل کاهش موجب مأتوی آلودگ ای و فوقی زایماریب عوامل از كی هر به مزارع

 راه نیترمطمئن ویست ن ثمر مثمر چندانی زراعی هاروش بهی ماریب کنترل. شودیم محصول

 هنوز کهنیا به توجه با. است مقاوم هایرقم اصالح ،چغندرقند دیتول ادامه وی ماریب مهاری برا

 وی( سنت) کوچك سطح دری هازراعت خصوصهب کشوری چغندرکاری اراض ازی بخش

 دیتول تیمحدود باعث آلوده مناطق توسعه و دارد اختصاص ژرمیمولت ارقام کشت بهی شتیمع

 و ایزومانیری ماریب به مقاوم ارقام دیتول و هیته اصالح،این،  بنابر .استشدهی اراض نیا در

 .است اهمیت حائز اخیر هایسال دری یایزوکتونیری دگیپوس

 یفنی هاهیتوص و دستورالعمل شرح

زیر  شرح بهشامل دو رقم ی ماریب به مقاوم شدهیمعرف قند چغندر ژرمیمولت ارقام نیترمهم

 .هستند
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 ییایزوکتونیری دگیپوس و ایزومانیری ماریب به متحمل ژرمیمولت دیبریه «جام» رقم

 ارزیابی با ابتدا. استشده استفاده هیبریداسیون و گزینش روش از رقم این اصالح در

 استان) زرقان ستگاهیا آلوده مزرعه در طبیعی آلودگی شرایط تحت مختلف هایژنوتیپ

 از مقاوم هایبوتهتك الیزا آزمون انجام با و تعیین ایزومانیری ماریب به متحمل ژنوتیپ ،(فارس

ی ابیارز برنامه زمان،هم. دش خابتان مقاومی هاهیپا ازی کی عنوانهب موردنظر ژنوتیپ میان

ی آلودگ طیشرا تحت زینی یایزوکتونیری دگیپوس به مقاوم پیژنوتی یشناسای برا هاپیژنوت

 و متحمل جامعه از مقاومی هابوتهتك انتخاب زا پس که شد دنبال کروپالتیم در شدهکنترل

 با پدری پایه ،الذکرفوق پیژنوت دوی تالق از. آمد دستهب مقاوم هیپا نیدوم آنها ازی ریبذرگ

 قرار استفاده مورد ژرمیمولت نرعقیم مادری پایه چند با تالقی در که شد حاصل دوگانه مقاومت

 شرایط در همچنین و آلوده هایهمزرع در یمتوال سال چند طی حاصل هیبریدهای. گرفت

 ،نهایت در و بررسی محصول کیفیت و قند عیار عملکرد، بیماری، به مقاومت نظر از غیرآلوده

 نسبی مقاومت که است ژرمیمولت دیپلوئید هیبرید یك ترکیب این .دش ییشناسا ترکیب بهترین

 و رازیش مناطق در رقم نیای ابیازر از حاصل جینتا .دارد ایزوکتونیر و ریزومانیا بیماری برابر در

 مقاوم شاهد  با سهیمقا دراخیر  منطقه دو در رقم نیا دیسف شکر عملکرد که داد نشان مشهد

 ،هیبرید این شاخصهای ویژگی دیگر از. داد نشان شیافزادر هکتار  نتُ كی حدود دری خارج

 یك عنوانهب را آن از استفاده کانام کهاست  غیرآلوده و عادی شرایط تحت آن خوب عملکرد

 و سازدمی فراهم نیزـ ی سنتی هازراعت و کوچكهای زمین در خصوصهبـ  معمولی رقم

 رقم این. شودی خارج ژرمیمولت هایرقم وپیشین  ژرمیمولت هایرقم نیگزیجا تواندیم

 هایهمزرع در دیبریه نیا شهیر عملکرد نیانگیم. دارد معتدل و سرد مناطق به خوبی سازگاری

 هکتار در لوگرمیک 10-12 معادل دیبریه نیای مصرف بذر زانیم و هکتار در نتُ 45 معادل آلوده

 .است

 ایزومانیری ماریب به مقاوم ژرمیمولت دیبریه «029SBSI» رقم

ی هارگه به عیوسی کیژنت ساختار بای منابع از مقاومتی هاژن انتقال از رقم نیا اصالح در

 45 تعداد ،بیترت نیا به. استشده استفاده آلوده طیشرا در نشیگز آن دنبالبه و ندچغندرق



 6صفحه  

 دکُ تحت برتر لیفام كی ،هایابیارزنتایج  اساس بر ادامه در. آمد دستهبی خواهرمهین لیفام

SBSI029 حاصل جینتا .گرفت قراری ابیارز موردی ماریب به آلوده مناطق در و شد انتخاب 

ی خارج وی داخل شاهد هایرقم با سهیمقا در رقم نیا شهیر عملکرد داریمعنی ربرت ازی حاک

 رقمعملکرد  با یداریمعن اختالف ،درهکتار نتُ 90/50 شهیر عملکرد متوسط با رقم نیا. بود

 آلوده طیشرا در زین رقم نیا شکر عملکرد. داشت( هکتار در نتُ 848/42ی )خارج مقاوم شاهد

 برابر دو از شیب و( هکتار در نتُ 656/7ی )خارج مقاوم شاهد از شتریب( ارهکت در نتُ 396/8)

 شهیر عملکرد با بیترتبه دیجد رقم زین رآلودهیغ طیشرا در. بود( هکتار در نتُ 652/3) جام رقم

 كی رقم این. داد نشان داریمعن اختالف هارقم ریسا با هکتار در نتُ 50/11 و 30/94 شکر و

ی دگیپوس بهی نسب وتحمل ریزومانیا بیماری به باال مقاومت با چندجوانه افشانهآزادگرد تیجمع

 نیا اصالح دری خارج مقاوم منابعی ژن ریذخا ازی ریگبهره به توجه با. است چغندرقند شهیر

 رقم این. است برخوردارنیز ی قبولقابل قند اریع از ،حال نیع در و ادیز آن ریشه عملکرد رقم،

ی داخل هایرقم ریسا با هسیاقم در آنی یهوا اندام واست  برخورداری خوب زنیانهجو قدرت از

ی مناطق در کشت مناسب را رقم نیا ،باالی زنجوانه قدرت و بودن چندجوانه. است کمتر

 و تیفیک ازی زراع نیزم و بوده محدودی کشاورز آالتنیماش از استفاده امکان کهکند یم

ی ماریب به آلوده هایهمزرع در کشت مناسب رقم نیا. ستین رداربرخوی مناسبی سازآماده

 کنند،یم استفاده ژرمیمولت بذر که رانیای چغندرکار مناطق هیکل در ایزوکتونیر و ایزومانیر

 شود.توصیه می هکتار در لوگرمیک 10-12 معادل دیبریه نیای مصرف بذر زانیم. است

 منابع مورداستفاده

 ریزومانیای ماریب به مقاوم چغندرقندی اچندجوانه جدید قمر .1392. ح ،یشهباز 

.(SBSI029) چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق موسسه. 

 ،و ایزومانیری ماریب به متحمل چغندرقند ژرمیمولت دیبریه رقمی معرف. 1388. م مصباح 

 .چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق موسسه(. جامی )یایزوکتونیری دگیپوس
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ی ی عارعار  مزارعمزارع  دردر  کشتکشت  مناسبمناسب  چغندرقندچغندرقند  منوژرممنوژرم  ددییبربرییهه  هایهایرقمرقم( ( 33))

  ((سالمسالمی )ی )مارمارییبب  ازاز
  علی حبیب خداییعلی حبیب خدایی، ، محمدرضا فتحیمحمدرضا فتحی، ، زادهزادهمحسن آقاییمحسن آقایی، ، سیدیعقوب صادقیانسیدیعقوب صادقیان

 موضوع تیاهم و مسئله انیب

 کمتر خسارت شتر،یبی کنواختی لیدلبه چغندرقند منوژرم بذر کشت و دیتول ه،یته اصالح،

ـ  دیتول نهیهز کاهش و ژرمیمولت بذر به نسبت باالتر شربت خلوص و برداشت زمان در هاشهیر

 استشده سببی کارگر دستمزد روزافزون شیافزای است.ضرورـ  تنك اتیعمل حذف لیدلبه

 بذر از استفاده ،زهیمکان کامالً کشت الزمه و آورندی رو زهیمکان کشت طرفبه کشاورزان که

 و اصالح قاتیتحق موسسه ،یشمس 1370 دهه اواسط از ،مبنا نیا بر. است هجوانتك ای منوژرم

 عمده و داد قرار خودی کار برنامه در را منوژرم دیبریه هایرقم هیته طرح چغندرقند بذر هیته

 قاتیتحق ،1373 سال از .گرفت قرار منوژرم بذر هیتهی راستا در محصول نیای نژادبه قاتیتحق

ی معرف آن جهینت و شد شروعی توپالسمیسی مینرعقسیستم  هیبرپا دیبریه ممنوژر هایرقم هیته

 اثبات به ژرمیپل بذر به نسبت را خودی برتر سرعتبه منوژرم بذر. بود 1382 سال در رقم دو

 هکتار هزار 30 حدود 1380 سال در منوژرم بذر رکشتیز سطح که دهدیم نشان آمار. رساند

 متوسط ،منوژرم بذر رکشتیز سطح شیافزا با. دیرس هکتار هزار 130 به 1385 سال در و بود

ی هاسال در بیترتبه هکتار در نتُ 8/36 و 2/32 به 1380 سال در هکتار در نتُ 27 از عملکرد

 کشتجایگزینی  اندازه چه تا که ستا آن انگریب ارقام و آمار نیاافزایش یافت.  1385 و 1384

 .استشده کشور قند دیتول دری فیک وی کم شیافزا سبب منوژرم دیبریهبذر 

 یفنی ها هیتوص و دستورالعمل شرح

 موسسه توسط چغندرقند منوژرم دیبریه رقم هارچ ،1385 تا 1380ی هاسال فاصله در

 عبارت بودند از: موردنظر هایرقم. شدی تجارت دیتول ومعرفی  اصالح،
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 «رسول» منوژرم دیبریه رقم

 با هاآنی تالق و Jot-18 و 19669 دیتتراپلوئ افشانگردهی هاهیاپ از استفاده با رسول رقم

 ـ نرمال پیتی دارا رقم نیا. است آمده دستهب( 261*231) منوژرم مینرعقی مادر هیپا

 چغندرقند برگ گردلکهی قارچی ماریب به متحمل و نگیبولت به مقاوم ،(NEی )محصول

(Cercospora beticola )و آب مختلف مناطقی برای یباال اریبسی سازگار تیخاص. است 

 ر،یگرمس مناطق شاملی یهوا و آب مختلف مناطق درنحوی که، به. دهدیم نشان خود ازی یهوا

 کشتقابلـ  باشد فراهم رقم نیای برا رشد دوره روز 180 حداقل کهـ  ریسردس و ریگرمسمهین

 اریبس بهاره زودی هاکشت و( خوزستان) زهییپا کشت مناطق دربرای کشت  خصوصبه و است

 درصد 17 حدود قند اریع با هکتار در نتُ 60 از شیب متوسط طورهب آن عملکرد. است مناسب

. بود هکتار در نتُ 95 از شیب سودان در زهییپا کشت در رقم نیا عملکرد. استشده برآورد

 آن کاشتزمان نیترمناسب و است هکتار در( تیون)ی لوگرمیک 5/2-3 آن ازیموردن بذر زانیم

 در. است خرداد 20 تیلغا بهشتیارد 15 آن برداشت خیتار نیبهتر و مهر زمستانه کشت در

. شود اقدام بذر کاشت به نسبت دیبا خبندانی و سرما شدنی سپر محض به بهارهکشت مناطق

این  .استشـده برآورد هکتـار در بوتـه هزار صدكی تا هشتـاد رقم، نیای برا بوته تراکم نیبهتر

 .است کشتقابل کشوری چغندرکار منـاطق اکثر دررقم 

 «نیریش» منوژرم دیبریه رقم

 هیپا با هاآنی تالق و 181 و 191 دیپلوئید افشانگردهی هاهیپا از استفاده با نیریش رقم

 نیا. است( Zی )قند پیتی دارا رقم نیا. استآمده دستهب( 261*231) منوژرم مینرعقی مادر

. دهدیم نشان خود ازی یهوا و آب مختلف مناطقی برای یباال اریبسی سازگار تیخاص رقم

( خوزستان) ریگرمس مناطق در. است هیتوصقابل بهاره کشت مناطق و زهییپا کشت مناطقی برا

 رقم نیا(. آبان دوم مهین تیلغا مهر سوم دهه) شود کشت رپهکُ صورتبه رقم نیا است بهتر

ی برا رشد طیشرا روز 160 حدود و رنددای ترکوتاه رشد دوره که ریسردس مناطقی برا

 بهاره کشت مناطق در رقم نیا کاشتخیتار نیبهتر. است هیتوصقابل زین است فراهم چغندرقند

 نیا در. باشدشده فراهم چغندر بذر کشت امکان که استی زمان و سرما دوره انیپا از پس
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 در واحد 5/2-3 آن ازیموردن بذر زانیم. باشد شده انجام زییپا رد نیزم هیته اتیعمل دیبا ،طیشرا

 هارقم نیبهتر از سرد معتدل و سرد مناطق دری سازگاری هاشیآزما در رقم نیا. است هکتار

 95/16 اریع بادر هکتار  شهیر نتُ 11/116 عیوس سطح در رقم نیا دیتول زانیم نیباالتر و بود

 .استشده گزارشی غربنجایآذربا نقده منطقه در درصد

 «جلگه» منوژرم دیبریه رقم

 دیپلوئیدی مادر والد و (jot18+19669) دیتتراپلوئی پدر والدی تالق از جلگه رقم

ی طوالن نسبتاً رشد دوره که کشور ازی مناطقی برا رقم نیا. استشده حاصل( 7112*261)

 16 قند اریع و هکتار در نتُ 61 متوسط طورهب رقم نیا شهیر عملکرد. است مناسب اریبس دارند

ی محصولـ  نرمال پیتی دارا( منوژرم) جوانهتك دیپلوئیتر دیبریه كی جلگه رقم. است درصد

(NE) برداشت در لیدل نیهمبه و است برخوردار کنواختی یهاشهیر از رقم نیا. است 

 عیوس کشوریی هوا و آب مختلف مناطق در رقم نیای سازگار دامنه. داردی کمتر فتاُ ،زهیمکان

 آنی هایژگیو از شهیری هایناخالص بودن کم و باالست آن شکر استحصال راندمان. است

 و ایزومانیر ژهیوهبـ  هایماریب به آلوده مزارع در کشت مناسب رقم نیا. شودیم محسوب

 و سرماسپری شدن  از پس بهاره مناطق در رقم نیا مناسب کشت خیتار. ستینـ  ایزوکتونیر

 هکتار در تیونی سه ،کارفیرد دستگاه لهیوسبه بذر مصرف زانیم. شودیم هیتوص خبندانی

 75 خالص،نیتروژن  لوگرمیک 180 مصرف با شدهانجامی هاشیآزما اساس بر .شودیم شنهادیپ

تولید  هکتار در شکر نتُ 11 حدود ،یم در هکتارپتاس لوگرمیک 75 و خالص فسفر لوگرمیک

 شود.می

 «گدوک» منوژرم دیبریه رقم

 دیپلوئیدی مادر والد و( 181+191) دیتتراپلوئی پدر والدی تالق از گدوک رقم

 فارس،ی هااستان مانند سرد نسبتاً مناطقی برا رقم نیا. استشده حاصل( 7112*436)

 نتُ 63 ،متوسط طورهب رقم نیا شهیر عملکرد. است مناسب خراسان و کرمان ،یغربجانیآذربا

 و( منوژرم) جوانهتك دیپلوئید دیبریه كی گدوک رقم. است درصد 16 قند اریع و تارهک در

 کمیی هوا اندام و کنواختی یهاشهیر از رقم نیا. است (NZ)ی قندـ  نرمال پیتی دارا
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 آن شکر استحصال راندمان. استگزرش شده کم آن فتاُ ،زهیمکان برداشت در. است برخوردار

 هایماریب به آلوده مزارع در کشت مناسب رقم نیا. است کم رقم نیا شهیری هایناخالص و باال

 از پس بهاره مناطق در رقم نیا مناسب کشت خیتار. ستینـ  ایزوکتونیر و ایزومانیر ژهیوهبـ 

 تیونی سه ،کارفیرد دستگاه لهیوسبه بذر مصرف زانیم. شودیم هیتوص خبندانی و سرما انیپا

نیتروژن  لوگرمیک 135 مصرف با شدهانجامی هاشیآزما اساس بر .شودیم شنهادیپ هکتار در

 نتُ 12 حدودامکان تولید  ،یم در هکتارپتاس لوگرمیک 70 و خالص فسفر لوگرمیک 75 خالص،

 وجود دارد. هکتار در شکر

 منابع مورداستفاده

 هموسس(. رسول) چغندرقند دیپلوئیتر منوژرم رقم كی یمعرف. 1380. ی.س ان،یصادق 

 .چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق

 قاتیتحق موسسه. معتدل و سرد مناطقی برا دیجد رقمی معرف. 1382. ی.س ان،یصادق 

 .چغندرقند بذر هیته و اصالح

 و اصالح قاتیتحق موسسه. منوژرم چغندرقند جدید رقم دو معرفی. 1383. ی.س ان،یصادق 

 .چغندرقند بذر هیته
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  آلودهآلوده  مزارعمزارع  دردر  کشتکشت  مناسبمناسب  چغندرقندچغندرقند  وژرموژرممنمن  ددییبربرییهه  هایهایرقمرقم( ( 44))

  نماتدنماتد  وو  شهشهییرری ی دگدگییپوسپوس  ا،ا،ییزومانزومانییرری ی هاهاییمارمارییبب  بهبه

  زاده، حسن ابراهیمی کوالیی، سعید واحدی، سیدباقر محمودیزاده، حسن ابراهیمی کوالیی، سعید واحدی، سیدباقر محمودیمحسن آقاییمحسن آقایی

 موضوع تیاهم و مسئله انیب

 زراعت مهمی هایماریب از شهیری دگیپوس و ایزومانیری ماریب دو ،حاضر حال در

 ویروس لهیوسبه که (Rhizomania) گناییریشهی ماریب. روندیم شماربه رانیا در دچغندرقن

 فارس استان از 1375 سال در ،شودمی ایجاد (BNYVV) چغندرقند رگبرگ نکروتیك زردی

 زیچغندرخی هااستان دری ماریب نیااکنون، هم. افتی گسترش کشور در جیتدرهب و شد گزارش

. شودیم مشاهدهکشور  مناطق ریسا و کرمانشاه اصفهان، ،یغربجانیآذربا فارس، خراسان،

 توسط که است کشوری چغندرکار مناطق ازی اریبس در عیشا موارد از زین شهیری هایدگیپوس

ی یایزوکتونیری دگیپوس ها،یدگیپوس نیا ازی ک. یشوندیم جادیا مختلفی زایماریب عوامل

 مانأتوی آلودگ ای و فوقی زایماریب عوامل از كیهر به همزرعی آلودگ. است طوقه و شهیر

 کاربرد اینکه به توجه با. دشویم شکر عملکرد ،تینها در و محصول دیشد کاهش موجب

ی هاروش وی( زراع تناوب وی اریآب روش کاشت، خیتار جمله از) زراعی هایروش ازی برخ

 مقاوم رقم از استفاده لذا نیستند، سودمند چندان هابیماری نیا با مبارزه در بیولوژیکی و شیمیایی

 .شودیم محسوب هایماریب نیا با ثرؤم مبارزه راه تنها و نیبهتر

 یفنی ها هیتوص و دستورالعمل شرح

ی هاتنش به مقاوم چغندرقند منوژرم دیبریه رقم پنج ،1392 تا 1385ی هاسال فاصله در

. شدی تجارت دیتولدر سطح تجاری  و هیتهمعرفی و بذر آن  اصالح، موسسه توسطی ستیز

 زیر هستند. شرح به موردنظر هایرقم
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 ایزومانیری ماریب به متحمل منوژرم دیبریه «زرقان» رقم

 نیمحقق توسط 1385 سال در که است ایزومانیری ماریب به متحمل رقم نیاول «زرقان»

 هیبرید یك ترکیب نای. گرفت قرارکشاورزان  اریاخت در وی معرف چغندرقند قاتیتحق موسسه

 اریبس شرایط تحت و دارد ریزومانیا بیماری برابر در نسبی مقاومت که است منوژرم دیپلوئید

تولید  هکتار در شهیر نتُ 60 تا متوسطی هایآلودگ در و شهیر عملکرد نتُ 40 حدود آلوده

 هایشاخص دیگر از. رسدیم درصد 15 حدود به آلوده طیشرا تحت رقم نیا ارقندیعکند. می

 را آن از استفاده امکان کهاست  غیرآلوده و عادی شرایط تحت آن خوب عملکرد ،هیبرید این

 به متحمل و منوژرم دیبریه دیپلوئید ،رقم نیا. سازدمی فراهم نیز معمولی رقم یك عنوانبه

 .شودینم هیتوص زهییپا کشتی برا و بوده بهاره کشت مخصوص دیجد دیبریه. است ایزومانیر

 رقمی هایژگیو از. داردی خوب اریبس تیفیک و اریع عملکرد، رآلوده،یغ مناطق در رقم نیا

 اشاره بلندی هادمبرگ با صاف و بلندی هابرگ ده،یکش و صافی هاشهیر دیتول به توانیم

ـ ی غربجانیآذربا و شهرکرد همدان، رینظـ  ریسردس مناطق در کاشتخیتار نیترمناسب. کرد

 نیا کاشتی برا مناسب زمان. است مهر اول مهین مناطق نیا در برداشت زمان و نیوردفر لیاوا

 نیفرورد اواخر تا اسفند دوم مهین ازـ  مغان کرمان، اصفهان، فارس، رینظـ  معتدل مناطق در رقم

با ) آلوده مناطق در کاشت مناسب اول درجه در رقم نیا. است مهر دوم مهین برداشت زمان و

 مناطق ریسا وی غربجانیآذربا مشهد، اصفهان، فارس، رینظـ  ایزومانیر روسیو به( کم شدت

 شهیر عملکرد ازی خارج وی داخل نرمال هایرقم با سهیمقا در رآلودهیغ مناطق در. استـ  آلوده

 گرفته درنظر)واحد(  تیونی سه ،هکتار هر در ازیموردن بذر. است برخورداری شتریب ارقندیع و

 .شودیم

 ایزومانیری ماریب به مقاوم منوژرم دیبریه «پارس» مرق

 رقم با مقایسه در و استشده تهیه و اصالح که است مقاومی رقم اولین «پارس» رقم

 همچنین و ریزومانیا بیماری به آلودههای زمین در تریمناسب عملکرد از «زرقان» داخلی متحمل

 آلوده بیشهای کم و زمین در محصولی همقایس هایآزمایش. است برخوردار غیرآلوده مناطق

 در نتُ 11/56 ریشه عملکرد میانگین با هیبرید این که داد نشان کشور قند کارخانه دوازده حوزه
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 متوسط با قیاس در آلوده چنداننه مناطق در هکتار در نتُ 02/67 و بسیارآلوده مناطق در هکتار

 سایر در هکتار در نتُ 89/59 و آلوده مزارع در هکتار در نتُ 62/37) «زرقان» رقم ریشه عملکرد

 از بسیاری به نزدیك بسیار ،صفت این نظر از واست  برخوردار محسوسی برتری از( مناطق

 دو هیبرید این شکر عملکرد متوسط. داشتند شرکت هاارزیابی این در که است خارجی هایرقم

 به متحمل و منوژرم دیپلوئید دیبریه یك رقم نیا. است «زرقان» رقم از بیشتردر هکتار  نتُ

 هیتوص زهییپا کشتی برا واست  بهاره کشت مخصوص دیجد دیبریه. است ایزومانیر بیماری

 درصد از اما داردی خوب اریبس تیفیک و ریشه عملکرد رآلوده،یغ مناطق در رقم نیا. شودینم

 به آلوده مناطق در تکاش مناسب اول درجه در رقم نیا. نیست برخوردار زیادی بسیار قند

 .استـ  آلوده مناطق ریسا وی غربجانیآذربا خراسان، اصفهان، فارس، رینظـ  ایزومانیر روسیو

 و شهیر عملکرد ازی خارج وی داخل نرمال هایرقم با سهیمقا در رآلودهیغ مناطق در هرچند

 .است هکتار هر در واحد سه موردتوصیه بذر. است برخوردارنیز  خوبی شکر

 ایزومانیری ماریب به مقاوم منوژرم دیبریه «تربت» مرق

 کشت مخصوص و ایزومانیر بیماری به مقاوم و منوژرم یدیدیپلو دیبریه یك «تربت» رقم

های متعددی در راستای پروژه کشور، غرب و شرق دری ماریبی گستردگ لیدلبه است بهاره

اصالح رقمهای مقاوم به اجرا درآمد و بهدلیل فشار بیماری در خراسان بزرگ، نیاز به اصالح 

قبولی نیز تولید کند و تر مختص شرایط حاکم بر شرق کشور بود که محصول قابلرقمی مقاوم

همین موضوع منجر به معرفی این رقم شد. رقم »تربت« نسبت به رقم »زرقان« برتری محسوسی 

از نظر عملکرد داشت. ارزیابی هیبرید »تربت« در کنار یك شاهد حساس و یك شاهد مقاوم 

منظور بررسی خارجی در گلخانه از نظر مقاومت به بیماری ریزومانیا با استفاده از آزمون االیزا به

غلظت ویروس حاکی از مقاومت بسیار خوب این هیبرید در مقابل عامل بیماری بود. رقم 

داری با عملکرد ریشه رقم شاهد »تربت« با عملکرد ریشه 76/12 تُن در هکتار اختالف معنی

حساس )رقم جلگه، 41/08 تُن در هکتار( و شاهد متحمل داخلی )رقم زرقان، 49/12 تُن در 

هکتار( داشت. برتری نسبی این هیبرید در استان خراسان نسبت به رقمهای داخلی »زرقان« و 

های قند استان خراسان و مزرعه های تحقیقاتی در حوزه عمل کارخانه»پارس« در آزمایش
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های چنین فراوانی حضور ژن مقاومت در 70 درصد از بوتهتحقیقی ـ ترویجی این استان و هم

های خراسان بزرگ، این این هیبرید، با توجه به تنوع ژنتیکی باالی عامل بیماری در استان

 هیبرید را مناسب کشت در شمالشرق کشور ساخته است.

 طوقه و شهیری دگیپوسی ماریب هب مقاوم منوژرم دیبریه نیاول «اکباتان» رقم

 توسط که است طوقه و شهیری دگیپوسی ماریب به متحملی داخل رقم نیاول «اکباتان» رقم

 را کشاورزان ازین تواندیم و استشده اصالح چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق موسسه

 و شهیریی ایزوکتونیری دگیپوس به مقاوم و منوژرم یدیدیپلو دیبریه كی ،رقم نیا. سازد مرتفع

 کراسنگلیس كی با ایزوکتونیر به مقاوم افشانگردهی تالق از که است چغندرقندی طوقه

 اصالح بهاره کشتی برا دیبریه نیا. است آمده دستبه ایزومانیر به متحمل منوژرم مینرعق

 ردی کنواختی سبز سطح و است برخورداری خوب استقرار وی زنجوانه سرعت از. استشده

 به مزرعه از کمتر خاک انتقال موجب که است کم شهیر طرف دوی ارهایش. دارد مزرعه

 و ریشه عملکرد از زینی الکهی آلودگ با ای و رآلودهیغ مناطق در رقم نیا. شودیم کارخانه

 سه تا دو بذر زانیم. ندک دیتولی قبولقابل محصول تواندیم واست  برخورداری خوب تیفیک

 عملکرددر هکتار  نتُ پنجاه از شیب آلوده طیشرا در دیبریه نیا. شودیم شنهادیپ رهکتا در واحد

 مهم اریبس صفات ازی کی. کرد دیتول هکتار در شکر محصولدر هکتار  تن نه به بیقر و شهیر

 بذری زنجوانه درصد 90 به دنیرسی برا الزم زمان. است آنی زنجوانهی باال سرعت دیبریه نیا

. بود ساعت 208 ،شاهد خارجی رقمی برا و ساعت 216 «جلگه» رقمی برا ساعت، 80دیبریه نیا

ی مرکز مناطق در لذا دارد زین ومیتیپ قارچ ازی ناشی دگیپوسی ماریب بهیی باال تحمل رقم نیا

 رنجی ومیتیپی دگیپوس از که زینـ  خراسان جنوب و فارس اصفهان، مثلـ  رانیای جنوب و

 .است هیتوصقابل ،برندیم

 نماتد و ایزومانیری ماریب به مقاومته دو منوژرم دیبریه نیاول « 031SBSI» رقم

ی گذارنام تهیکم توسط و استی معرف دست در 1393 سال در که «SBSI031» دیجد رقم

ی ستیس نماتد به متحمل و ایزومانیر به مقاوم رقم نیاول، است گرفته قرار دیموردبازد سازمان رقم

 مقاوم افشانگرده كی یتالق از که است منوژرم دییپلوید دیبریه كی رقم نیا. است چغندرقند
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 ایزومانیر به مقاومت ژن حامل کراسنگلیسی مادر هیپا كی بای ستیس نماتد و ایزومانیر به

 اواسط از تواندیم لذا و دارد فصل اولی سرما بهی خوب تحمل دیبریه نیا. استکرده دایپی تالق

 حجم و است کوچك و رهیت سبزی هابرگی دارا رقم نیا. دشو کشت بهاره کشت در اسفند

 مناطق در واست  تیونی سه تا دو هکتار هری برا ازیموردن بذر زانیم. داردی کمیی هوا اندام

 1/9، یستیس نماتد و ایزومانیر به آلوده مناطق در رقم نیا. داردی خوب عملکرد ایزومانیر به لودهآ

در هکتار  شکر نتُ 7/9 زین پائلتا رقم ،طیشرا نیهم در. استکرده دیتول هکتار در شکر نتُ

 .داشت

 منابع مورداستفاده

 ،ی ماریب عامل روسیو به متحمل دیبریه منوژرم چغندرقند، رقمی معرف .1385. م مصباح

 .چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق سسهؤم(. زرقان) ایزومانیر

 ی ماریب عامل روسیو به متحمل دیبریه منوژرم چغندرقند، رقمی معرف. 1390. م زاده،ییآقا

 .چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق سسهؤم(. پارس رقم) ایزومانیر

 جهت ایزومانیری ماریب عامل روسیو به متحمل دیبریه منوژرم. 1391. س الوانق،یواحد 

 شرق کشور )تربت(. مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.شمال در کشت

 یی ایزوکتونیری دگیپوسی ماریب به متحمل دیبریه منوژرم. 1392. ح ،ییکوالیمیابراه

 .چغندرقند بذر هیته و اصالح قاتیتحق سسهؤم(. اکباتان) طوقه و شهیر
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  زهزهییییپاپا  کشتکشت  مناسبمناسب  چغندرقندچغندرقند  منوژرممنوژرم  ددییبربرییهه  هایهایرقمرقم( ( 55))

  ررزاده، محمدحسین عزیزپوزاده، محمدحسین عزیزپوحمید شریفی، محمدرضا اوراضیحمید شریفی، محمدرضا اوراضی

 موضوع تیاهم و مسئله انیب

 دارد ضرورت لذاشود. محسوب می کشور کشاورزی محدودکننده عامل ترینمهمآب، 

 کشاورزی محصوالت آب مصرف یآیکار افزایش و بخش این در آب مصرف کاهش به

 محدودیت که شودمی کشت مناطقی در حاضر حال در بهاره چغندرقند. شود ایویژه توجه

 حفظ اصل با بهاره کشت مناطق اکثر در گیاه این زیرکشت سطح افزایش و هبود شدیدتر آب

 واحد در تولید راندمان افزایش به باید مناطق این در ،بنابراین. دارد مغایرت خاک و آب منابع

 افزایش بر عالوه کشور توسعه هایبرنامه اهداف به دستیابی برای ،طرفی از. ورزید اهتمام سطح

 هایپهنه از استفاده. استشده توجه زیرکشت سطح افزایش به سطح واحد رد تولید راندمان

 جمله ازـ  کشور مناطق گرید در خوزستان استان بر عالوه یزهیپا چغندرقند تولید جدید

 که آوردمی وجودبه را امکان این... ـ  و کرمان الم،یا کرمانشاه، فارس، خراسان،ی هااستان

 کمتر آبی نیاز بر عالوه. یابد افزایش گرمنیمه و گرم مناطق رد محصول این زیرکشت سطح

 پتانسیل این از توانمی واست  ترآسان مناطق این در زمستان فصل نزوالت از استفاده گیاه،

 در گرفتن قرار برای مناسب محصولی عنوانبه را چغندرقند وکرد  استفادهشکل بهینه به بالقوه

 گرم 570-670) زهییپا کشت آب مصرفیی کارآ بودن باال. کرد معرفی موردنظر مناطق تناوب

( آب مترمکعب بر شکر گرم 280-350) بهاره کشت با سهیمقا در (آب مترمکعب بر شکر

ی هاتیمحدود ازی کی. است توجه مورد چغندرقند زهییپا کشت توسعه دری شاخص عنوانبه

 پس که شوند اصالحی هایرقم دارد تضرور کار نیای برا. استی روساقه مسئله ،زهییپا کشت

 ظاهری روساقه دهیپد زمستان،ی سرما معرض در اهیگ گرفتن قرار و زییپا فصل در کشت از

 .نشود
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 یفنی ها هیتوص و دستورالعمل شرح

 اساس بر و استشده اصالح خوزستان در چغندرقند پاییزه کشت هدف با «شریف» رقم

 هم متفاوتی یهوا و آب طیشرا با رقم نیا شور،ک منطقه هفت دری سازگاری هاشیآزما

 دیجد دیبریه. ردیگ قرار مورداستفاده زین چغندرقند بهاره کشتی برا تواندیم واست  سازگار

 رویساقه پدیده به متحمل رقم این. باشد «رسول»ی میقد رقمی برای مناسب نیگزیجا تواندیم

 در هاسال از بعضی در کهـ ( سرکوسپورا) برگیلکه قارچی بیماری به نسبت حدودی تا و است

 .است منوژرم دییپلویتر دیبریه كی رقم نیا. است متحملـ  کندمی پیدا شیوع رشد دوره اواخر

 با صاف و بلندی هابرگ ده،یکش و صافی هاشهیر دیتول به توانیم رقمی هایژگیو از

 مزرعه از خاککمتر  انتقال بموج و کم شهیر طرف دوی ارهایش. کرد اشاره بلندی هادمبرگ

 دوره طول. است هیثانو رشد فاقد و عدد 20-25 ،رقم نیا در برگ تعداد. شودیم کارخانه به

 مشابه، مناطق و خوزستان منطقه در کاشت خیتار نیترمناسب و روز 220-240 رقم نیا رشد

 از سردتر هایزمستان که دیگری مناطق در. است اردیبهشت دوم مهین برداشت زمان و مهر لیاوا

 هر در ازیموردن بذر. است بعد به آبان اول نیمه از رقم این مناسب کاشت تاریخ ،دندار خوزستان

 .شودمی توصیه تیونی سه هکتار

 منابع مورداستفاده

 یروساقه به متحمل چغندرقند منوژرم دیبریهی معرف. 1390.همکاران و زادهیاوراض 

 هیته و اصالح قاتیتحق سسهؤم(. فیشر رقم) چغندرقند نهزمستا کشت مناسب ،(نگیبولت)

 .چغندرقند بذر
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  رزندهرزندهییغغی ی هاهاتنشتنش  بهبه  متحملمتحمل  چغندرقندچغندرقند  منوژرممنوژرم  ددییبربرییهه  هایهایرقمرقم( ( 66))

  ی(ی(شورشور  ووی ی خشکخشک))

  زاده، مسعود احمدی، اباذر رجبی، حمیدرضا ابراهیمیانزاده، مسعود احمدی، اباذر رجبی، حمیدرضا ابراهیمیانمحمدرضا اوراضیمحمدرضا اوراضی

 موضوع تیاهم و مسئله انیب

 هایسال در راـ  چغندرقند جمله ازـ  زراعی محصوالت ولیدت آب، منابع هایمحدودیت

 رشد، مختلف مراحل دری خشک هایتنش وقوع که طوریهب. استداده قرار ثیرأت تحت اخیر

 بهاست. کشاورزان شده درآمد کاهش ،جهینت در و محصول این شهیر عملکرد کاهش باعث

 طول در چغندرقند رکشتیز سطح درصد 50-60 ،چغندرقندتحقیقات ی راهبرد سند استناد

 کاهش هایروش ثرترینؤم از یکی. هستند روبروی اریآب آبِ منابع تیمحدود با رشد دوره

 به تحمل قدرتدارای  که است )هایی(رقمکاشت  ،یخشک تنش شرایط در تولید خسارت

 .باشند داشته کمتری عملکرد کاهش ،آب محدودیت شرایط در وباشند  خشکی

 یفنی ها هیتوص و عملدستورال شرح

 هیته ،رانیای چغندرکار مناطق شتریب در ریاخی هاسال در آب منابع تیمحدود به توجه با

 هایرقم اصالح. شودیم محسوبی ضروری امر ادشدهی مناطقی برای خشک به متحمل دیبریه

ی اطقمنی برای اصل هدف كی عنوانبه سیتوپالسمیـ  ژنتیکی نرعقیم پایه بر خشکی به متحمل

است. پس از مؤسسه بوده مدنظراست،  مواجه رشد فصلی ط در آب کمبود با چغندرقند که

 چغندرقندی آب ازین. شدی معرفی خشک تنش به متحمل «SBSI 016» دیجد دیبریهها تالش، سال

. استشده انیبهزار مترمکعب در هکتار  12-15معادل  بهاره کشت در محصول دیتولی برا

 برابر هکتار در آب مترمکعب 7300 مصرف بای اریآبکم طیشرا در دیبریه نیا شهیر عملکرد

 نتُ 50/43 با برابر طیشرا نیهم در «جلگه»ی معمول رقم شهیر عملکرد. بود هکتار در نتُ 65 با

 عملکرد درصد 30، تنش طیشرا در «SBSI 016» دیبریه که داد نشان جینتا .بود هکتار در
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 به نسبتی اریآب دفعات تعداد آب، مصرف کاهش با. داشتی لمعمو رقم به نسبتی شتریب

 شهیر عملکرد سهیمقاسوی دیگر،  از. ابدییم کاهش درصد 50 حدود ،یمعمولی اریآب طیشرا

 کمتر کاهش انگریب زینی خشک تنش وی معمولی اریآب طیشرا دری معمول رقم با دیجد دیبریه

 کاهش و بودی معمولی اریآب به نسبتی خشک تنش طیشرا در دیجد دیبریه شهیر عملکرد

 و آب کمبود) موجود شرایط به توجه با .بود برابر دو ،طیشرا نیهم دری معمول رقم عملکرد

ی اریآب آب تیمحدود با که رانیای چغندرکار مناطق در تواندیم دیبریه نیا ،(خشکسالی

 و باشد برخورداری قتصادا عملکرد از کمتری اریآب با و ردیگ قرار مورداستفاده هستند روبرو

 نیا در عادی شرایط به نسبت محصول شدید کاهش ،آب مصرف کارآیی افزایش بر عالوه

 .شودمی مرتفع مناطق

 منابع مورداستفاده

 خشکی به متحمل چغندرقند منوژرم دیبریه. 1392 .همکاران و زادهی اوراض(SBSI 016) 
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  چغندرقندچغندرقند  مناسبمناسب  تناوبتناوب( ( 77))

  سمر خیامیمسمر خیامیم

 مسئله و اهمیت موضوع بیان

محیطی و افزایش های افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش آلودگی زیستیکی از راه

عملکرد گیاهان زراعی استفاده از تناوب زراعی مناسب است. عدم رعایت تناوب مناسب باعث 

از بین رفتن مواد آلی و شرایط مناسب خاک زراعی، تشدید فرسایش خاک و در نهایت، 

متعدد در  هاید. وجود محدودیتشوملکرد کمی و کیفی چغندرقند میموجب کاهش ع

ویژه اقتصادی در ایران، سبب شده است تا عوامل اقلیمی، خاکی، زراعی، اجتماعی و به

یا دوکشتی، بدون توجه به مزایای بلندمدت  کشتیکشاورزان با روی آوردن به سیستم تك

های خود د محصوالت اقتصادی در سطح مزرعهرعایت تناوب زراعی مناسب، اقدام به تولی

ها به پراکندگی قطعات، دوری یا نزدیکی مزرعه های زراعی،کنند. کوچك بودن ابعاد زمین

روستا و نیز واقع بودن روستا در نزدیکی شهر و یا در مناطق کوهپایه، روی تناوب زراعی تأثیر 

 گذارد. می

در انتخاب مجموعه  گیرند اماب قرار میگیاهان متفاوتی در تناو ،در شرایط مختلف

افزایش یا در این گیاهان ثیر أد به تبای ،در یك منطقه یك دوره تناوببرای  گیاهان زراعی

و ها بیماریآفات، جمعیت حفظ باروری خاک، کیفیت آب و خاک، کنترل فرسایش، 

آالت ی کار، ماشینا، تعداد نیروههرز، میزان و زمان دسترسی به آب و سایر نهاده هایعلف

تولید چغندرقند اگر در تناوب  بنابراین، د.شوکشاورزی موجود و باالخره بازده اقتصادی توجه 

 باشد. از ثبات بیشتری برخوداردر طول زمان تواند می ،با دیگر محصوالت باشد
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 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

برای چغندرقند گزارش شده تناوبی متفاوتی های سیستم ،شدهبر اساس مطالعات انجام

 است:

 )بعد چغندرقند با قرار گرفتن قند و عملکرد شکر  درصدچغندرقند: ـ  گندم )جو یا چاودار

هایی مثل پوسیدگی بیماریشده است. بیشتر  ،گندم و جو(مانند از غالت سردسیری )

ثیر است. أتیریز بچغندرقند بر روی ذرت و غالت دانهریزوکتونیایی و آفنومایسیس ریشه 

ها در هرز دارند و استفاده از آن هایهمچنین این گیاهان قدرت رقابت بیشتری با علف

البته در این د. شوساله و چندساله میهای هرز یكباعث کاهش جمعیت علف ،تناوب

 با اعمال مدیریت صحیح تا زمان کشت چغندرقند کامالً دلش غله بایکُی، تناوبسیستم 

پاییز و زمستان( جهت فصل مدت )در طول ، از آیش کوتاهین شرایطدر ا .پوسیده شود

قرارگرفتن  ،در برخی از مطالعات. دشومیپوسیده شدن کامل بقایای غله استفاده 

شده عملکرد شکر سفید موجب افزایش نیز  مدت )نیم فصل(کوتاه چغندرقند بعد از آیش

 .است

 ثر است. ؤنماتد مهایی مانند بیماریهش در کا چغندرقندتناوب ذرت با چغندرقند: ـ  ذرت

تواند در تناوب ذرت میشته باشد، اگر در مزرعه، سابقه بیماری پوسیدگی ریشه وجود ندا

علت اینکه ا سابقه آلودگی پوسیدگی ریشه، بهی بهایهبا چغندرقند قرار گیرد ولی در مزرع

پوسیدگی ل بیماری بقایای ریشه ذرت ممکن است بستر مناسبی برای ادامه حیات عام

 ان در برنامه تناوب استفاده شود.شود از سایر گیاهتوصیه میباشد، بنابراین، 

 در بیشتر مناطق که : با توجه به اینگندمـ  چغندرقندـ  ذرتـ  شبدر(یا چندساله ) یونجه

بر شود کنند توصیه میاستفاده میچغندرقند  ـتناوب گندم از کشاورزان کشت چغندرقند، 

کاشت  .منطقه از گیاهانی مثل یونجه و شبدر نیز در تناوب استفاده شودشرایط  اساس

که، کلیه بقایا و چین آخر محصول علوفه در سال پایانی به دسته از گیاهان، به شرط آناین

افزایش د و باروری خاک را وشمیباعث افزایش کربن آلی خاک خاک برگردانده شود، 

در برنامه تناوب چغندرقند نشان داده است که حضور یونجه  نتایج برخی تحقیقاتدهد. می
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تولید چغندرقند تأثیر مناسبی بر از سه به شش سال، افزایش دوره کشت یونجه چنین و هم

و گیاهانی ـ ود که کشت چغندرقند بالفاصله بعد از یونجه شالبته باید توجه گذاشته است. 

باعث آسیب ـ مایسیس ریشه حساس هستند که به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی و آفنو

توان می ،خشكمعتدل تا نیمه مناطق دردر مجموع د. شوبیشتر این بیماری به چغندرقند می

گندم( باعث افزایش ـ  چغندرقندـ  ایعلوفهذرتـ  )یونجهمناسب با انتخاب تناوب زراعی 

ثیر مثبتی بر أت کشد،چندین سال طول می ی کهتناوبسیستم این  حاصلخیزی خاک شد.

 .رداگذمیعملکرد کمی و کیفی چغندرقند 

 منابع مورداستفاده

 تناوب زراعی در کشاورزی پایدار. سومین کنگره علوم زراعت و1373 ر.پور، م.خواجه . 

 .14 شهریور، تبریز. ص. 12-17ایران. اصالح نباتات 

 و مصرف آب در تناوب  . بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود دامی1384طالقانی، د.  الهفتح

سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر ؤگندم و چغندرقند. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، م

 چغندرقند.

 .تعیین تناوب مناسب 1378توحیدلو. ق. طالقانی و  الهفتح، د. روحیا.  ،گوهری، ج .

چغندرقند و باقیمانده مواد غذایی محصوالت مختلف. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، 

 .سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقندؤم

  .چغندرقند.  - . تعیین اثرات باقیمانده کودهای شیمیایی در تناوب گندم1377گوهری، ج

 سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.ؤگزارش نهایی طرح تحقیقاتی، م

 Wilson, R.G. 2001. Crop rotation. In: Sugar beet production guide, (Eds.). 

R.G. Wilson, J.A. Smith and S.D. Miller, pp 21-22. University of Nebraska 

Publications. 
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  وو  خاکخاک  فیزیکیفیزیکی  شرایطشرایط  بهبودبهبود  دردر  زیرشکنزیرشکن  وو  عمیقعمیق  ( نقش شخم( نقش شخم88))

  چغندرقندچغندرقند  عملکردعملکرد  افزایشافزایش
  رحیم محمدیانرحیم محمدیان

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

ثر ؤیات فیزیکی خاک در رشد آن مخصوصبنابراین، ای است و چغندرقند یك گیاه ریشه

عمق طی چند سال، کشت فشرده، های کمورزی ضعیف از جمله شخمعملیات خاکاست. 

که رطوبت خاک زیاد است، در زمانیویژه آالت کشاورزی بهاستفاده بیش از حد از ماشین

واد آلی و یا چنین عدم مصرف مو همـ نیتروژن  ویژهبهـ رویه از کودهای شیمیایی استفاده بی

ـ  کشاورزیهای زمینباعث شده است که در بسیاری از  ،عدم رعایت تناوب مناسب در مزرعه

شرایط نامناسبی در منطقه توسعه  ـ با ماده آلی کم و بافت سنگین و رسیهایی در خاکویژه به

نظیر  تواند باعث عوارضیریشه چغندرقند ایجاد شود. شرایط نامطلوب محدوده توسعه ریشه می

د. لذا شوکاهش عملکرد و کیفیت ریشه  ،بدشکلی ریشه و تهویه نامناسب خاک و در نتیجه

کننده عملکرد مطلوب چغندرقند تواند تضمینتهیه بستر بذر، میدر شیوه مناسب استفاده از 

 باشد.

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

 ،مترسانتی 35تا حدود  ورزی اولیهنشان داده است که افزایش عمق خاکنتایج تحقیقات 

باعث افزایش نفوذپذیری آب در خاک، بهبود تهویه خاک، کاهش جرم مخصوص ظاهری 

ای گیاه قادر خواهد بود مواد سیستم ریشهبنابراین، د. شوتوسعه بیشتر ریشه می ،خاک و در نتیجه

یافته شکلهای تغییر ظهور ریشه ،و متعاقب آنکند ی و آب بیشتری از اعماق خاک جذب یغذا

شود. عملکرد ریشه و شکر تواند موجب افزایش می افزایش طول ریشه .بدشاخه کاهش یاو چند

 40-60عمق در خاک نقش فشردگی دهد نشان میشده نتایج تحقیقات انجام ،دیگرسوی از 
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در چنین است. تر خاک های پایینثرتر از عمقؤمتر در کاهش عملکرد ریشه بیشتر و مسانتی

دار پیش از کاشت همراه گاوآهن برگردان، شکستن الیه فشرده با استفاده از زیرشکن بهشرایطی

ست. زیرشکن باعث کاهش خصوصیاتی ا ضروری ـ آبیاریویژه تحت شرایط کمـ بهچغندرقند 

چغندرقند، میزان ریشه شدن ای شاخهنظیر شاخص مخروط، جرم مخصوص ظاهری خاک، چند

یی مصرف آافزایش طول ریشه، قطر ریشه، عملکرد ریشه و کارل، عین حاپوسیدگی ریشه و در 

 د. شوآب می

ود سه سال در مزرعه باقی بماند. تواند در شرایط معمولی تا حدشکن میأثیر مثبت زیرت

شور چنین خصوصیات شیمیایی آن مثل البته بسته به شرایط فیزیکی خاک از جمله بافت و هم

این  ،های اعمال شده بر روی خاکچنین نوع مدیریتو هم بودن، سدیمی بودن و یا هر دو

باید طی فصل تابستان و معموالً پس از شکن تواند کاهش و یا افزایش یابد. زیرزمان می

که رطوبت خاک است ـ استفاده شود. در زمانیخشك که خاک برداشت غالت ـ زمانی

 د.شوخودداری زیرشکن از کاربرد باید  ،باالست

 استفادهمنابع مورد

  .سازی بستر بذر چغندرقند. . آماده1389. میرزاییم.ر. و  ذرافشانبم. نوشاد، ح. محمدیان، ر

زاده حمایتی و م. اهلل طالقانی، س. صادقسند ملی راهبردی تحقیقات چغندرقند، د. فتح در:

 تهیه بذر چغندرقند. سسه تحقیقات اصالح وؤ. م177-186 کنندگان(. ص.مصباح )تدوین

 شکن، تداوم اثر و دور آبیاری روی أثیر عملیات زیر. ت1384دهقانیان. س.ا. ا. و جو، ع.حصل

سسه تحقیقات فنی و مهندسی ؤتحقیقاتی، مپروژه ی یتولید چغندرقند. گزارش نها

 کشاورزی.

 .ثیر زیرشکن در أ. بررسی ت1383نژاد. ک. فارسیجو و ع.ا. صلح ،ر.فصیحیانی، ع

، مرکز تحقیقات کشاورزی و نهایی پروژه تحقیقاتی. گزارش پوسیدگی ریشه چغندرقند

 فارس.استان منابع طبیعی 
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 ورزی بر همگنی رشد چغندرقند جهت أثیر اثرات چند روش خاک. ت1384غ.  ،قهرمانیان

سسه تحقیقات فنی و ؤ، منهایی پروژه تحقیقاتیتسهیل در برداشت مکانیزه. گزارش 

 مهندسی کشاورزی.

 عملکرد محصول  شکنی و مقادیر آب آبیاری بر. بررسی اثر زیر1383 ی مزرعه، ح.محمد

نهایی پروژه شکنی خاک. گزارش و مطالعه مینرالی اثر زیر چغندرقندـ  در تناوب گندم

 غربی.استان آذربایجان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تحقیقاتی
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  ( زمان مناسب کاشت چغندرقند در زراعت بهاره( زمان مناسب کاشت چغندرقند در زراعت بهاره99))
  محمدعلی چگینیمحمدعلی چگینی  ،،یامیمیامیمسمر خسمر خ

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

برای استفاده مطلوب  .رودشمار میهترین عوامل زراعی بعنوان یکی از مهمهکاشت بتاریخ

یافتن بهترین  ،های زراعینهادهسایر از عوامل محیطی مانند تشعشع، حرارت، آب و 

توسعه  ،زمان کاشت وری است.ضر محیطی منطقهکاشت هر محصول با توجه به شرایط تاریخ

شده تباط با تشعشع کل و تشعشع دریافتها( را در اراندازه و سن برگ ،انداز گیاه )تعدادسایه

در اولین فرصت  اگرچغندرقند از گیاهانی است که دهد. ثیر قرار میأتحت ت ،طی فصل رشد

از تشعشع تری اسبنحو منبهو رسد بتواند زودتر به سطح برگ مطلوب می ،دشوممکن کشت 

عملکرد  و افزایش سرعت رشد گیاه،شد با طوالنی شدن دوره رمند شود. بهرهخورشیدی 

در ـ روز زود کاشتن چغندرقند هر ازای به کهگزارش شده است  .یابدمیافزایش چغندرقند 

اهد افزایش خوکیلوگرم در هکتار عملکرد ریشه  500 ـ حدود فاصله اوایل فروردین تا اوایل تیر

، ولی دشومیقند  در اکثر مناطق باعث کاهش عیار هنگامکه کشت زودآن با وجودیافت. 

 یابد.علت افزایش عملکرد ریشه، عملکرد شکر نیز افزایش میبه

قبول محصول کاشت مناسب جهت تولید عملکرد قابلبا وجود اهمیت رعایت تاریخ

این موضوع مهم را رعایت یل مختلف، بنا به دالچغندرکار اغلب کشاورزان اما چغندرقند، 

این  د.شوفت شدید عملکرد میموجب اُ شتاخیر در کأتبنابراین در اغلب نقاط ایران  .کنندنمی

هایی دنبال روشبهکشاورزان تبع آن محققین و به ،ست که در کشورهای پیشرفتها در حالی

پایه موردنیاز برای رشد محصول  چغندرقند را در اولین فرصت ممکن که دمایبتوانند  تاهستند 

درصد  50نیاز حرارتی جهت استقرار  نند.کبذر را سبز شود ـ فراهم میگراد ـ سه درجه سانتی

در ایران نشان داده تخمین زده شده است. واحد حرارتی خاک  85های چغندرقند حدود بوته

و واحد حرارتی  154دل معاطور متوسط تا سبز شدن چغندرقند به است نیاز حرارتی از کاشت
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 ،شودچغندرقند بعد از سبز شدن می هایزدگی در گیاهچهموجب خسارت یخکه مایی حداقل د

ها، زارع باید مدت زمانی علت رسی بودن خاکاست. در ایران بهگراد درجه سانتی -2کمتر از 

باالتری ی مازنی در دلذا کشت بذر و جوانه ،صبر کند تا رطوبت خاک در حد گاورو باشد

 پذیرد.صورت می

زنی، استقرار گیاه ایجاد محدودیت برای جوانهدلیل ، وجود سرما بهدر شرایط کشت بهاره

شود. بذر می هنگامکاشت زوداز مانع  ،مرطوب بودن خاکچنین همو خطر ساقه رفتن و 

 یاز تشعشع خورشیدکامل در نتیجه عدم استفاده شوند تا مجموعه این عوامل موجب می

اوایل تا کاشت انداختن خیر أتسوی دیگر، بهاز عملکرد محصول کاهش یابد.  موجود،

موجب هنگام عملیات تهیه زمین و سله بستن با افزایش خطر خشك شدن خاک به ،اردیبهشت

 شود.و بروز بدسبزی در سطح مزرعه میزنی بذر کاهش جوانه

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

کشت  یاهآزمایشدست آمده از هنتایج بکافی شود. دقت  ،کاشتباید در انتخاب تاریخ

د در اولین فرصت پس از سپری شدن دهنشان میکشور در مناطق مختلف  بهاره چغندرقند

 3-5مای هوا معادل که دـ هنگامیحتی در بعضی از مناطق در اواخر زمستان ـ و سرمای زمستان 

یخبندان ، خطر خسارت در این حالتد را کشت کرد. چغندرقنتوان می ،گراد باشددرجه سانتی

معرفی چنین با همخواهد داشت. امکان واکاری نیز وجود  ،و در صورت نیاز بدیامیکاهش 

سوی دیگر، از نیز مهیا شده است. چغندرقند  ترزودکاشت امکان  ،رویهای مقاوم به ساقهرقم

فاده از رطوبت موجود در خاک و استچغندرقند با فراهم ساختن امکان هنگام اشت زودک

د. در شوخسارت آفات میو آبیاری آبِ مصرف موجب کاهش میزان  ،های اول فصلبارندگی

توان بذر را در عمق میبنابراین، زد و خواهد بذر با قدرت بیشتری جوانه  ،هنگامکشت زود

 د. کربیشتری کشت 

عنوان بهتا اوایل اردیبهشت های متفاوتی از اواسط فروردین تاریخ ،در مناطق مختلف

البته باید . عملکرد ریشه و شکر معرفی شده استبیشترین دستیابی به کاشت از نظر بهترین تاریخ
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سازی کامل زمین در پاییز است تا در ستلزم آمادهمهنگام چغندرقند کشت زودتوجه داشت 

 کرد.را کشت بذر اولین فرصت در اواخر اسفند بتوان 

 فادهع مورد استمناب

  مروری بر تحقیقات تقویم زراعی چغندرقند در 1387اله طالقانی. د. فتحخیامیم، س. و .

 .121-124(: 1)24مجله چغندرقند.  ایران. گزارش کوتاه علمی.

  .زنی، سبز های جوانهزدگی بر فرآیندین و تنش یخی. بررسی تأثیر دمای پا1384جلیلیان، ع

 دکتری. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. شدن و رشد گیاهچه چغندرقند. رساله

 .1383عبداللهیان نوقابی. م. رحیمیان و ح. توکل افشاری، ر. مظاهری، د.  ،جلیلیان، ع .

زنی و سبز شدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات رد دمای پایه و بررسی روند جوانهبرآو

 .97-112 :(2)20پژوهشی چغندرقند. ـ مختلف حرارت. مجله علمی 

  .ی کمی وکیفی رشد چغندرقند در ها. بررسی تغییرات پارامتر1371عبداللهیان نوقابی، م

نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت ی مختلف کاشت. پایانهاتاریخ

 مدرس.

 Dean Yonts C., J.A. Smith and R.G. Wilson. 2001. Planting. In: Sugar beet 

production guide (Eds.). R.G. Wilson, J.A. Smith and S.D. Miller, pp. 43-74, 

University of Nebraska Publications. 
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  کشتکشت  مستعدمستعد  طقطقاامنمن  دردر  چغندرقندچغندرقندمناسب مناسب   برداشتبرداشت  وو  کاشتکاشتتاریختاریخ( ( 1010))

  کشورکشور  غربغربجنوبجنوب  دردر  پاییزهپاییزه
  پور، محمدحسین عزیزپورپور، محمدحسین عزیزپورزاده، مصطفی حسینزاده، مصطفی حسینحمید شریفی، محمدرضا اوراضیحمید شریفی، محمدرضا اوراضی

 سئله و اهمیت موضوعبیان م

با برخورداری از آب و هوای مناسب، ویژه مناطق شمالی آن ـ استان خوزستان ـ به

مره مناطق مستعد کشت مسطح و مرغوب، در زُ ،ی مدرن آبیاری دز، اراضی وسیعهاشبکه

های . با توجه به وجود شرایط مناسب کشت چغندرقند پاییزه در بخشچغندرقند قرار دارد

های خوزستان، مناطق جنوبی استان ایالم و غرب کشور )شامل استانمنطقه جنوب وسیعی از

کاشت و های واقع در شرق خوزستان(، بررسی امکان کاشت چغندرقند و تعیین تاریخاستان

برداشت مناسب این گیاه در مناطق جدید، جهت توسعه و ترویج این گیاه اقتصادی در تناوب 

دی برخوردار است. در سایه دستیابی به مناطق مستعد و جدید کشت زراعی منطقه از اهمیت زیا

های وسیع خاطر داشتن منابع فراوان آب و خاک و دشتپاییزه چغندرقند )دهلران و ایذه به

های فراوان موجود در این مناطق ـ از جمله نیاز آبی پایین و اقتصادی بودن حاصلخیز( و مزیت

 داشت تولید شکر چغندری افزایش یابد.توان انتظار سیستم تولید ـ می

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

تُن در  7/8دست آمده در منطقه دهلران، باالترین عملکرد شکر سفید )با توجه به نتایج به

ها در محدوده زمانی کاشت طی اواخر شهریور تا اواخر مهر و برداشت در هکتار( در تمام سال

های کاشتها، تاریخدست آمد. در تمام سالتا اواسط خرداد بهفاصله زمانی اواسط اردیبهشت 

زود باالترین و تاریخ کاشت دیر کمترین درصد قند را به خود اختصاص دادند. بیشترین درصد 

درصد( در  91/11کاشت اواخر شهریور و کمترین مقدار )درصد( مربوط به تاریخ 55/16قند )
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لی، نتایج سه سال تحقیق در مناطق دشت عباس و طورکدست آمد. بهکشت اواخر آبان به

 دهلران مشخص کرد:

 های کمی و کیفی و های اوایل مهر تا اویل آبان با درنظر داشتن تمام جنبهکاشتتاریخ

کاشت برای مناطق دشت ترین تاریخروی( در چغندرقند، مناسبدرصد بولتینگ )ساقه

 عباس ودهلران است.

 دیبهشت تا اواسط خرداد از لحاظ صفات کمی وکیفی و درصد تاریخ برداشت از اوایل ار

توصیه است. نکته مهمی که در مورد زمان برداشت بولتینگ چغندرقند در این مناطق قابل

دلیل بافت سبك مناسب در این منطقه بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که به

بایست تا غندرقند میمنطقه و وزش بادهای گرم محلی، عملیات برداشت چ هایخاک

 اواسط خرداد پایان یافته باشد.

امکان کشت پاییزه و بهاره چغندرقند در نشان داد که  ساله در منطقه ایذه نیزتحقیقات سه

های اواخر مهر تا اواخر آبان، کاشتاین منطقه وجود دارد. در کشت پاییزه چغندرقند، تاریخ

های زودتر از آبان، خطر به ساقه شود. در کشتیکاشت در این منطقه محسوب مبهترین تاریخ

علت موقع عملیات داشت بههای بعد از آذر، مشکل بهرفتن بیش از حد ارقام و در کشت

مصادف شدن با فصل بارندگی و سرما موجب کاهش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند خواهد 

روردین( به شرط تأمین آب های زود )اواسط اسفند ـ اوایل فشد. در آزمایش بهاره نیز کشت

 توصیه است.کافی قابل

 منابع مورداستفاده

  .کاشت و برداشت چغندرقند در منطقه دهلرانترین تاریختعیین مناسب. 1385شریفی، ح .

 ، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.تحقیقاتیگزارش نهایی پروژه 

  .نطقه ایذه. گزارش نهایی پروژه . بررسی امکان کشت چغندرقند در م1375شریفی، ح

 آباد دزفول.، مرکز تحقیقات کشاورزی صفیتحقیقاتی
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بیماری گال زگیلی در بیماری گال زگیلی در   در کنترلدر کنترلکاشت کاشت نقش گیاهان پیشنقش گیاهان پیش( ( 1111))

  چغندرقند پاییزهچغندرقند پاییزه
  حمید شریفیحمید شریفی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

هم در های ماز جمله بیماری (Urophlyctis leproidesچغندرقند ) بیماری گال زگیلی

 عالئم بیماری از اواخر بهمند. شومحسوب میخوزستان  استانچغندرقند در  زراعت پاییزه

طوقه  و در سطح برگ، دمبرگ درشتریز و صورتی یا زرد رنگ های گالظهور صورت به

 .مشاهده استقابلچغندرقند 

دلیل کاهش هبگال زگیلی  ، بیماریچغندرقند پاییزهت و کیفی تکمیثر بر ؤم عوامل از بین

حائز اهمیت  آنفت کیفیت و ارزش تکنولوژیکی عملکرد ریشه، درصد قند و عملکرد شکر و اُ

گونه تحقیق مدونی در این هیچ و اصوالً ناشناخته بود 1370از سال پیش بیماری تا است. این 

زگیلی این بیماری را به نام گال  ،1370. میناسیان برای اولین بار در سال اشتزمینه وجود ند

های اخیر باعث آلودگی شدید مزارع چغندرقند این بیماری در سال .دکرچغندرقند گزارش 

بیماری در مناطق آلوده و در بعضی به میزان آلودگی  ،هاسالاز که در بعضی طوریهبشده است 

ای کنون روش مبارزهکه تایی. ازآنجاورد شده استآدرصد بر 50-90حساس بین  هایاز رقم

ـ تناوب زراعی رعایت مانند ـ های زراعی این بیماری توصیه نشده است، استفاده از روشبرای 

کاشت بر أثیر گیاهان پیشبا توجه به تداشته باشد. سزایی در کنترل این بیماری هتواند نقش بمی

ها و کارگیری دستورالعملهتوان با بکمیت و کیفیت محصول و درصد آلودگی به بیماری، می

را فراهم محصول موجبات کاهش خسارت بیماری و افزایش عملکرد  ،های فنی مربوطههتوصی

 ساخت.
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 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

طور محسوسی بر صفات کیفی کاشت بهکه گیاهان پیش نتایج تحقیقات نشان داده است

لودگی به بیشترین درصد آگذارند. ثیر میأچغندرقند و درصد آلودگی به بیماری گال زگیلی ت

کشت چغندرقند بعد درصد( مربوط به تناوب چغندرقند ـ چغندرقند بود و با  81بیماری )معادل 

پایین بودن دلیل هها بدر برخی سالالبته،  کاهش یافت. درصد 58به آلودگی میزان  ،از گندم

 ثیر محسوسی بر صفات کیفی و درصد آلودگی به بیماریأکاشت تگیاهان پیششیوع بیماری، 

بهبود صفات کیفی در  شت چغندرقند بعد از گندماکاما با توجه به تأثیر مثبت  .نشان ندادند

در مناطق کشت پاییزه کاشت چغندرقند عنوان بهترین محصول پیشگندم بهمحصول، 

 است.توصیه قابل

 داستفادهمنابع مور

  .ماری گال زگیلی ثیر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر شیوع بیأت بررسی. 1387شریفی، ح

یقات اصالح و سسه تحقؤتحقیقاتی، مپروژه گزارش نهایی  خوزستان. چغندرقند در استان

 تهیه بذر چغندرقند.

 مطالعه بیماری گال زگیلی چغندرقند در استان خوزستان .1374 .ب.محمودی، س. 

 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهوازپایان

 دایش بیماری گال زگیلی برگ و طوقه چغندرقند در خوزستانپی .1370 .ب.میناسیان، و. 

 .160 .ص ،خالصه مقاالت دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
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  دزفولدزفولدر در   پاییزهپاییزه  چغندرقندچغندرقندآرایش کاشت آرایش کاشت   ترینترینمناسبمناسب( ( 1212))
  زادهزادهحمید شریفی، محمدرضا اوراضیحمید شریفی، محمدرضا اوراضی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

تراکم شود. حسوب میمکانیزه م یاه کامالًعنوان یك گچغندرقند در استان خوزستان به

ثیر أترین عوامل مدیریتی است که عملکرد کمی و کیفی چغندرقند را تحت تبوته از جمله مهم

با توجه به سوی دیگر، از  سازد.ها را میسر میسایر نهاده د و استفاده مطلوب ازهدمیقرار 

ن، اعت چغندرقند مکانیزه خوزستادار و بدون پوشش در زرر منوژرم پوششاستفاده از بذ

ر ضروری است. با توجه به مصادف شدن دوره رشد بررسی فاصله مناسب کشت این بذ

های سرد و مرطوب زمستان و فراهم بودن شرایط محیطی چغندرقند پاییزه در منطقه دزفول با ماه

اره، تراکم بوته های بهچنین طوالنی بودن دوره رشد نسبت به کشتبرای رشد اندام هوایی، هم

کاشت  ،بنابرایناست. مناسب در کشت پاییزه با شرایط مناطق معتدله )کشت بهاره( متفاوت 

کننده تراکم بوته روی خط ـ که تعیین ترین فاصله خطوط کشت و فاصلهمناسبچغندرقند در 

یزه کشت پای ویژه در. دستیابی به تراکم بوته مناسب، بهاستضروری  ـ بوته در هکتار است

تواند می ،دلیل مکانیزه بودن تمامی عملیات زراعی و کشت در قطعات بزرگهب ،خوزستان

 دنبال داشته باشد.بهآوری بیشتر این گیاه را فزایش عملکرد شکر در هکتار و سودا

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

، 55، 50خطوط کشت  هشده در منطقه خوزستان در ارتباط با فاصلنتایج تحقیقات انجام

متر بر روی دو رقم تجارتی سانتی 25و  20، 15متر و سه فاصله بوته روی خط سانتی 65و  60

لکرد ریشه و شکر سفید عمتأثیر بر کشت از نظر های بین ردیفنشان داده است که فاصله 

ه ن در هکتار( در فاصلتُ 15/64بیشترین عملکرد ریشه ) ،با این وجودنداشتند. داری تفاوت معنی

دلیل بزرگ بودن هلیکن بدست آمد. هبوته در هکتار بهزار  94متر با تراکم بوته سانتی 50ردیف 
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تسهیل تردد چنین ها و همها و امکان شکستگی پشتهقطعات زراعی، طوالنی بودن جویچه

ردیف فاصله ، بهتر است از آالت مختلف جهت انجام عملیات داشت در طول فصل رشدماشین

متر سانتی 15-20بوته  هبیشترین درصد قند در فاصل ،ضمناستفاده شود. در متر تیسان 60-55

-20با فاصله بوته متر سانتی 55-60 عنوان توصیه نهایی فاصله ردیفبنابراین، به .دیآمیدست هب

دستیابی به بیشترین جهت هزار بوته در هکتار  80-100حدود تراکم بوته ایجاد متر با سانتی 15

آالت داشت و برداشت چغندرقند در ماشینکمی و کیفی محصول و امکان کاربرد کرد عمل

 د.شومحسوب میبرای کشت پاییزه آرایش کاشت ترین مناسب ،سطوح وسیع

 استفادهمنابع مورد

  ترین فاصله خطوط کاشت و بوته . بررسی مناسب1373زاده. م.ر. اوراضیشریفی، ح. و

ر( در چغندرقند زمستانه دزفول. چکیده مقاالت، سومین روی خط )تراکم بوته در هکتا

 کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران، دانشگاه تبریز.

 دار و اثرات فاصله کشت بذر منوژرم پوششبررسی . 1374شریفی. ح.  ر. وزاده، م.اوراضی

وژه پرگزارش نهایی  .بدون پوشش در عملکرد کمی و کیفی چغندرقند زمستانه در دزفول

 .دزفول آبادصفی کشاورزیمرکز تحقیقات تی، اتحقیق
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بر اساس بر اساس   چغندرقندچغندرقندموردنیاز موردنیاز   کود فسفرکود فسفرو زمان مصرف و زمان مصرف میزان میزان ( ( 1313))

  نتایج تجزیه خاکنتایج تجزیه خاک
  حمید نوشادحمید نوشاد

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

صورت ای در هر منطقه بههای مزرعهبر اساس آزمایش دارفسفر هایمیزان مصرف کود

، باعث عدم توجه به مقدار فسفر موجود در خاکشود. شده و یا میهیك فرمول کلی توصی

این کودها کمتر از حد نیاز در برخی موارد، مصرف  و داررویه کودهای فسفرمصرف بی

و کمی و کیفی محصول چغندرقند عملکرد باعث افزایش  دارمصرف بهینه کود فسفرد. شومی

با مصرف مقدار مناسب کودهای فسفردار، چنین مهشود. کشاورز میافزایش سود  ،دنبال آنبه

 زمینی نیز جلوگیری خواهد شد. های سطحی و زیراز آلودگی محیط زیست و آب

، ر مقدار و زمان مصرف این عنصربثر ؤنیاز توجه به عوامل مهت تعیین مقدار فسفر موردج

شرایط فیزیکی و ر و پتانسیل عملکرد موردانتظاتوان به این عوامل میجمله از ضروری است. 

بافت  و ماده آلی، واکنش خاک قدارمیزان فسفر باقیمانده در خاک، مشامل شیمیایی خاک 

یابی به حداکثر نیاز جهت دستست این عوامل بر میزان فسفر مورداشاره کرد. بدیهی اخاک 

ت چغندرقند در زراع دارزمان مصرف کود فسفرهستند. ثر ؤممحصول عملکرد کمی و کیفی 

است که بایستی به آن  بر اساس شرایط خاک متغیرنیز شت( ازمان با کپاییز سال قبل یا هم)

رویه کودهای شیمیایی و یا مصرف کمتر منظور جلوگیری از مصرف بی، بهبنابراینتوجه شود. 

 ضروری است.بر میزان مصرف ثر ؤتوجه به عوامل مآنها، از حد نیاز 

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

میزان کود است. نیاز به حدود یك کیلوگرم فسفر  ،ن ریشه چغندرقندتولید یك تُ جهت

متفاوت  ،و مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک اساس اقلیم برنیاز چغندرقند دار موردفسفر
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زیرا شود. محسوب میفسفر چغندرقند به بافت خاک یکی از عوامل مهم در تعیین نیاز است. 

ثر بر سایر مشخصات خاک از جمله ظرفیت تبادل کاتیونی، ؤبافت خاک یکی از عوامل م

که هریك از شود محسوب میخاک  pHها، آهن و آلومینیوم و کربناتها و بیوجود کربنات

جذب خاک، راندمان مصرف کودهای سزایی بر میزان فسفر قابلأثیر بهت ،نوبه خوداین عوامل به

های پاییزه در کشت در مناطق گرم ووردنیاز دارند. دار ممیزان کود فسفر ،نهایتدر و  دارفسفر

 ،متری خاکسانتی 30تا  صفرجذب در عمق ق مشابه( چنانچه میزان فسفر قابلمناط )دزفول و

ن ریشه چغندرقند در هر هکتار، تُ 80برای تولید  ،گرم در کیلوگرم خاک باشدمیلی 15حدود 

در کشت  مناطق مشابه( ی سردتر )کرج وهادر اقلیم نیست. دارنیازی به مصرف کود فسفر

که اگر میزان فسفر قابل جذب در طوریهب بد.یامیدر خاک افزایش فسفر حد مطلوب  ،بهاره

 80برای تولید  ،گرم در کیلوگرم باشدمیلی 20-25متری خاک بیش از سانتی 30تا  صفرعمق 

بایست میزان فسفر می ،صورتدر غیر این نیازی به مصرف کود فسفر نیست.ن ریشه چغندرقند تُ

از  5O2Pدر هر هکتار  کیلوگرم 50مصرف هر  یازابه د.وجود در خاک را به حد مطلوب رسانم

 30صفر تا غلظت فسفر در عمق معموالً  ،فسفات تریپلسوپر یا مونیوم وآ فسفاتمنبع 

 .یابدگرم در کیلوگرم خاک افزایش میمیلی 5/2 بیش از ،متریسانتی

جذب خاک در مناطق متوسط باشد، حد مطلوب فسفر قابل افت خاک لومی وچنانچه ب

گرم در میلی 15و در مناطق سرد و کشت بهاره به حدود  10گرم و کشت پاییزه حدود 

فسفردار میزان کود شده، یابد. بر اساس نتایج تحقیقات انجامکیلوگرم خاک کاهش می

 ( نشان داده شده است.1جدول )جهت تولید عملکرد مناسب محصول در نیاز مورد

در هر سال نیازی به تجزیه خاک  دار،ی فسفراکودهمصرف منظور ذکر است که بهالزم به

بلکه بر اساس نتایج تجزیه خاک در یك سال مشخص، میزان کود مصرفی و وجود ندارد. 

دار رمیزان کود فسفاز  یصحیح نسبتاً توان برآوردمیسال آتی،  3-5طی عملکرد محصوالت 

 انجام داد. نیاز مورد
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تُن در هکتار ریشه  80کود فسفر بر اساس آزمون خاک جهت تولید  *( توصیه1جدول )
 چغندرقند

 مناطق سرد )کشت بهاره(  مناطق گرم )کشت پاییزه(
 جذبفسفر قابل

 گرم در کیلوگرم خاک()میلی
 سوپرفسفات تریپل
 )کیلوگرم در هکتار(

 جذبفسفر قابل 
 رم در کیلوگرم خاک(گ)میلی

 سوپرفسفات تریپل
 )کیلوگرم در هکتار(

 300 کمتر از پنج  200 کمتر از پنج
 250-300 5-10  150تا  200 10-5
 200-250 10-15  100تا  150 15-10

 150-200 15-20  صفر 15بیشتر از 
   25-20 150-100 
 صفر 25بیشتر از    

قابلیت اجرایی دارد.  5/7بیش از  pHفت رسی، مواد آلی کمتر از یک درصد و هایی با باهای فوق در خاکتوصیه *
های کیلوگرم از توصیه 100و یا افزایش مواد آلی و تغییر بافت خاک به لومی و متوسط، حدود  pHدر صورت کاهش 

 یابد.فوق کاهش می
زمان مصرف  نتایج حاصل در ارتباط با ،چنین اسناد علمی موجودبر اساس تحقیقات و هم

ها بایستی مشخصات است. برای پی بردن به دلیل این تناقضضد و نقیض  دارکودهای فسفر

در  دارچه کود فسفرنچنا ،و آهك باال pHبا هایی زمیندر . نظر قرار گیردشیمیایی خاک مد

فرصت کافی جهت تشکیل با در اختیار داشتن  د، فسفر اضافه شدهپاییز سال قبل مصرف شو

های یکی از توصیه ،همین علتبهد. شواز دسترس گیاه خارج می ،قابل جذبغیر ترکیبات

به کود فسفردار مصرف  ـ آالتها ـ در صورت امکان و وجود ماشینزمینروش مصرف در این 

فرصت  ،جود در کوداست تا فسفر موزمان با کشت در فصل بهار و همای روش نواری و یا کپه

که بیشترین جذب عناصر ـ و گیاه چغندرقند داشته باشد نامحلول نکافی جهت تشکیل ترکیبات 

راندمان مصرف این کود  دار،کود فسفربا مصرف بتواند  ـ دهدغذایی را در اول فصل انجام می

، 5/6-0/7حدود  pHماده آلی و بیش از دو درصد با هایی زمینبرعکس در دهد. افزایش را 

دهد. البته در شرایط اقلیمی و خاکی پاسخ بهتری می در پاییز سال قبل دارمصرف کود فسفر

ندرت جز در موارد خاص و یا در شرایط آب و هوایی مناطق شمالی و دریای خزر، بهایران، به

ی یهاخاکدر ست که حتی ا توجه به این نکته ضروریوجود دارد.  یین شرایطهایی با چنزمین
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قابل جذب شدن فسفر وم باعث غیرو آلومینیوجود ترکیبات آزاد آهن  ،5/6ر از کمت pHبا 

های ایران توصیه کلی این است که کود با توجه به قلیایی بودن اکثر خاک ،در مجموعد. شومی

شت و پس از شخم و تسطیح کامل زمین بر روی سطح خاک پخش و با ازمان با کدار همفسفر

 د.شوبا خاک مخلوط طور کامل بهدیسك 

 منابع مورداستفاده

 چاپ دوم. . حاصلخیزی خاک. انتشارات دانشگاه تهران.1379ا. الردینی، ع.سا 

 .جذب . تعیین حد بهینه فسفر موردنیاز چغندرقند بر اساس فسفر قابل1377 شریعتمداری، م

 تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه.پروژه خاک. گزارش نهایی 

 .کود فسفره مصرفی )کالیبراسیون( با . مقدار 1383نوشاد. ح. و  س. غالبی ،گوهری، ج

سسه ؤتحقیقاتی، مپروژه توجه به مقادیر آن در خاک در زراعت چغندرقند. گزارش نهایی 

 تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.

  گزارش نهایی ایجاد بانك اطالعاتی تحقیقات چغندرقند .1385فضلی. ح. نوشاد، ح. و .

 ح و تهیه بذر چغندرقند.سسه تحقیقات اصالؤتحقیقاتی، مپروژه 

  تعیین نیاز غذایی رقم مقاوم زرقان در مزارع سالم و 1384نیرومند جهرمی. م. نوشاد، ح. و .

سسه تحقیقات ؤتحقیقاتی، مپروژه آلوده به بیماری رایزو مانیا چغندرقند. گزارش نهایی 

 اصالح و تهیه بذر چغندرقند.

 Draycott, Ph. and W. Martindale. 2000. Phosphate - its origin and role for 

sugar beet. British Sugar Beet Review, 68 (4): 5-10. 
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( انتخاب نوع مناسب بذر چغندرقند بر اساس شرایط حاکم بر ( انتخاب نوع مناسب بذر چغندرقند بر اساس شرایط حاکم بر 1414))

  مزرعهمزرعه
  ، شهرام خدادادی، شهرام خدادادیآبادیآبادیا... یوسفا... یوسفولیولی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

با زیاد است. مختلف بسیار مزارع در بین تفاوت عملکرد در واحد سطح چغندرقند 

های متعددی که از عملکرد چغندرقند در سراسر کشور صورت گرفته است، دامنه گیریکیل

در هکتار ن تُ 130ن در هکتار در مزارع ضعیف تا بیش از تُ 20تغییرات عملکرد ریشه از حدود 

برداری اند با بهرهنستهرو تواچغندرکاران پیش ،در این بین. در مزارع خوب، گزارش شده است

ی مناسب، فراوانی ینظیر شرایط آب و هواـ های تولید و عوامل طبیعی موجود صحیح از نهاده

ی را نیز یرکورد بیشترین عملکردهای اروپا ـ و طول دوره رشد مناسب یتشعشع خورشید

ندرقند طبق آمارهای رسمی ارائه شده، میانگین کل عملکرد چغراحتی پشت سر بگذارند. هب

که با توجه به پتانسیل بالقوه بسیار باالیی که برای تولید این است ن در هکتار تُ 43کشور حدود 

 قبولی نیست.اری کشور وجود دارد، عملکرد قابلمحصول در مناطق مختلف چغندرک

 عمل و توصیه فنیشرح دستورال

بر اساس نتایج تحقیقات 

شده، تراکم پایین و نامناسب انجام

تر از بوته در واحد سطح و مهم

نایکنواختی سطح سبز مزرعه،  ،آن

پایین  هایترین علتمهماز جمله 

بودن عملکرد چغندرقند در سطح 

د شوحسوب میمزارع کشور م

 
 

( تراکم پایین و بروز نایکنواختی شدید در 1شکل )
 سطح مزرعه
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 .(1)شکل

نوع بذر با یکی از علل کاهش تراکم بوته و نایکنواختی سطح سبز مزرعه، عدم تناسب بین 

آالت در دسترس و نند سطح آگاهی کشاورز، نوع ماشینعوامل متعددی مابستر کاشت است. 

بر  های زراعیاستفاده، نوع بافت خاک، میزان مواد آلی خاک، تناوب و سایر مدیریتقابل

در  ،برای مثالگذارد. سازی بستر کاشت چغندرقند اثر مییت و چگونگی تهیه و آمادهکیف

که، بافت خاک متوسط یا سبك و میزان مواد آلی موجود در خاک مناسب باشد و یا صورتی

که خاک نحوی خوبی تهیه و آماده کرد، بهمکانیزه بهصورت مکانیزه یا نیمهبتوان بستر بذر را به

ایجاد نشود، استفاده از بذر زنی بذر روی خاک در هنگام جوانهسخت الیه و سله نبندد 

زنی منوژرم با درصد جوانهای یا جوانهتوصیه نیست و الزم است از بذر تكژرم قابلمولتی

استاندارد استفاده شود. استفاده 

ویژه در از بذر منوژرم به

های های ردیفی و روشکشت

د نشتی آبیاری غیرغرقابی ـ مانن

و آبیاری تیپ ـ که احتمال 

تشکیل سخت الیه و سله کمتر 

زنی و ایجاد و امکان جوانه

سطح سبز یکنواخت فراهم 

توصیه خواهد بود. است، قابل

ویژه بهـ  های تولید، عالوه بر کاهش هزینهایجای بذر چند جوانهبه ایجوانهبا کشت بذر تك

ها در اوایل دوره رشد ـ که از خصوصیات بارز مزارع رقابت بین بوته ـ هزینه تُنك و وجین

و دستیابی به عملکرد  (2شدت کم خواهد شد )شکل ای است ـ بهکشت شده با بذر چند جوانه

 انتظار خواهد بود.بیشتر قابل

هر و یا بستر بذر به ی که بافت خاک سنگین و میزان ماده آلی خاک کم باشدهایهدر مزرع

طور نا شده بهصورت دستپاش انجام گیرد، بذر کشتنشده و کشت بذر به خوبی تهیهدلیل به




 

 ( کشت بذر منوژرم با فاصله مناسب 2شکل )
 وی خطوط کشتبر ر
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های پوشیده شدن بذر توسط کلوخه ،گیرد و در نتیجهخواسته در اعماق مختلف خاک قرار می

مدیریت پس از ایکنواخت جوانه بزنند و سبز شوند. صورت نبه هاشود این بذردرشت باعث می

نایکنواختی سطح سبز اثر بروز نیز بر کاهش تراکم و ـ اری ویژه روش آبیبهـ شت مزرعه اک

های سنتی اتفاق صورت کرتی و غرقابی که در کشتبه هطوری که آبیاری مزرعگذارد. بهمی

و تشدید بدسبزی و  خاکسطح های سنگین، باعث تشکیل سله در ویژه در خاکافتد، بهمی

در چنین شرایطی )وجود خاک سنگین، تهیه  . بنابراین،(3)شکل  شودمیمشکالت ناشی از آن 

 ای )یا منوژرم(جوانهغرقابی( چنانچه از بذرهای تك نامناسب بستر کشت و یا انجام آبیاری

ر بوته در سطح مزرعه امری زنی و استقرابدسبزی و نایکنواختی در جوانه د، بروزشواستفاده 

 خواهد بود.ناپذیر اجتناب
    







  

  ها از خاکشکیل الیه سله و ناتوانی در خروج جوانهت( 3شکل ) 
 

اهش اثرات سوء عوامل منظور کشود بهناچار توصیه میهدر چنین شرایطی ب ،بنابراین

با کشت بذر ژرم استفاده شود. یا مولتی ایجوانهمذکور در بدسبزی بذر چغندرقند، از بذر چند

 ـ شدهتوانند تا حدودی بر شرایط نامناسب ایجادمیهای حاصل از یك بذر، جوانه، ایوانهجچند

کیل سطح زنی و تش، یکنواختی در جوانهدر این صورت .نندکغلبه ـ ویژه بر مقاومت الیه سله به

درصد بر  15حدود  ،چند با استفاده از این نوع بذرخواهد بود، هرپذیر سبز بهتر در مزرعه امکان

 خواهد شد.نك مزرعه افزوده تُعملیات های تولید محصول بابت انجام هزینه

نك مزرعه برای انجام عملیات تُ ،کهاز آنجاییود شژرم باید توجه در استفاده از بذر مولتی

دقت کافی در انجام است،  ضروری امری کامالً به تراکم مناسب بوته در واحد سطحرسیدن 
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عه چغندرقند، مرحله چهار برگی نك مزر. بهترین زمان برای تُموقع این عملیات صورت پذیردبه

انجام عملیات افتادن خیر أتصرف کود نیتروژن )کود سرک( است. بهها و قبل از محقیقی بوته

اگر بعد از مصرف ویژه ه، بایها و توسعه و گسترش سیستم ریشهرشد بیشتر بوتهدلیل بهنك، تُ

مانده های باقیه به بوتهشد ت واردنك، میزان خسارکود نیتروژن باشد، عالوه بر افزایش هزینه تُ

ی خاک ییابد و بخشی از عناصر غذاشدت افزایش میهها، بدرهم تنیده شدن ریشهواسطه هنیز ب

و موجب کاهش کارآیی مصرف این عناصر غذایی شده مصرف های حذفنیز توسط بوته

 الف(.4)شکل  شودمی

، صرف کود نیتروژن صورت گیردچنانچه عملیات تنك مزرعه در زمان مناسب و قبل از م

یابد، بلکه سرسبزی و شادابی مزرعه نیز نك و خسارت وارده به مزرعه کاهش میتنها هزینه تُنه

 ب(.4 )شکل خواهد شدتضمین 








  

تنک تأثیر )الف( و ها بوتهمطلوب رشد نا ثیر آن برأخیر در زمان تنک و تأت (4) شکل 
 رعه )ب(موقع بر رشد مناسب مزبه

 

 

 استفادهمنابع مورد

  .تکنولوژی بذر. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد1376سرمدنیا، غ .. 

  .سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقندؤ. زراعت چغندرقند. م1366کولیوند، م. 

 تولید نباتات صنعتی. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان .1370پور، م. خواجه. 
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خاک آلوده به تخم و الرو نماتد بر عملکرد رقم مقاوم خاک آلوده به تخم و الرو نماتد بر عملکرد رقم مقاوم   ( تأثیر( تأثیر1515))

  چغندرقندچغندرقند
  جمشید سلطانی ایدلیکیجمشید سلطانی ایدلیکی

 موضوع اهمیت و مسئله بیان

 ،در طول تاریخ( Heterodera schachitii Schmidt)نماتد مولد سیست چغندرقند 

مناطق در نماتد این  امروزه خسارت اقتصادی زیادی به صنعت قند وارد کرده است.

کاهش  و عامل دوشمیآمریکای شمالی و آسیا یافت  ،از جمله اروپاها اغلب قاره کاریرچغند

ساز در اغلب مناطقی که سابقه کشت چغندرقند دارند، مسئلهنماتد این  .محصول استعملکرد 

است. وقتیکه چغندرقند بهطور متوالی و در تناوب کوتاهمدت کشت شود، میزان خسارت 

نماتد افزایش مییابد. جمعیت باالی نماتد در مزرعه، عملکرد ریشه و قند را بهشدت تحت تأثیر 

دهد. در یك بررسی روی رقم حساس، مشخص شده است که میانگین عملکرد ریشه قرار می

چغندرقند به جمعیت اولیه نماتد، بستگی دارد. در جمعیت اولیه 5، 14 و40 تخم و الرو در یك 

گرم از خاک، میزان کاهش عملکرد بهترتیب معادل 20، 50 و 80 درصد بود. یکی از 

برنامههای اصلی مدیریت نماتد چغندرقند در مزرعه، استفاده از رقمهای مقاوم است و این 

روش، کمترین هزینه را برای کشاورز دارد. ولی باید خاطر نشان کرد که استفاده از رقمهای 

 مقاوم بهصورت متوالی، ممکن است باعث زایل شدن مقاومت این رقمها شود.

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ه نماتد در تکثیر نماتد عالوه بر نوع میزبان )رقم حساس یا مقاوم( به میزان جمعیت اولی

خسارت روی رقم  ،به این معنی که هرچه جمعیت اولیه بیشتر باشدخاک نیز بستگی دارد. 

ای در خراسان طی دو سال آزمایش مزرعه. ، نمود بیشتری خواهد داشتحساس و یا مقاوم

دار بین مشخص شد که در همه رقمها )اعم از مقاوم یا حساس(، همبستگی منفی و معنی
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( با تولیدمثل نماتد وجود دارد. با توجه به کاهش عملکرد رقمهای Piجمعیت اولیه نماتد )

مقاوم، در این مطالعه مشخص شد که تحمل رقمهای مقاوم به نماتد هرگز به صد در صد 

نمیرسد چراکه، واکنش فوق حساسیت سلولهای ریشه این رقمها در مقابل الروهای مهاجم 

سن دو، موجب خسارت روی ریشههای چغندرقند میشود. این دلیل میتواند به این پرسش 

بینند. نتایج دو پاسخ دهد که چرا رقمهای مقاوم به نماتد در مزارعی با آلودگی باال، خسارت می

سال بررسی نشان داد که عملکرد ریشه با افزایش میزان جمعیت اولیه کاهش مییابد. کاشت 

چند رقم مقاوم با ژنهای مختلف مقاومت بهصورت مخلوط با هم، ممکن است بهواسطه بروز 

عکسالعملهای متفاوت نسبت به نماتد، کاهش عملکرد محصول را غیرقابل تشخیص سازد، 

زیرا منابع ژنتیکی مورداستفاده در رقمهای مختلف تجارتی با یکدیگر متفاوت است. استفاده از 

رقم های مقاوم به نماتد در تراکم اولیه باالی نماتد )20 تخم و الرو در هر گرم خاک(، اگرچه 

شاخص تولید مثلی نماتد را کاهش خواهد داد، اما عملکرد ریشه بهشدت تحت تأثیر قرار 

خواهد گرفت. از سوی دیگر، کشت متوالی این رقمها در یك مزرعه آلوده، موجب تولید 

بیوتیپهای جدیدی از نماتد میشود که این موضوع خود عاملی برای شکسته شدن مقاومت 

این رقمها خواهد بود. بنابراین، توصیه میشود در تراکم جمعیت بیش از 20 تخم و الرو در هر 

گرم خاک، ابتدا با بهرهگیری از روشهای زراعی ـ نظیر تناوب و کشت گیاهان غیرمیزبان ـ 

 جمعیت نماتد کاهش و سپس از رقمهای مقاوم استفاده شود.

 مورداستفاده منابع

  ،.اثر تراکم جمعیت نماتد چغندرقند بر عملکرد 1372خیری. م. اشتیاقی و ح. پرویزی، ر .

آذربایجان. خالصه مقاالت یازدهمین  محصول و عناصر غذایی ریشه و برگ چغندرقند در

 .129 .کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه گیالن، رشت، ص

  زراع چغندرقند مشهد. . نماتدهای پارازیت گیاهی در م1374خیری. م. مهدیخانی، ع. و

 .24-26: 31های گیاهی، مجله بیماری
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  های بذرکار برای کشت چغندرقندهای بذرکار برای کشت چغندرقندکارگیری ماشینکارگیری ماشینراهنمای بهراهنمای به( ( 1616))

  محمدعلی چگینیمحمدعلی چگینی

 و اهمیت موضوع بیان مسئله

عبارت دیگر، برای دستیابی به یك بوته و بههای چغندرقند استقرار صددرصد بوتهجهت 

شت دقیق اشت دقیق بذر از اهمیت زیادی برخوردار است. کاشت یك بذر، کاکازای مستقر به

شت بذر در فواصل و ابا کتوان به قرار دادن بذر در فواصل و عمق معین تعریف کرد. را می بذر

کنواختی رشد برخوردار و مزرعه از یدهد روی میزمان همصورت بهزنی عمق معین، جوانه

)پشت سرِ متوالی  طورشت یك، دو و یا سه بذر بهاشت جفتی بذر و یا عدم کاکخواهد شد. 

ماشین در صورت داشتن  .دهدالشعاع قرار میتحتشت دقیق بذر را اک ،ل نامعینا فواصبو هم( 

اندازه شده و یا بذر لخت چغندرقند از لحاظ سایز به سه بندی بذر پلتمناسب، تقسیمبذرکار 

تواند نتیجه می ،در فواصل معین در عمق مناسبو سپس کاشت آنها ریز، متوسط و درشت 

شت، نوع خاک، نوع اتوجه به زمان کبا  یستیشت بذر بااعمق کخوبی در پی داشته باشد. 

نك بودن مزرعه موجب ناهمگونی و تُ ،بودن بذرکارنتنظیم تعیین شود. کارنده، اندازه بذر و ... 

چهار حدود  ،خاطر عدم کشت بذر توسط بذرکارهتحقیقات نشان داده است که ب د.شومی

بیشتر نیز  ،با افزایش سرعت بذرکارقدار این مهد. ددر سطح مزرعه روی میدرصد بوته گمشده 

-11 ،ترین سرعتو مناسباست متفاوت  ،ت تراکتور بسته به نوع بذرکارکسرعت حرشود. می

های بذرکار دقت اغلب ماشین ،های بیشتردر سرعتشود. در نظر گرفته میکیلومتر در ساعت  5

ر مزرعه تأثیر دبذر زنی روی جوانه ،درصد 10تواند تا ماشین بذرکار می نوع یابد.کاهش می

 بگذارد.



 47صفحه  

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

صورت چهار هب ،بذرکاراست. این مناسب چغندرقند بذر برای کشت  بذرکار پنوماتیك

حداقل فاصله بین  .دشوتولید می ،شتافاصله بین خطوط کبا امکان تنظیم ردیفه و شش ردیفه 

 ،شتاتنظیم فاصله بذرها روی خطوط ک .استمتر سانتی 75و حداکثر  30 ،شتاخطوط ک

درب گیربکس نصب شده روی شود. از روی جدولی که وسیله گیربکس مرکزی انجام میهب

مقدار ریزش  شوند.انتخاب می ،نظر بذرهابرای فاصله موردمخصوص  یست، چرخ زنجیرهاا

دارای پنوماتیك بذرکار  د.شوتنظیم می (MINIMAX) ماکزوسیله موزع شیاردار مینیهب بذر

و  چغندرقند،بذر چرخ فشار دوتایی برای کشت  و های فشار مقعرواحدهای کارنده، چرخ

شیاربازکن خنجری مخصوص برای کشت بذر در شرایط مختلف و  های کفشکیشیاربازکن

 شود.ایجاد جوی و پشته توسط شیارکش انجام می .است

تر شت عمیق بذر مناسبابرای ک، فتی بازکنندهدیسك جمجهز به بذرکار  هایماشین

عمل  دقتاز با قرار دادن بخشی از بذرها در سطح خاک،  ،در کشت سطحی بذر وهستند 

شت اتوان در کرا میای بازکننده پاشـنهمجهز به کار بذر هایماشینند. کمتری برخوردار

شت اها در کوع کارندهولی بهتر است از این نگرچه  ،سطحی و یا عمیق بذر استفاده کرد

 استفاده شود.بذر سطحی 

و از دقت مورد بررسی قرار گیرد باید به کاررهای مختلف بذقسمتبذر،  شتاقبل از ک

کار و توزیع مناسب اصل شود. جهت افزایش دقت کار بذرها اطمینان حتنظیم و سالم بودن آن

باید ـ شود ا و افزایش عملکرد میهبوتهتوزیع یکنواختی موجب  ،که در نهایتـ بذر روی زمین 

 د:شوتوجه زیر به نکات 

 ها و زنجیرهای بذرکارهای کشت، چرخبازدید وضعیت قیف 

 های بذر و بشقابهابازدید و تنظیم دریافت کننده 

 های بشقابهاها و نصب شاخكحصول اطمینان از تنظیم صحیح بشقاب 

 هاخش صحیح آنی دیسك و چرهاکنندهحصول اطمینان از تمیزی باز 
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 هاحصول اطمینان از تمیزی باندهای عمقی و تنظیم صحیح آن 

 ی ریزش بذر جهت رفع محدودیت ریزش و یا مسدود بودن آنهاحصول اطمینان از لوله 

 و تنظیم صحیح مارکرها هاحصول اطمینان از فاصله صحیح فاروها، یکسان بودن آن 

 صحیح طورکاری خیش بذرکار بهروغن 

  ی کشت بذرهاروزانه قیفدن کرتمیز 

 ی کشتهاخاب دقیق سایز مناسب بذر و بشقابانت 

 دست آوردن الگوی توزیع بذر در هشت در یك سطح سخت جهت باآزمایش دستگاه ک

 شتاهنگام ک

کیلومتر حرکت دستگاه کارنده در سطح مزرعه بایستی معادل پنج سرعت عالوه بر این، 

 شت بذر در بهاراجهت ک استفاده از تراکتور چرخ باریك نظیم شود. از سوی دیگر،تدر ساعت 

 مناسب است.

 داستفادهمنابع مور

 Panning, J.W., M.F. Kocher, J.A. Smith and S.D. Kachman. 2000. 

Laboratory and field testing of seed spacing uniformity for sugarbeet 

planters. Applied Engineering in Agriculture, 16(1):7-13. 

 Smith, J., R. Gatch and K. Palm. 2003. Plant spacing accuracy of sugarbeet 
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کاری برای افزایش قدرت کاری برای افزایش قدرت راهراه  ::بذربذر  فرآوریفرآوریشو و شو و ووشستشست( ( 1717))

  کوچكکوچك  هایهایزمینزمینچغندرقند در چغندرقند در   زنی و استقرار بوتهزنی و استقرار بوتهجوانهجوانه

  ، علی جلیلیان، علی جلیلیانمحمدعلی چگینیمحمدعلی چگینی

 و اهمیت موضوع بیان مسئله

یکی از مشکالت عمده در زراعت چغندرقند  ،بذرهمگن جوانه خروج آهسته و نا

 موجبسو، از یك زنی بذرجوانه نواختی دریکشود. این در حالی است که محسوب می

ریزی و انجام برنامهاز سوی دیگر،  وریشه یکنواخت دستیابی به پوشش گیاهی و محصول 

کار بردن هکود سرک و بمصرف نك، انتخاب زمان مناسب تُـ شامل عملیات داشت هنگام به

توان ی بذری چغندرقند، میهابا بررسی رفتار رشد زایشی بوته کند.میمیسر را ـ  هاکشعلف

و تشکیل بذر گل  ،تولید میوهمشاهده کرد که این گیاه دارای رشد نامحدود است و فرآیند 

شده برداشتتوده بذر همین دلیل، بهشود. انجام می ،پیوسته در طول فصل طوربهروی بوته 

رسیدگی، ی مختلف هاهای متفاوت، درجههایی با انـدازهمعموالً ترکیبی نامتجانس از میوه

و سایر بذر زنی در پوسته بازدارنده جوانهمتغیر مواد زنی، غلظت جوانهمتفاوت سرعت 

 توده بذر زنی درجوانهو نوسانات که موجب افزایش تغییرات است خصوصیات مربوط به بذر 

نین از نفوذ اکسیژن و آب به داخل ج ،زنیمواد بازدارنده جوانهشود. در این میان، حاصل می

قابل  ،این موادالبته  .دنشومیبذر زنی ، مانع جوانهثیر هورمونیأو یا از طریق تکنند میجلوگیری 

بذر قبل  شو و خشك کردن مکررونشان داده است که شست. نتایج تحقیقات هستندشو وشست

و به سرما نسبت زنی، مقاومت جنین و گیاهچه را جوانهسرعت بخشیدن به  عالوه بر ،شتااز ک

تابعی از طول عمر بذر،  ،دهد. تعداد دفعات خیس و خشك کردن بذرخشکی افزایش می

بذر، قدرت خواب ریزی یا درشتی شرایط محیطی در طول تشکیل بذر، قوه نامیه اولیه بذر، 

 .است بذر، کلفتی و سختی پوسته بذر
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اده از رطوبت استف منظورهببالفاصله پس از کاشت، ر چغندرقند ذزنی بجوانه ،در ایران

اولیه رشد،  حلاخاک در مرمای پایین اما د .استبسیار مهم های بهاره در خاک و بارشموجود 

شود مزرعه میسطح در ها بوتهزنی را به تعویق انداخته و باعث کاهش استقرار مطلوب جوانه

 فرآوری بذر کاهش داد.شو و وشستتوان با که این پدیده نامطلوب را می

هزار  120حدود کالیبره و  ژرمن بذر مولتیتُصد یكایـران سالیـانه  در ،ضرحال حا در

ژرم اکثر بذر مولتی. شودهکتار مصرف میهزار  50-60جهت کاشت بذر منوژرم داخلی یونیت 

های این اراضی ند. از جمله ویژگیشوو قسمتی از بذر منوژرم در اراضی کوچك کشت می

مکانیزاسیون، بافت و باریك و بلند بودن مزرعه، پایین بودن سطح نایکنواخت قواره توان به می

آب و گیری کشاورزان از سهمباال بودن درجه شوری خاک، بهرهخاک، نامناسب و ساختمان 

میزان شوند تا اشاره کرد. مجموعه این عوامل موجب می صورت کرتیبهمزرعه لذا آبیاری 

میانگین  ،همین دلیلبهکاهش یابد. درصد  15و  40د حدو به منوژرمژرم و مولتیاستقرار بذر 

متغیر یونیت در هکتار  3-5/3و بذر منوژرم کیلوگرم در هکتار  8-12 ،ژرممولتی بذرمصرف 

عملکرد ریشه در واحد سطح در اهش ترین عامل کتحقیقات نشان داده است که مهماست. 

لذا، است. بوته در واحد سطح  بوته و عدم یکنواختی توزیعمناسب عدم استقرار  ،ایران

تواند می ،شود ها در سطح مزرعهبوته یکارهایی که بتواند منجر به افزایش استقرار و بقاراه

بذرهای از سوی دیگر،  درآمد کشاورزان را در پی داشته باشد.افزایش عملکرد شکر و 

 ،اینستند. بنابرهخشکی برخوردار تنش در شرایط یشتری زنی باز قدرت جوانهوشو شده شست

واجه هستند ـ این ویژه در زمان کاشت مهآبیاری ب منابع آبِبا محدودیت که ـ در مناطق خشك 

 .تواند اهمیت موضوع را بیشتر نمایان سازدامر می

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

سرعت  چنینی متابولیکی و همهاسرعت فعالیت ،و رطوبت مناسبما با فراهم شدن د

فراهم نکته مهم  ،یابد. در روش فرآوری بذر در محیط آبیو زوال جنین افزایش میفرسودگی 

 د.واز طریق هوادهی به محلول انجام شباید که است آوردن شرایط مناسب تبادالت گازی 
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جذب آب در سه  مناسب نیاز دارد.دمای زنی به آب، اکسیژن و د برای جوانهذر چغندرقنب

این  ،سریع انجام شده و در مرحله دومجذب آب خیلی ،حله اولدر مر .شودام میمرحله انج

دوباره  ـ که با رشد جوانه همراه است ـ در مرحله سومسپس و  بدیامیمیزان به حداقل کاهش 

دن مراحل اول و خشك کردن بذر بعد از سپری ش. دهدنشان میجذب آب افزایش سرعت 

سپری شدن مرحله سوم، خشك  از بعد کند. ولیدوم جذب آب، آسیبی به جنین وارد نمی

ن جنین های وارد شدجدا شدن کالهك بذر، یکی از نشانه رساند.ه جنین آسیب میکردن بذر ب

 به مرحله سوم جذب آب است.

چه آغاز و با که قبل از ظهور ریشهشود محسوب میفعالیت فیزیولوژیکی  ،زنی بذرجوانه

رسد نیاز حرارتی و رطوبتی گیاهچه به حداکثر می ،مدر این هنگا .دشوچه کامل میهخروج ریش

محدوده طول دوره فرآوری  ،رواز این رد.گیاهچه خواهد مُ ،و در صورت وقوع تنش رطوبتی

طول دوره فرآوری  ،در بذر چغندرقند پذیرد.زنی پایان میبا نمایان شدن اولین عالئم جوانهبذر 

ـ زنی حتی قبل از جوانهـ ج جنین از کاسه بذر افزایش احتمال خرو با افتادن کالهك بذر و

 ،زنی در طول فرآوری بذرفزایش ریزش کالهك بذر و یا جوانها کهطوریبهد. شومحدود می

در این شرایط، شود. زنی در خاک مییا جوانه زنی در شرایط استاندارد وموجب کاهش جوانه

 بذر نیست.وری آنیازی به فر

طول دوره  چنیننیاز حرارتی و رطوبتی و هم ،ا کاهش اندازه بذرب که دهدمی نشان نتایج

کننده در ریزش ، اثر تشدیدشو و فرآوریوشست ،کهطوریبه .یابدکاهش میبذر فرآوری 

مدت دو ساعت بذر ریز ابتدا به ،صورت نیاز شود درکالهك بذر دارد. به همین دلیل توصیه می

گراد درجه سانتی 10-15مای درصد وزنی( و د 30د و سپس در رطوبت پایین )وشو شوشست

 ،در این شرایطدر اسرع وقت کشت شود. بایستی بذر خشك ساعت فرآوری شود.  24مدت به

زنی در آزمایشگاه جوانه حداقل وبه زنی در طول دوره فرآوری جوانه درصد ریزش کالهك و

های ریز در صورت عدم تمایل به رابطه با بذردر  ،طور کلیبه. خواهد رسیدحداکثر به و خاک 

شو و پس از ضدعفونی ومدت سه ساعت در آب روان شستبذر به شودتوصیه می ،فرآوری
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متر ریخته و پس از یتسان 2-4مجدد روی یك سطح صاف و تمیز گونی کنفی به ضخامت 

 در اسرع وقت کشت شود. ،دنشخشك 

و از این است بذر متصل  در بذرهای درشت، کالهك بذر با قدرت زیادی به پوسته

یابد. کاهش میزنی سرعت جوانهو شود میجریان فیزیکی آب و اکسیژن به دانه محدود  ،طریق

های ل شدن کالهكموجب انقباض و انبساط پوسته بذر و شُ ،شستن و خشك کردن مکرر بذر

ه نشان دادشده متحقیقات انجانتایج یابد. ظهور جوانه افزایش میدنبال آن، بهد و وشمیسخت 

دو گراد، سانتیدرجه  20دمای نشده در درشت شسته حداکثر طول دوره فرآوری بذر که است

بیشترین که  ه شده استنشان دادچنین هم .استسه روز گراد، سانتیدرجه  10دمای روز و در 

و درصد  66در رطوبت  ی بذرشوو( مربوط به شستدرصد 94)بذر درشت زنی درصد جوانه

 .حاصل شدداری، یك روز نگهشت بذر پس از کا

شو و وانجام عمل شستموجود جهت حجم باالی کار و محدود بودن فضای ا توجه به ب

های هبوجاری بذر چغندرقند و یا حتی بخش خصوصی )کارخان هایفرآوری بذر برای کارخانه

موارد زیر از اهمیت لذا رعایـت  .انجام شودکشاورز ، این عمل توسط شودپیشنهاد می ،قند(

 :خاصی برخوردار است

  و یا ـ  روان ساعت در آبِ 2-3مدت توانند بذر چغندرقند را بهمیکشاورزان در این روش

 د.شوتا مواد بازدارنده از بذر خارج  دهنگراد قرار ددرجه سانتی 20 ـ با دمایاستخر  آبِ

 خواهد کرد.جذب را شی ی رویهاجنین نیز آب الزم جهت انجام فعالیت ،در این مدت

 بذر را روی یك سطح صاف ساعت )یك شبانه روز(  24مدت بهشو، وپس از شست

 ،پخش و روی آن توسط پارچه و یا گونی خیس متریتچهار سان حداکثر ضخامتبه

به بایستی رطوبت آن  ،عبارت دیگربه شود.هی تا خشك سپس بذر هواد. دشوپوشانده 

 د.درصد کاهش یاب 20-25حدود 

  شو ود این است که عمل شستشودقت به آن نکته مهمی که در هنگام فرآوری بذر باید

 .کش باشددر آبی باید انجام شود که حاوی سموم قارچ
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 نحوی انتخاب شود فرآوری باید بهو طول دوره وشو دمای آب مورداستفاده برای شست

 د.ونشج چه از کاسه بذر خارهکه کالهك بذر از کاسه بذر جدا و ریش

 منابع مورداستفاده

 تحقیقاتی، پروژه گزارش ساالنه  .فرآوری )پرایمینگ( بذر چغندرقند .1381 ع.م.ینی، چگ

 سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.ؤزراعی، مبهتحقیقات بخش 

 Bradford, K.J. 1990. A water relation analysis of seed germination rates. 

Plant Physiology, 94: 840-849. 

 Durrant, M.J., P.A. Payne and J.S. Mc Laren. 1983. The use of water and 

some inorganic salt solution to advance sugar beet seed. II. Experiment 

under controlled and field conditions. Annals of Applied Biology, 103: 517-

526. 

 Khan, A.A., N.H. Peck, A.G. Taylor and C. Samimy. 1983. 

Osmoconditioning of beet seeds to improve emergence and yield in cold soil. 

Agronomy Journal, 75: 788-794. 

 Longden, P.C. 1973. Washing sugar-beet seed. The Journal of Agricultural 

Science, 77: 43-46. 

 Murray, G., J.B. Swensen and J.J. Gallian. 1993. Emergence of sugar-beet 

seedlings at low soil temperature following seed soaking and priming. Hort. 

Science, 28: 31-32. 
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  بذر چغندرقندبذر چغندرقند  برای کاشتبرای کاشت  مناسبمناسب  عمقعمق( ( 1818))

  ، علی حبیب خدایی، علی حبیب خداییمحمدعلی چگینیمحمدعلی چگینی

 و اهمیت موضوع بیان مسئله

ما و رطوبت خاک ، دفشردگی مانند خواص فیزیکی و شیمیایی،مختلف خاک  لعوام

متقابل عمق است. در این میان، اثرثر ؤمبذر  زنیجوانهر ب ،روش آبیاری و کیفیت بذرهمراه با 

بذر زنی میزان جوانه ،شتاق کبا افزایش عمو  قابل انکار استغیر ،مواردتمام این شت بذر با اک

در یك خاک با بافت و ساختمان مناسب و بدون هرگونه محدودیتی، . یابددر مزرعه کاهش می

اشت افزایش عمق کشود. نشان داده شده است با در نظر گرفته می مترسانتی 5/2-3شت اعمق ک

ی بهترین حت، بنابراینیابد. درصد کاهش می 35-40زنی حدود درصد جوانه ،مترتا پنج سانتی

شت اکبا  .دکرکشت متر سانتی 8/3تر از پاییندر عمق نی را نباید زبذر از لحاظ قدرت جوانه

یکسانی ، فشار فیزیکی رطوبت مناسب و یکنواختبذر به ضمن دستیابی  ،بذر در عمق یکسان

 .بودها خواهد جوانه زمانهم مطلوب وخروج  ،آننتیجه و خواهد بود روی بذر 

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

 2/5-6/5با قطر ) بذرهــای درشـت چغندرقند که ه استدادـان تحقیقـات نشنتایج 

 (مترمیلی 8/2-6/3) و ریز( مترمیلی 4-4/4با قطر ) متوسط هایی با اندازهنسبت به بذر( مترمیلی

 .کندمیتولید یشتری د و عملکرد ریشه و پوشش برگی بنزمیبهتر جوانه  ،در شرایط مزرعه

 5/3از  بیشتر ترتیب دارای قطربه ،ایران تولید شده درندرقند چغ منوژرم و ژرممولتیبذرهای 

 متوسطبا اندازه ی یبذرها وجزاست که با غربال دراز  مترمیلی 2/2رد و با غربال گِ مترمیلی

موجب کاهش ، مترسانتی 5/2-0/3بیشتر از در عمق شت بذر اکبنابراین، شوند. محسوب می

 .دشوزنی در مزرعه میهنجوامیزان 
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شت امتر( و در ککمتر از دو سانتیدر عمق تر )بذر را سطحی باید ،شت زودهنگامادر ک

بیشتر بذر را در عمق باید  ـ گراد استدرجه سانتی 25مای محیط بیشتر از که دـ زمانی هنگامدیر

شت مناسب ازنی، عمق کشرایط متغیر خاک در طول جوانهواسطه هب .متر( قرار دادسانتی سه)

ـ ی خشك هادر سال است از سالی به سال دیگر و از زمینی به زمین دیگر تغییر کند. ممکن

تر است از بذر درشت بهتر ـ زنی استکننده جوانهکه میزان رطوبت خاک عامل محدودوقتی

ی مرطوب و یا در شرایطی که خطر هادر سالگیرد. قرار بیشتری بذر در عمق  د وشو استفاده

 ،داشته باشد، کشت سطحی بذر ممکن است مفیدتر باشد. در این حالت سله بستن خاک وجود

و جوانه در شود میکمتر  سر بیرون آورد،ای که باید جوانه اولیه طی کند تا از خاک فاصله

مفید زیر توجه و رعایت موارد  ،شرایط در این خواهد شد.از خاک خارج ممکن حداقل زمان 

 خواهد بود:

 است.متر دو تا سه سانتی چغندرقند حدود بذر شتاعمق کترین مناسب 

 کشت شوند یکسان در عمقباید بذرها  ،هابوته یکنواختای با رشد جهت داشتن مزرعه. 

 زنی بذر در مزرعه جوانهمیزان موجب کاهش  ،شتاکاهش قطر بذر و افزایش عمق ک

 .دشومی

  دکرمتر کشت سانتی 5/2بذر ریز را نباید در عمق بیشتر از. 

 داد.درصد افزایش  33درحدود را ر صورت استفاده از بذر ریز باید میزان بذر مصرفی د 

 منابع مورداستفاده

 Wang, H., M. Davis and P. Mauk. 1999. Effects of irrigation, planting depth, 

and fungicide seed treatment on sugar beet stand and establishment. Journal 

of Sugar Beet Research, 32(1): 1-8. 

 Yonts, C.D., R.G. Wilson and J.A. Smith. 1999. Influence of planting date 

on stand, yield and quality of sugarbeet. Journal of Sugar Beet Research, 

36(3): 1-14. 
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  زنی بذر چغندرقندزنی بذر چغندرقندرطوبت و فشردگی خاک روی جوانهرطوبت و فشردگی خاک روی جوانه  نقشنقش( ( 1919))

  چگینیچگینیمحمدعلی محمدعلی 

 و اهمیت موضوع بیان مسئله

 زنی، سرعت جوانهزنیجوانهدرصد تأثیرگذار بر مهم ل و فشردگی خاک از عوام طوبتر

زنی که، جوانهشوند. ازآنجاییدر سطح مزرعه محسوب میبوته چغندرقند استقرار در نهایت، و 

ه شرایط خاص برای ایجاد کقبل از آنها جوانهتا شود موجب میترین زمان ممکن بذر در کوتاه

زیادی از اهمیت د، از خاک خارج و مستقر شوند شوفراهم ـ ا آبیاری یاز بارندگی و ـ پس سله 

 .برخوردار است

درصد )با دامنه  33 ،زنی بذر در مزرعهقدرت جوانه دهد کهنشان میتحقیقات نتایج 

استاندارد در آزمایشگاه در شرایط آن زنی درصد( کمتر از قدرت جوانه 5-70تغییرات بین 

یست. برای کافی ن ،اماشود محسوب میزنی نامیه بذر، شرط اصلی برای جوانهوه. باالبودن قاست

و هر باشد نیز فراهم )تهویه( و اکسیژن محیط خاک دما ، ، باید شرایط رطوبتزنی مطلوبجوانه

خواهد مختل را نی ز، جوانهدوعوامل شاین یك از ملی که موجب کم و یا زیاد شدن هرعا

 زنی بذرجوانهبرای خاک استفاده قابلمیزان هوای  ،با افزایش رطوبت و فشردگی خاکساخت. 

مقاومت فیزیکی شت بذر، اچنین با افزایش فشردگی خاک و عمق کهمخواهد یافت. کاهش 

ز ابیرون آمدن و جوانه باید انرژی زیادی صرف  بدیامیافزایش در برابر خروج جوانه  خاک

با محتوی هایی خاکدر  مقاومت فیزیکی خاکعامل اصلی افزایش عنوان به ،سلهکند. خاک 

تواند شده، میتخریب ایدانههایی با ساختمان خاکخاکو یا های سنگین( )خاکرس باال 

تواند ناشی از تردد این آسیب مینقش اصلی از ممانعت از خروج جوانه از خاک را داشته باشد. 

زیاد مصرف آسا، آبیاری سنگین کرتی، های سیلبارانوقوع ادوات کشاورزی، د بیش از ح

 باشد. ...و  باالشوری کود با درجه 



 57صفحه  

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

شود برای زنی مطلوب میبهترین کشش رطوبتی که موجب جوانهدهد تحقیقات نشان می

 10کمتر از  ،خاک اگر پتانسیل آبِ .استاتمسفر  5/3یك گونه گیاهی ثابت و برای چغندرقند 

زنی بذر چغندرقند در سطح کشش خاطر جوانههب .زنی انجام نخواهد شدجوانه ،اتمسفر باشد

زیرا بذر چغندرقند  ؛رطوبت خاک معطوف داشتتأمین باید دقت زیادی در  ،ینیرطوبتی پا

کشش رطوبتی  که در یك تحقیق آزمایشگاهی دارد.نیاز زنی به رطوبت زیادی برای جوانه

زنی در حد مناسب ر جوانهبسایر عوامل مؤثر و شده بود داشته  خاک در حد شش اتمسفر نگه

 ند.زنی شدهجوانبذرها موفق به درصد  60حدود قرار داشتند، 

است. این مقدار  خاک وزندرصد  15-27بذر بین زنی برای جوانهموردنیاز دامنه رطوبت 

زنی در جوانهو سرعت میزان  ینبیشتراست. درصد  12-21 های لوم شنی، معادلبرای خاک

 یبذرها ،درصد 12در رطوبت کمتر از و  افتددرصد خاک اتفاق می 16-21 هایرطوبت

دست آمده است هاین نتایج وقتی بروند. میو از بین یستند ن از خاکقادر به خروج  ،زدهجوانه

 درصد، 21یش از فزایش رطوبت خاک به ببا ا بود. درصد 12حدود  ،بذرهامحتوی که رطوبت 

مطالعات نشان داده است، با  .یابدکاهش میدلیل اختالل در تهویه خاک، بهزنی جوانهفرآیند 

)شکل  درصد کاهش یافته است 40میزان بذر بهزنی جوانه ،درصد 25تا خاک افزایش رطوبت 

1). 
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 ذر چغندرقندزنی بتأثیر رطوبت خاک بر میزان جوانه( 1شکل )
 

ثیر أزنی و استقرار بوته تنیز روی جوانهمقاومت فیزیکی خاک  ،عالوه بر رطوبت

مقاومت فیزیکی یابد. کاهش میبذر زنی ، جوانهبا افزایش مقاومت فیزیکی خاکگذارد. می

موجب  فشردگی خاک چنینهماست. شت بذر و فشردگی خاک اثر از عمق کأمت خاک

، موجب دو طریق ، فشردگی زیاد خاک بهو بنابراین شودمی گازیمیزان تبادالت  کاهش

کند تا چغندرقند باید نیروی بیشتری صرف  چه، گیاهسوشود. از یكمیبذر زنی کاهش جوانه

و  تبادالت گازی موجب کاهش خاک زیاد فشردگی دیگر، سویاز از خاک خارج شود و 

که در شرایطی  فقطت که بذر چغندرقند این در حالی اسشود. خاک میمحتوی میزان اکسیژن 

 است.زنی قادر به جوانه ،کافی در محیط خاک وجود داشته باشداکسیژن 

است. این تماس بذر با خاک زنی بذر چغندرقند، میزان عوامل دیگر مؤثر بر میزان جوانهاز 

سازد. یزنی را مختل مفرآیند جوانه ،استفادهطریق محدود ساختن میزان آب قابل ازعامل 

که تراوش آب بین خاک و بذر کمتر از خاک با خاک اند ساختهخاطر نشان گران پژوهش

رطوبت از تا  ای فشرده باشد، خاک باید تا اندازهبذر زنی مطلوببنابراین، برای جوانه است.

با توجه به بافت و رطوبت خاک  نحو مطلوبی انتقال یابد. میزان فشردگی خاکخاک به بذر به
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انتقال خاک باعث ارتباط بهتر بذر با خاک و  ه شدندر خاک خشك، فشرد .استیر متغ

 ،کارندهك تغلمیزان فشار تنظیم در هنگام کاشت،  ،رواز این .شودرطوبت از خاک به بذر می

 بسیار مهم است.

 ،درصد باشد 12-16رطوبت خاک در حد  اگرکه  داده استنشان برخی تحقیقات نتایج 

رطوبت خاک در  کهوقتیو  دشومیبذر زنی کاهش جوانهموجب  ،خاک افزایش فشردگی

ولی گذارد نمیبذر زنی ر میزان جوانهب ثیریأتافزایش فشردگی خاک ، درصد باشد 21 ودحد

این  یابد.زنی کاهش میبا افزایش فشردگی میزان جوانه ،درصد خاک 12و  16در رطوبت 

نقش  ،هوازیهای بیافی و فعالیت میکروبعدم وجود اکسیژن کوجود دارد که  احتمال

نظر هبباشد. داشته بذر زنی مستقیم فشردگی خاک در کاهش جوانهبیشتری نسبت به تأثیر 

انتقال  ،رسد در خاک خشك، فشردگی خاک باعث ارتباط بهتر بذر با خاک و از این طریقمی

 د.شوزنی میجوانه درصدعت و سرافزایش موجب این موضوع  .رطوبت از خاک به بذر شود

محتوی میزان رطوبت و اکسیژن تأثیرگذار بر از دیگر عوامل مهم روش آبیاری مزرعه نیز 

که  دهدنشان می قاتیتحقشود. محسوب میو استقرار بوته بذر زنی خاک در مرحله جوانه

)کشت کاری روش هیرم دراست.  بذر کاریهیرمزنی، جوانهبرای  یرطوبت بهترین شرایط از نظر

در  .کاری استخشکهدرصد بیشتر از روش  23 ،زنی و استقرارمیزان جوانه ،(دارنمدر خاک 

 د و در اثر وجود هوای الزموشمیزنی بذر تأمین برای جوانهموردنیاز بت رطو ،کاریروش هیرم

اثر که در ـ رطوبت زیاد  چنینهم د.نیابکاهش میتیوم( )مانند پیی قارچی ها، بیماریدر خاک

تعویق افتادن بهخاک و مای موجب کاهش دـ د شوشت بذر فراهم میاآبیاری بعد از ک

سله بستن  ،شت بذرایکی دیگر از مشکالت ناشی از آبیاری بعد از ک د.شومیبذر زنی جوانه

و خروج جوانه از خاک زنی جوانهشرایط بسیار نامطلوبی برای است که  هابعضی از خاک

صورت قطع هموجی )ب صورتبهاین آبیاری بهتر است  ،آبیاری نشتیصورت در کند. فراهم می

در شرایطی که احتمال سله بستن  .انجام شود متوالی جریان آب در جوی آبیاری(و وصل کردن 

سنگ موجب افزایش کولیت و خاک ذغالخاک وجود دارد، پوشاندن بذر توسط ورمی

میزان  تواند روی استقرار بوته تأثیر بگذارد.مینیز بافت خاک بذر خواهد شد. زنی جوانه
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های های آلی سیلتی و خاکخاکو سنگین معموالً کمتر از های رسی در خاکبوته استقرار 

 .استشنی 

 مخاطره اندازد.را بهبذر زنی طور جدی جوانههتواند بمیدر محیط خاک کمبود اکسیژن 

در خاک کند. اکسیژن به داخل جنین جلوگیری تواند از نفوذ و یا هر نوع پوشش بذر می تلِپِ

زنی بذر لخت زودتر و . تحقیقات نشان داده است که جوانهشوداین مسئله حادتر می ،مرطوب

بذر  در هم در بذر لخت و هم زنی، جوانهخاکافزایش رطوبت  و بااست شده تر از بذر پلتبیش

، بذر در محیط مرطوبتر است. بیش ،شدهکاهش در بذر پلتشدت  .یابدشده کاهش میپلت

علت فراوانی رطوبت ، بهدر شرایط آبیاری نشتیبنابراین، زند. دشواری جوانه میشده بهپلت

 ،در خاک خشك خاطر داشت که، باید بهضمندر شود. سختی انجام میبذر پلت بهزنی جوانه

 ود.ششده در عمق بیشتر کشت بذر پلت

 منابع مورداستفاده
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آبیاری اول آبیاری اول در شرایط کمدر شرایط کم  چغندرقندچغندرقند  بذربذر  کاشتکاشت  مناسبمناسب  روشروش( ( 2020))

  فصلفصل

  محمدعلی چگینیمحمدعلی چگینی

 و اهمیت موضوع بیان مسئله

کمبود آب در اوایل دوره  ،یکی از مشکالت عمده زراعت چغندرقند در کشت بهاره

که مشکل تهیه آب الزم  یکشاورزان ،در اغلب مناطق است.رشد و پس از سبز شدن محصول 

تا مرحله هشت برگی از کاشت )رشد هت آبیاری زراعت چغندرقند در اوایل فصل ج

چغندرقند را سبز و پس بذر  ،دهند ابتدا با یك و یا دو بار آبیاریترجیح می دارند،را چغندرقند( 

زراعت چغندرقند  مجدد آبیاریدر این شیوه،  نند.کآبیاری غالت صرف از آن، آب خود را 

به چغندرقند را کشاورزان کاشت  نیز، در بعضی از مناطقانجامد. طول میبهروز  35ـ 45حدود 

زنی و استقرار مناسب عدم جوانه این موضوع نیز موجبکنند. موکول می، پس از برداشت جو

 .ی داردرا در پِعملکرد کاهش شدید  ،نهایتدر د و وشدر سطح مزرعه میبوته 

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

روز  30اگر فاصله آبیاری بیشتر از ویژه هبـ های سنگین و رسی ت در خاککاهش رطوب

مشاهدات نشان شود. میـ بوته استقرار  ـ محل در وسط پشته موجب ایجاد شکاف ـ شدبا

ضمن خسارت به سیستم  ،کننده آبهای جذبدن ریشهکرپاره با ها دهد که این شکافمی

فراهم در پیرامون ریشه های ساپروفیت ه و تجمع قارچفرصت مناسبی برای حملای گیاه، ریشه

خشکی تنش  ،همین دلیلشود. بهخشك و ریشه پالسیده می هابوتهکه با گذشت زمان، کنند می

د. بدین جهت در شومیدر سطح مزرعه های سنگین و رسی موجب کاهش تعداد بوته در خاک

بذر  ،شودتوصیه می ،دارندبینی وقوع خشکی در مناطقی که خاک سنگین صورت پیش

 .(1)شکل  شود هشتاکـ و نه در وسط پشته ـ چغندرقند در کنار پشته 
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ها هکه ریشزمانی چنینبرخی کشاورزان معتقدند که در مراحل اولیه رشد چغندرقند و هم

ب به سمت پایین حرکت آها در جستجوی ایستی گیاه را تشنگی داد تا ریشهب ،کوچك هستند

تواند از رشد سریع نکته حائز اهمیت در این است که تنش رطوبتی در این مرحله میولی  .کنند

که چغندرقند سه تا چهار طوریهنباید به این عمل مبادرت کرد. ب ،بنابراین .گیاه جلوگیری کند

در طی هستند. مطلوب رطوبت خاک حساس به شرایط نا ،ها از خاکههفته پس از خروج جوان

که رشد گیاه سریع و طوریهمرطوب باشد بمتری سانتی 30ایستی تا عمق خاک ب ،این دوره

 مداوم انجام پذیرد.

 


 

 های مختلف کاشت بذر چغندرقند( مقایسه روش1شکل )
 

 منابع مورداستفاده

 بررسی فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در ارتباط با ازت و پتاسیم .1382 ع.م.ینی، چگ. 

زراعی، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بهتحقیقات تحقیقاتی، بخش پروژه گزارش ساالنه 

 بذر چغندرقند.

 كشت روي پشته

 طرف پشته دودر كشت 
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  شورشورهای های خاکخاک  دردر  چغندرقندچغندرقند  بذربذر  کاشتکاشت  روشروش( ( 2121))

  کیوان فتوحیکیوان فتوحی  ،،جهاداکبرجهاداکبر  ی، محمدرضای، محمدرضاحمدعلی چگینحمدعلی چگینمم

 و اهمیت موضوع بیان مسئله

بوته، شوری  زنی و استقرارت زراعت چغندرقند در مرحله جوانهترین مشکالیکی از مهم
میلیون هکتار از این  5/3حدود  ،از حدود هفت میلیون هکتار اراضی فاریاب ایراناست. خاک 

هستند. با توجه یا هر دو و آب  یاهای شوری خاک به درجات مختلف، مبتال به تنشها، زمین
 ،عدم وجود سیستم زهکشی مناسب وخاک در فراوانی امالح کشور، شرایط آب و هوایی به 

توان با را میها زمینبخشی از این البته،  .های شور در حال توسعه استزمینساله سطح ره

چنین، همهای مختلف زراعی و ها و تکنیكکارگیری روشهمدیریت اصولی و بگیری از بهره
 رد.کشت بُاز گیاهان مقاوم به شوری به زیر استفاده

این ذهنیت شوری دارد.  بیشتری به تحمل ،چغندرقند در مقایسه با سایر گیاهان زراعی
چه حساسیت شود. اگرکشت شور، های لبدر زمینچغندرقند اغلب  تاموجب شده است 

زنی و در مرحله جوانهاین گیاه  اما ،یابدمرور کاهش میدرقند به شوری بعد از استقرار بهچغن

زنی و ، موجب کاهش قدرت جوانهخاک و شوریِاست نسبت به شوری حساس  ،استقرار
ش پتانسیل اسمزی در هاکموجب  ،افزایش غلظت مواد محلول در خاکشود. استقرار بوته می

های اولیه گیاهچهکاهش جذب آب و کاهش رشد که این موضوع، د وشمیمحیط ریشه 
 شود.میگیاه اثرات سمی شوری نیز موجب توقف رشد دنبال دارد. چغندرقند را به

افزایش یابد، درجه شوری در مزرعه  ،چهده است که هررخی تحقیقات نشان دانتایج ب
چنین موجب ایجاد تغییرات هم ،شورییابد. درصد سبز و استقرار گیاه در مزرعه کاهش می

شود میموجب  ،زنیتنش شوری در هنگام جوانه ،کهطوریبه .شودگیاه میدر  مورفولوژیك

موجب کاهش نسبت  ،از استقرار بوته افزایش یابد و پسنسبت طول هیپوکوتیل به طول ریشه 
س وجود وعکمبین عملکرد چغندرقند و شوری خاک رابطه شود. در نهایت، تاج به ریشه می

کش با مصرف آب زهیابد. نشان داده شده است عملکرد کاهش می ،با افزایش شوریو دارد 
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درصد  14 باعث کاهش عملکرد چغندرقند به میزان ،در خاک رسی دسی زیمنسشوری هشت 
د که تجمع بیش از حد نمك شوزمانی پدیدار می ،زنید. مشکل شوری در مرحله جوانهشومی

 ها شود.ند شدن و یا حتی مرگ جوانهموجب توقف یا کُ ،در محل جوانه زدن و رشد ریشه
بذر جهت  یسه برابرتا شت دو اکتوان به کارهای تخفیف اثرات شوری میاز جمله راه

. داشممکن است کشت یکنواخت نب ،اما در این حالتاشاره کرد. زنی ش جوانهمقابله با کاه

ن شویم ئبهترین راه چاره آن است که تمهیدات الزم در روش کشت مدنظر قرار بگیرد تا مطم
که نحوی بهبستر گیاه در  مدیریتاعمال لذا، قبولی باشد. پیرامون بذر در حد قابلشوری خاک 

 .استدر اولویت  ،کاهش دهد را گیاهچه چغندرقند رطقه استقرامندر بتواند تجمع نمك 

 ل و توصیه فنیشرح دستورالعم

 طیدر کنار بوته امالح  تجمعهای مختلف کاشت نشان داده است که میزان مقایسه روش

نسبت به سایر آب طرفه با گرده و روش کاشت در داغکاشت دو هایروشدر  ،زنیزمان جوانه
این  بود.طرفه بدون گرده( کمتر و کاشت دو پشته وسط در کاشتمل شاهای کاشت )روش

دلیل نفوذ کم آب چنین بههم .یابدافزایش  ،در مزرعهبوته درصد استقرار موضوع موجب شد تا 

 هرز در مزرعه کاهش هایعلف درش ،روش کاشت دوطرفهدر وسط پشته در امالح  و تجمع
آب و وسط ی کاشت در داغهانسبت به روش یرفگیری میزان آب مصطور چشمبهو  بدیامی

مزرعه زودتر به حداکثر  ،در روش کاشت دوطرفه با گردهدیگر، ی سواز شود. متر میپشته ک
و ها باعث متعادل شدن وزن ریشه ،افزایش درصد استقرار رسد.میدرصد سطح پوشش خود 

ی هابت به سایر روشای در روش کاشت دوطرفه با گرده نسافزایش عملکرد ریشه ذخیره

عملکرد شکر و  استحصال ریشهدرصد قند قابل ،درصد قند ریشهبیشترین  شت شد.اک
 آب و دوطرفه با گردهداغ در در دو روش کاشت ئیتضریب قلیا و کمترین استحصالقابل

های از روش ،در اراضی شورجهت کاشت چغندرقند د شوپیشنهاد می ،رواین ازدست آمد. هب
های مختلف کاشت روشاستفاده شود. ها آب پشتهو یا کاشت در داغ طرفه با گردهکاشت دو
 ( نشان داده شده است. 1)در شکل 
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نمك در وسط پشته بخش بیشتری از  ،طرفهاشت دوکه در ک ه استنشان دادتحقیقات 
راین، کند. بنابتداخل ایجاد میاستقرار بوته در  ها، کمترو نسبت به سایر روش دابیتجمع می

توان بقیه فاروها را ایجاد کرد و کلیه می ،هابعد از چهار برگی شدن بوتهکه پیشنهاد شده است 
 کرد.خطوط را آبیاری 

 پشته وسط در كاشت روش طرفه بدون گردهروش كاشت دو


  

 آبروش كاشت در داغ روش كاشت دوطرفه با گرده




 های شورند در زمینهای مختلف كاشت چغندرق( روش1شکل )
 

شت بذر در کف کرت، اکتوان به می های شورشت بذر در خاکاهای کاز دیگر روش
شت بذر در روی پشته در داخل کرت، اشده در کف کرت، کهای ایجادشت بذر در جویچهاک

اشاره س پشته أشده در رهای ایجادشت بذر در کف جویچها، کهاشت بذر در کف جویچهاک
مختلف  طقادر من ،نوع امالح آبه، درجه شوری وبا توجه به حق ،هاروشاین از هریك کرد. 

و حجم هستند آبه ، کشاورزان سنتی که دارای حقدر برخی از مناطق ،طور مثال. بهاسترایج 
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از روش کرتی  استفاده قرار دهند، معموالًباید در محدوده زمانی کوتاه موردزیادی از آب را 
، نمك در تمام در این روشکنند. استفاده می شورهای زمینندرقند در شت بذر چغابرای ک

بوته کنار بذر و شده در انباشتهنمك میزان د و وشمیصورت یکنواخت پخش سطح کرت به
زنی بذر، سله بستن ، مشکل جوانهدر این روشسازد. مختل را زنی رسد که جوانهحدی نمیبه

 یست.توصیه نمستعد برای سله بستن، قابلهای است و بنابراین، در خاکخاک 

متر در سانتی 60های ایجاد شده با فاصله شت بذر در کف جویچهاک ،در بعضی مناطق
شود. در این روش، صورت غرقابی انجام میهآبیاری ب ،. در این روشاستداخل کرت رایج 

از ( با فاصله کم همزرع آب )آبیاری دوم( باید سبك باشد و پیمزرعه آب )آبیاری اولخاک
عالوه بر نه زده و از خاک خارج شده باشد. بذر جوا ،انجام شود تا قبل از ایجاد سلهآبیاری اول 

که ـ ه دو پشته کناری ا انتقال نمك بو یا ب دوشمیرانده از خاک تری نمك به عمق پاییناین، 
انباشته خواهد شد. بنابراین، است ـ در آنجا متر باالتر از محل قرار گرفتن بذر سانتی 6-7 حدود
 شود که نمك کمتری دارد.ای از خاک انجام میزنی بذر و استقرار گیاه در منطقهجوانه

س پشته أهای ایجاد شده در رشت بذر در کف جویچهاکمورداستفاده، های از دیگر روش
ی و استقرار زنشود و جوانهانباشته میس پشته و روی دو گرده أنمك در ردر این روش، . است

گیرد که نمك کمتری در آنجا تجمع یافته است. طی این صورت میای از خاک گیاه در منطقه
ایجاد  ،مترسانتی 60ی به فاصله یهاس پشتهأمتری( در رسانتی 6-7) عمقهای کمجویچهروش، 

صورت هب ،آبیاری در این روششود. متر کشت میسانتی 17ها با فاصله و بذر در کف جویچه

، این روش در صورت مهیا شدن ادوات مناسب کاشت مکانیزه بذرشود. خطی نشتی انجام می
 .استتوصیه قابل

 منابع مورداستفاده

 .تعیین حساسیت به شوری ارقام مختلف در مراحل مختلف رشد 1387ر. جهاداکبر، م .
و تهیه بذر تحقیقاتی، موسسه تحقیقات اصالح پروژه ای چغندرقند. گزارش نهایی ریشه

 چغندرقند.
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 .های کشت و آبیاری بر ثیر روشأ.گزارش سالیانه طرح پژوهشی ت1387ر. جهاداکبر، م
ت کشاورزی و ، کمیت و کیفیت چغندرقند در اراضی شور. انتشارات مرکز تحقیقااستقرار

 اصفهان.استان منابع طبیعی 
 س طول ریشه در مرحله های مقاوم بر شوری بر اساسلکسیون پروژنی .1371 م.ع.، ینیچگ

 .دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران .لیسانسسمینار فوق .زنیجوانه

 پروژه گزارش ساالنه  .شوریبررسی فیزیولوژیکی تحمل به  .1382 ع.م. ینی،چگ
 زراعی، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.بهتحقیقات تحقیقاتی، بخش 

  .غندرقند در خاک و آب شور. گزارش نهایی . روش کاشت مناسب چ1379شهبازی، ح
 خراسان رضوی.استان تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی پروژه 

  .روش کاشت مناسب چغندرقند در خاک و آب شور. گزارش نهایی 1379فتوحی، ک .
 غربی.آذربایجاناستان و منابع طبیعی تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی پروژه 

 ترین روش کاشت و میزان مصرف کود ازته . بررسی و انتخاب مناسب1383، ا. مرتضایی

دانشگاه  ،نامه کارشناسی ارشدشرقی. پایانچغندرقند در اراضی شور آذربایجاندر زراعت 
 آزاد اسالمی واحد بروجرد.
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  سردسردنیمهنیمه  وو  سردسرد  مناطقمناطق  برخیبرخی  دردر  چغندرقندچغندرقند  انتظاریانتظاری  کشتکشت( ( 2222))

  ائمیائمیرضا قرضا ق، علی، علیرحیم محمدیانرحیم محمدیان

 ت موضوعبیان مسئله و اهمی

ویژه در مناطق ـ به آبیاری و کاهش مصرف آبِآسمانی جهت استفاده بهینه از نزوالت 

کارها از جمله این راه ،کشت انتظارشود. کارهای مختلفی پیشنهاد میراهـ خشك خشك و نیمه

ـ بندان در پاییز وع یخاز وقـ پیش منظور از کشت انتظار، کشت گیاهان بهاره در پاییز است. 

فرارسیدن زمان مناسب جهت تا آب پس از جذب بذر  ،این شرایط بعد از کشت بذر در .است

ها شروع به رشد گیاهچه ،با گرم شدن خاک این زماندر . ماندمیدر حالت انتظار  زنی،جوانه

مستقر ه در سطح مزرع ی کشت انتظارهاگیاهچه ،های بهارهکشتخاتمه از پیش و نند کمی

شت، استفاده بهینه اهای مرسوم کنسبت به روش ظارکشت انتهای جمله سودمندیاز . شوندمی

 سرد است. های اول فصل و افزایش طول دوره رشد در مناطق سرد و نسبتاًاز بارندگی

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

 پذیرر امکانقند در مناطق سردسیچغندر نشان داده است، کشت انتظار تحقیقاتنتایج 

)نیمه دوم اسفند لغایت اواخر فروردین( و  هنگامکشت انتظار با کشت زوداست. مقایسه 

روی با استفاده از یك رقم مقاوم به ساقهچغندرقند غالت(  )کشت بعد از آخرین آبِ هنگامدیر

 در اوایلعملکرد قند خالص در شرایط کشت انتظار بدون قطع آبیاری )بولتینگ(، نشان داد 

 هنگامزودکشت عملکرد قند خالص  چنینبود. هم بیشتر هنگامنسبت به کشت زود ،فصل رشد

که  شداستنباط  ،این آزمایشبا توجه به نتایج  غالت بود. آخرین آبِ ازپس بیش از کشت 

که آبیاری در فصل بهار روز بعد از زمانی 40حدود توان در کشت انتظار چغندرقند تا می

داری در عملکرد قند آنکه کاهش معنیود بدونشآبیاری خودداری انجام  از ،نیاز استمورد

ثیر أتواند تحت تقطع آبیاری در مناطق مختلف میمدت زمان البته طول  .شودخالص مشاهده 
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تغییر ما عواملی نظیر بافت و ماده آلی خاک، میزان ذخائر رطوبتی خاک، مقدار بارندگی و د

 ند.ک

 ها عبارتند از:هایی نیز هست که اهم آنارای محدودیتکشت انتظاری چغندرقند د

 کاهش تواند موجب میر و سپس کاهش دما شدن هوا پس از کاشت، سبز شدن بذ گرم

شت با توجه به آمار اشود که تاریخ کلذا توصیه میدر سطح مزرعه شود. تراکم بوته 

زنی بذر وانهیش دما و جای انتخاب شود که احتمال افزاگونههواشناسی منطقه بهمدت بلند

مقدار بذر نسبت به عالوه بر این، شت و شروع فصل سرما و یخبندان کم باشد و اپس از ک

 بیشتر درنظر گرفته شود.های مرسوم روش

 ینگ( استفاده شود.بولتروی )ساقهمقاوم به  هایباید بذر رقم حتماً ،در کشت انتظار 

 کمتر های مرسوم مناطق نسبت به روش کیفیت ریشه در این روش ممکن است در برخی

در ابتدا سطح  ،سرد لذا توصیه شده است برای ترویج این روش در مناطق سرد و نسبتاًاشد. ب

 را به این سیستم کشت اختصاص داد.محدودی 

 منابع مورداستفاده

  .بررسی امکان کشت زمستانه چغندرقند بدون آبیاری تا گرفتن آب از 1380بیات، ع .

 زارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.غالت. گ

  .اثر زمان شروع آبیاری در کشت انتظار بر روی برخی صفات  ی. بررس1384محمدیان، ر

 سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.ؤتحقیقاتی، مپروژه چغندرقند. گزارش نهایی 



 70صفحه  

 

  شورشورهای های خاکخاکمناسب برای مناسب برای روشی روشی   ::چغندرقندچغندرقندنشایی نشایی کشت کشت ( ( 2323))

  آبادیآبادیا... یوسفا... یوسفولیولی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

زنی و سبز ویژه در مراحل جوانهبهـ حساسیت به شوری در مراحل اولیه رشد گیاهچه 

شت مستقیم اکبا  ،بنابراینهای شور است. خاکشت چغندرقند در اترین مشکل کمهم ـ هابوته

در سطح مزرعه توان به تراکم مناسب و یکنواخت بوته ر نمیهای شوبذر چغندرقند در زمین

های زیادی یکنواختی سطح سبز و خالی بودن بخشغیرعالوه بر  شرایطیدر چنین دست یافت. 

 ،، که در نهایتیابندمیها نیز گسترش بیشتری های هرز، آفات و بیماریاز سطح مزرعه، علف

تنها مشکل استفاده د. شوخسارت اقتصادی میوارد آمدن کاهش عملکرد چغندرقند و موجب 

 .استهای کاغذی در داخل کشور محدودیت تولید گلدان ،از این روش

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

های زمینهای متوالی و پی در پی از برداریمناطق شور با گذشت زمان طی بهره در

متحمل به حصوالت زراعی غیراست و بسیاری از مبه میزان شوری خاک افزوده شده فاریاب، 

، که در بعضی از این مناطقطوریبهاند. شدهشوری، از برنامه تناوب زراعی این مناطق حذف 

ای موارد، در پارهناچار به چند محصول بسیار مقاوم اختصاص دارد و برنامه تناوب زراعی به

 کشتی جایگزین تناوب چندکشتی شده است.الگوی تك

شوری آب و اما گیاهان متحمل به شوری قرار دارد، زُمره ندرقند در چغکه، با وجود آن

، باعث خسارت استقرار گیاهچهدر مرحله ویژه هبزنی، سبز کردن بذر و در مراحل جوانهخاک 

یکنواختی سطح سبز و غیردلیل های بلذا در چنین مزرعه (.الف1 د )شکلشوشدید به مزرعه می

یابد و طور شدید کاهش می، عملکرد چغندرقند بهسطح مزرعههای زیادی از خالی بودن بخش

بنا ر خواهد داشت. بَتر و هزینه بیشتری را درها نیز مشکلآفات و بیماری، های هرزکنترل علف
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 ،ب(1)شکل چغندرقند ی ینشاکشت شور، های زمینبه نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در 

 شود.محسوب میها زمینرفع مشکل استفاده از این ثر برای ؤهای مناسب و میکی از روش

 )ب( كاشت نشایی چغندرقند در خاک شور )الف( كاشت مستقیم بذر چغندرقند در خاک شور

  
  

های كاشت مستقیم )الف( و نشایی )ب( چغندرقند در زمین ( مقایسه روش1شکل )

 شور

 

ای کاغذی و در محیطی مناسب و هدر داخل گلدان چغندرقندی، بذر ینشاکشت در روش 

مراحل  ،ایکنندهگونه عامل محدودهیچبنابراین،  .دشوکشت می ،بدون محدودیت تنش شوری

را تهدید ( و استقرار گیاهچهوته سبز ب ،زنیجوانهشامل )اولیه و حساس رشد و نمو چغندرقند 

 (.2کند )شکل نمی



 72صفحه  

 
  

 نشاء در زمین بدون محدودیت شوری( تهیه 2شکل )

 

با افزایش تدریجی که، مراحل حساس و اولیه رشد خود را سپری کرد، گیاه پس از آن

پس از یابد. شوری افزایش مینسبت به ها تحمل گیاهچهتدریج خزانه، بهآب آبیاری در شوریِ 

ها در ، گیاهچهشده و ایجاد تحمل نسبیشوری در محیط کنترلسپری شدن مراحل حساس به 

های کاغذی به همراه گلداناشت بذر( بهروز پس از ک 45مرحله چهار تا شش برگی )حدود 

شود. انتظار بر این است میبه آبیاری مزرعه پس از کاشت اقدام زمین اصلی منتقل و بالفاصله 

بتوانند با و باشند حمل شوری را داشته ت ایی کافی درتوان ،به زمین شوریافته انتقالهای بوتهکه 

. نکته بسیار مهم و اساسی در میزان موفقیت تولید کنندمحصول مناسب  ،ادامه رشد و نمو خود

شور، رعایت زمان مناسب آبیاری اول پس از انتقال نشاء به زمین های زمینی در یکشت نشا

به مزرعه  ناپذیرت شدید و جبرانتواند موجب بروز خسارمیعدم توجه به این نکته  .اصلی است

ست که عالوه بر کشت نشاء در ا ی چغندرقند الزم و ضرورییدر کشت نشا ،بنابراینشود. 

تر گیاه در مزرعه از انتقال منظور کاهش اثر شوری و استقرار مناسب، بهاولین فرصت ممکن

ایستی پس از انتقال نشاء چنین آبیاری مزرعه بالفاصله بهم .دشونشاء در ساعات گرم روز پرهیز 

 (.3 صورت گیرد )شکل
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نشایی با استفاده از دستگاه )الف( كاشت 

 نشاءكار

 )ب( كاشت نشایی با استفاده از كارگر

  
  

 های شور( كاشت نشایی چغندرقند در زمین3شکل )

 

شور در نتایج حاصل از اجرای طرح مقایسه کشت گلدانی و کشت مستقیم بذر در اراضی 

 ه استغربی، همدان، اصفهان و ساوه نشان دادشرقی، آذربایجانناطق شور کرج، آذربایجانم

که عملکرد ریشه و قند کشت گلدانی نسبت به کشت مستقیم بذر حدود دو برابر افزایش 

تر از اراضی شور و امکان اجرای وری مناسباستفاده از این روش باعث بهره ،بنابراینبد. یامی

 .دشومیها آنراعی بهتر در این های زتناوب

 منابع مورداستفاده

 شرایط کشاورزان یك  . مکانیزاسیون کشاورزی متناسب با1383خواه، ک. کاظمین

کارهای توسعه ناپذیر در توسعه اقتصادی کشور. اولین همایش راهضرورت اجتناب

 .دانشگاه تهران مکانیزاسیون در ایران و کشورهای منطقه.

 ی یکشت نشا 1380کیا. و م. بقایی نوروزیع. خواه، ک. کاظمین ،ا.و.آبادی، یوسف

 ره زراعت و اصالح نباتات ایران.چغندرقند در اراضی شور. هشتمین کنگ
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  غالتغالت  آبیاریآبیاری  آخرینآخرین  ازاز  پسپس  چغندرقندچغندرقند  کشتکشت  امکانامکان( ( 2424))
  آبادیآبادییوسفیوسفا... ا... ولیولی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

اند که دچار در مناطقی از کشور قرار گرفته های چغندرکاری،بخش وسیعی از حوزه

محدودیت شدید در تأمین آب آبیاری هستند. بنابراین، تأمین آب کافی برای انجام آبیاری 

زمان نیاز به آبیاری دارند ـ در بیشتر مناطق ویژه محصوالتی که هممحصوالت زراعی ـ به

زمانی نیاز دلیل هماعی هستند که بهپذیر نیست. چغندرقند و غالت از جمله محصوالت زرامکان

زمان برای آنها وجود ندارد. در این شرایط، کشاورزان ترجیح آبی، امکان آبیاری مناسب و هم

روز(  50دهند که آبیاری مزارع چغندرقند خود را برای مدت تقریباً طوالنی)حدود بیش از می

درقند کنند. قطع آبیاری متوقف و پس از آخرین آبیاری غالت، اقدام به آبیاری چغن

مدت در این مرحله، عالوه بر وارد کردن خسارت مستقیم و کاهش عملکرد چغندرقند، طوالنی

د. استفاده از کشت نشایی چغندرقند، در شوهای هرز، آفات و امراض میباعث انتشار علف

اری محسوب عنوان راه حل مناسبی جهت مقابله با محدودیت آب آبیتواند بهچنین مواردی می

 شود.

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

های کاغذی و در محیط مناسب و در روش کشت نشایی، بذر چغندرقند در داخل گلدان

بوته در مترمربع( کشت و مراحل اولیه رشد بوته ـ تا  3000شده با تراکم بسیار باال )حدود کنترل

اصطالح آزاد شدن اری غالت و بهد. پس از آخرین آبیشوروز ـ در خزانه سپری می 45حدود 

های آماده شده در مرحله چهار تا شش برگی به زمین اصلی منتقل )شکل آبِ آبیاری، نشاء

 ب(.1شود )شکل الف( و بالفاصله پس از انتقال نشاء، مزرعه آبیاری می1



 75صفحه  



  )ب( )الف( 







  

)الف( و آبیاری مزرعه  ( نشاءهای چهار برگی در حال انتقال به زمین اصلی1شکل )

 بالفاصله پس از عملیات انتقال )ب(



 

جویی مترمکعب در مصرف آبِ آبیاری صرفه 4000در این سیستم کشت، حداقل حدود 

د. در بعضی از مناطق دارای محدودیت منابع آب از جمله کرج، قزوین، اراک، ساوه و شومی

سیستم استفاده شده است که نتایج حاصل، صورت آزمایشی از این هایی از خراسان، بهبخش

حاکی از موفقیت این روش کشت است. نتایج نشان داده است عملکرد ریشه در شش منطقه در 

درصد افزایش( و عملکرد  64تُن در هکتار ) 9/34و  1/57ترتیب کشت گلدانی و مستقیم به

ترتیب با است. بدین درصد افزایش( بوده 79تُن در هکتار ) 66/5و  11/10ترتیب شکر به

زمانی نیاز آبی دو محصول مهم و اساسی استفاده از روش کشت نشایی، عالوه بر رفع مشکل هم

 توان کارآیی مصرف آب در زراعت چغندرقند را نیز افزایش داد.گندم و چغندرقند می

 منابع مورداستفاده

 شور. گزارش نهایی . کشت گلدانی چغندرقند در ک1378آبادی. گوهری، ج. و و.ا. یوسف

 پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.

 ثیر زمان انتقال أت. 1381کیا. خواه، ع. نوروزی و م. بقاییآبادی، و.ا.، ک. کاظمینیوسف

. گزارش اراضی شور کیفیت محصول در کشت گلدانی چغندرقند در نشاء بر کمیت و

 تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه 
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 روش ثیر أت. 1383خواه و ع. نوروزی. اله طالقانی، ک. کاظمینآبادی، و.ا.، د. فتحیوسف

هشتمین کنگره . ت و کیفیت محصول چغندرقند در اراضی شوریبر کمکشت و رقم 

 .268. دانشگاه گیالن. ص. زراعت و اصالح نباتات ایران
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مناطق سردسیر با مناطق سردسیر با   چغندرقند درچغندرقند دروره رشد وره رشد افزایش طول دافزایش طول د( ( 2525))

  نشایینشاییکشت کشت استفاده از استفاده از 

  آبادیآبادیا... یوسفا... یوسفولیولی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

در برخی از مناطق چغندرکاری کشور، کوتاه بودن طول دوره رشد محصول عامل اصلی 

های علت وجود بارندگیهب ،در این مناطقشود. محدودیت کشت چغندرقند محسوب می

زراعت چغندرقند با محدودیت طول دوره رشد مواجه  ،رس بهارهییزه و دیرام پازودهنگ

سازی مادهموقع تهیه وآب بروز اختالل در روند عادی و بهموج ،همین امر در این مناطقد. شومی

د که وشمیزمین در زمان کاشت و یا ایجاد مشکل در زمان برداشت محصول چغندرقند 

 ،نشائیکشت تنها مشکل استفاده از توجهی در پی دارد. اعی قابلاقتصادی و اجتم هایخسارت

 های کاغذی در داخل کشور است.محدودیت تولید گلدان

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

پایین و باال بودن مای از جمله دـ مساعد بودن شرایط جوی علت ناسیر، بهدر مناطق سرد

موقع در زمان مناسب هازی بستر بذر و کشت بسامکان آماده ـفصل بهارل ایرطوبت خاک در او

دلیل هدر پایان فصل رشد نیز ب ،دیگرسوی از افتد. خیر میأو عملیات کشت به تیست فراهم ن

ت یزه و وجود محدودیت زمانی برای تهیه زمین و کشت غالیهنگام پاهای زودشروع بارندگی

م به برداشت محصول چغندرقند خود زودتر اقداباید ناچار در زمین چغندرقند، کشاورزان به

داشته فرصت کافی برای تهیه زمین و کشت غالت  ،از شروع فصل سرما و یخبندانپیش نند تا ک

ره رشد رویشی و چغندرقند گیاهی است با طول دوره رشد طوالنی و برای تکمیل دوباشند. 

رشد دارد. برای ب روز شرایط مناس 180-220های بهاره نیاز به در کشت رسیدگی تکنولوژیك

دلیل محدودیت طول دوره رشد، ههای چغندرکاری مناطق سردسیر، بدر حوزه غالباً ،بنابراین
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رسد و عملکرد کمی و محصول چغندرقند در زمان برداشت به رسیدگی تکنولوژیك نمی

طرف یی چغندرقند روش مناسبی برای برکشت نشا ،در چنین شرایطییابد. کیفی آن کاهش می

ی چغندرقند، ینشا کشتدر روش د. شومشکل محدودیت طول دوره رشد محسوب می کردن

توان قبل از مساعد شدن شرایط محیط برای کشت مستقیم بذر در زمین اصلی، بذر می

های کاغذی کشت کرد )شکل را در محیط کنترل شده )گلخانه( و در داخل گلدان چغندرقند

1.) 
  

  
  

شاء چغندرقند در گلخانه جهت انتقال به زمین اصلی در مناطق خزانه تولید ن( 1شکل )

 سیردسر

 

زنی بذر و رشد ؤثر بر جوانهدیگر عوامل م ، رطوبت ومادر داخل گلخانه با کنترل د

های گیاهچه. دشوروز فراهم می 45مدت حدود ییده، محیط مناسبی بههای تازه روگیاهچه

چهار الی شش برگی در این محیط به رشد خود ادامه  های کاغذی تا مرحلهیده در گلدانیرو

های ویژه استفاده از جعبه شده باعد شدن شرایط محیط، نشاءهای تهیهسپس با مسا .دهندمی

با استفاده از این سیستم کشت، (. 2 شود )شکلمنتقل می ،انتقال نشاء از گلخانه به زمین اصلی

های اول فصل که برای مبارزه با آفاتی نین سمپاشیچنیازی به انجام عملیات تنك و وجین و هم

 د.شوهای مستقیم بذر در مزرعه الزم و ضروری است، نیز حذف میهمچون کك که در کشت
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ولید از جمله های تدر مصرف نهاده ،عالوه بر طوالنی کردن دوره رشد ،در این روش

گیرد استفاده قرار میجهت سبز بذر مورد آب که معموالًآب و پیمیزان مصرف آب )خاک

د(، بذر، شودرصد آب مصرفی زراعت چغندرقند را در کل دوره رشد شامل می 15حدود 

جویی های تنك و وجین صرفهچنین هزینهکش و همکش، حشرهکش، قارچکود، سموم علف

ترین عامل ایجاد محدودیت در استفاده از سیستم د. با این وجود، در حال حاضر مهمشومی

های کاغذی مناسب در داخل کشور و هزینه باالی ی در کشور عدم تولید گلدانینشاکشت 

 ست.هاناواردات این گلد

ی چغندرقند، رعایت دقیق زمان یتوجه در میزان موفقیت سیستم کشت نشانکته بسیار قابل

یست بامیدر این خصوص  .مناسب اولین آبیاری پس از انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی است

بر عه بدون کمترین وقفه صورت گیرد. آبیاری مزر ،بالفاصله پس از کشت نشاء در زمین اصلی

ی چغندرقند در مناطق سردسیر خوی، پیرانشهر، اقلید و یدست آمده از کشت نشاهاساس نتایج ب

درصد نسبت به کشت مستقیم بذر در زمین اصلی  75-80سمیرم، افزایش عملکردی در حدود 

 است. شدهگزارش 

 

 
  

 های ویژه حمل( نحوه انتقال نشاء چغندرقند از گلخانه به زمین اصلی با جعبه2شکل )
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 منابع مورداستفاده

 های تولید در مقایسه اقتصادی هزینه .1374. زادهقلیر.  و ییطالع. ، روحیا.  ،.گوهری، ج

 .30-40(: 2 و 1مجله چغندرقند، )ی در زراعت چغندرقند. یروش کشت مستقیم و نشا
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جویی در مصرف آب و جویی در مصرف آب و منظور صرفهمنظور صرفهکاشت بهکاشت به  تغییر آرایشتغییر آرایش( ( 2626))

  افزایش تراکم بوته چغندرقندافزایش تراکم بوته چغندرقند

  سمر خیامیمسمر خیامیما... طالقانی، ا... طالقانی، داریوش فتحداریوش فتح

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

. در این روش، شودفاده میسطحی استاز روش آبیاری ، مزارع چغندرقند کشوربیشتر در 

ها جهت آبیاری از تمام جویچهو کشت متر سانتی 50-60به فاصله  هاییدر وسط پشتهبذر 

بیش از حد نیاز آب و است ین یپاالً راندمان آبیاری در این روش معمو .شوداستفاده می همزرع

در  ،های سطحی شودی آب در روشیجوکاری که باعث صرفههر راهشود. گیاه، مصرف می

تا شود باعث می ،تغییر آرایش کاشت در روش جدیدبود.  مفید فایده خواهدتولید این محصول 

در حین ها از شکستگی پشته ،عملیات آبیارییکنواختی ضمن  ،های عریضدلیل وجود پشتهبه

که از مسائل مهم ـ ی آب و افزایش تراکم بوته یجوصرفه ،ترتیبآبیاری جلوگیری شود. بدین

 خواهد شد. حاصلدیگر با هم ـ استاعت چغندرقند کشور رز

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

خطوط  هتوان از فاصلمیبدون کاهش عملکرد چغندرقند که دهد مینتایج تحقیقات نشان 

 ،ی در مصرف آبیجومنظور صرفهها بهمتر و آبیاری یك در میان جویچهانتیس 50کاشت 

هستند، بهتر بع آب روبرو بدین ترتیب در مواقعی که تولیدکنندگان با کمبود مناکرد. استفاده 

بخش قسمتی از مزرعه در یك نوبت و  یاریآبه و رعجای افزایش دور آبیاری در مزاست به

وسیله بدیند و شوها برای آبیاری استفاده از حذف یك در میان جویچه در نوبت بعد،دیگر 

و .... در  (5)، (3)، (1)های شماره توان از جویچهمی ،عبارت دیگرشود. بهتمام مزرعه آبیاری 

( و .... برای هدایت آب به انتهای 6)، (4)، (2)های جویچهو در نوبت بعد، از نوبت اول آبیاری 

 مزرعه استفاده کرد.
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فزایش منظور اهای عریض بهشت دو ردیف چغندرقند بر روی پشتهاتوان از کچنین میهم

از  ،طوری کهب استفاده کرد. بهیی در مصرف آجودرصد و صرفه 10-15 میزانتراکم بوته به

 همتر و فاصلسانتی 40، های عریضشت بر روی پشتهاهای کفاصله ردیف ،همان هنگام کاشت

درنظر متر سانتی 50 ،گیرندهای آبیاری قرار میها جویچهبین آندر شت که اهای کردیف

و  بدیامیصف کاهش به ن ،شده در مزرعههای تعبیهترتیب تعداد جویچهشود. بدینگرفته می

کار، مقدار آب استفاده از این راه شوند.طرف آبیاری میها از یكبر روی پشتهموجود گیاهان 

 .دهدای کاهش میطور قابل مالحظهبهرا شده در زراعت چغندرقند مصرف

 استفادهمنابع مورد

 معاونت زراعت وزارت  .نامه خشکی و خشکسالی کشاورزی. فصل1380نام. بی

 .27-30 .کشاورزی. شماره اول. صهادج

 تعیین بهترین تراکم بوته و آرایش کاشت چغندرقند در سیستم 1383اله طالقانی، د. فتح .

سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر ؤتحقیقاتی، مپروژه آبیاری بارانی. گزراش نهایی 

 چغندرقند.

 ی مصرف آی. مطالعه کار1377هاشمی دزفولی. ا. مجیدی هروان و ا.  ،.د ،اله طالقانیفتح

نامه دکتری. دانشکده ر دو آرایش کاشت چغندرقند. پایانازت در شرایط مطلوب و تنش د

 علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.

 مترسانتی 40 مترسانتی 50

 مترسانتی 90
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بهبود عملکرد کمی و کیفی چغندرقند با تنظیم تراکم بوته بهبود عملکرد کمی و کیفی چغندرقند با تنظیم تراکم بوته ( ( 2727))

  مناسب در مزرعهمناسب در مزرعه

  ا... طالقانیا... طالقانی، داریوش فتح، داریوش فتحسمر خیامیمسمر خیامیم

 سئله و اهمیت موضوعبیان م

پایین بودن عملکرد چغندرقند در کشور این است که کشاورزان دالیل ترین یکی از مهم

ها در سطح توزیع بوتهچنین همکنند. میتعداد بوته استقرار یافته در واحد سطح توجه کمتری به 

ها بسیار زیاد هدر یك نقطه از مزرعه تعداد بوت ،کهطوریست بهات خیکنواچغندرقند غیرمزارع 

تعداد بوته در واحد کم بودن  ،در مجموعست. اها بسیار کم تعداد بوته ،و در جای دیگر مزرعه

کاهش ازآنجا، ها و وری از نهادهکاهش بهرهموجب ، هادر توزیع بوتهیکنواختی غیرسطح و 

استفاده از  میزان رقابت برای کسب نور وبا بهبود  ،در تراکم مناسبود. شمیمحصول عملکرد 

طور مستقیم روی بهچنین تراکم بوته همآید. میدست هحداکثر عملکرد ب ،آب و مواد غذایی

کیفیت محصول نیز افزایش  ،شدههای توصیهیعنی در تراکم .گذاردثیر میأکیفیت چغندرقند ت

 ،هانشت نزدیك به مربع در کشت گیااهای کذکر است که استفاده از آرایشالزم بهیابد. می

های کاشت البته اجرای آرایش .شودها میکشباعث کاهش رقابت و حتی کاهش نیاز به علف

ها باید نزدیك به مربع در مراحل داشت ممکن است با مشکالتی مواجه شود که جهت رفع آن

در کشور، این شرایط اکنون خوشبختانه هم .ودشهای باریك استفاده از تراکتورهایی با چرخ

 است.دهفراهم ش

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

وته در توان تراکم بمی ،ر مناسب نورابا توجه به شرایط اقلیمی کشور از نظر وجود مقد

مقدار اندام هوایی در سطح مزرعه بیشتر  ،با افزایش تراکم بوتهواحد سطح را افزایش داد. 

در  و کندتر استفاده میپوشش مزرعه زودتر کامل شده و گیاه از نور خورشید بهو د وشمی
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اساس منابع علمی و بر شود. افزایش عملکرد ریشه و درصد قند میاین موضوع موجب  ،نهایت

 عبارترقند حدود هشت تا ده بوته در مترمربع و بهتراکم مناسب برای چغند ،شدهمطالعات انجام

باعث  ،از این میزانتراکم کمتر  .در هنگام برداشت استهزار بوته در هکتار  80-100 گر،ید

 شود.میراندمان محصول کاهش رقابت گیاهان و افزایش اتالف منابع و تراکم بیشتر سبب 

های منظور دستیابی به آرایشبهشده در کشور، ای مختلف انجامهبر اساس آزمایش

ه کـ متر سانتی 17-20متر و فاصله بوته سانتی 50معموالً فاصله ردیف مربع، کاشت نزدیك به 

برای ـ ی ایجاد کند یبوته در هکتار را در هنگام برداشت نهاهزار 100حدود  ، تراکمدر نهایت

 رسد.نظر میو کیفیت محصول چغندرقند مناسب بهافزایش کمیت 

 منابع مورداستفاده

  .ختلف تراکم و کود نیتروژن. سازی چغندرقند در شرایط میه. شب1380خیامیم، س

 د. دانشگاه تهران.نامه کارشناسی ارشپایان

 تعیین بهترین تراکم بوته و آرایش کاشت چغندرقند در سیستم 1381اله طالقانی، د. فتح .

سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر ؤتحقیقاتی، مپروژه آبیاری بارانی. گزارش نهایی 

 چغندرقند.

 Lauer, J.G. 1995. Plant density and nitrogen rate effects on sugar beet yield 

and quality early in harvest. Agronomy J., 87: 586-597. 
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بوته بر بوته بر   استقراراستقرار  وو  شدنشدن  سبزسبز  مرحلهمرحله  ازاز  بعدبعد  آبیاریآبیاری  قطعقطع  تأثیرتأثیر( ( 2828))

  عملکرد چغندرقندعملکرد چغندرقند

  رحیم محمدیانرحیم محمدیان

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

 ،دیگر سویاز شور با محدودیت آب روبرو هستند. کشاورزان در بسیاری از مناطق ک

های مهم عنوان گیاه بهاره از زراعتهیزه و چغندرقند بیعنوان گیاهان پااعت گندم و جو بهزر

های کشت چغندرقند در یك مزرعه، یکی از محدودیتاورزان در بسیاری از مناطق است. کش

های اوایل فصل رشد چغندرقند )از اواسط فصل رشد غالت با آب های آخرزمانی آبهم

شت چغندرقند را با ابسیاری از کشاورزان یا ک ،. در این شرایطاستخرداد( فروردین تا اواسط 

 ،د و یا در مواردیوشدهند که این امر باعث کاهش شدید عملکرد چغندرقند میخیر انجام میأت

نند که این نیز باعث خسارت شدید به محصول غالت کممکن است از آبیاری غالت خوداری 

 د.شومی

 وصیه فنیشرح دستورالعمل و ت

ای محدودیت آب در اوایل فصل که در منطقهصورتی در ،عمل آمدهاساس تحقیقات به بر

صورت ییزه و چغندرقند بهصورت پااشت گندم و یا جو بهو کشته باشد وجود داچغندرقند رشد 

توان چغندرقند را در اولین فرصت در اواخر زمستان و یا اوایل بهار شود، میبهاره انجام می

دو تا سه نوبت آبیاری  ،بوته، سبز کردن و استقرار بذر زنیسپس جهت جوانه و کردکشت 

 ،در این شرایطکرد. غالت صرف آبیاری  آبِتوان می، هابوته پس از استقرارشود. انجام 

بی محصول بسیار مفید های بهاره جهت رشد چغندرقند و تأمین مقداری از نیاز آبارندگی

با توجه به اعمال تنش خشکی ممکن است عملکرد محصول  ،در این شرایطالبته خواهد بود. 

به عواملی این کاهش هد، که مقدار دنسبت به کشت زودهنگام و عدم قطع آبیاری کاهش نشان 



 86صفحه  

ی خاک، مقدار رطوبت یی، خصوصیات فیزیکی و شیمیاینظیر تاریخ کاشت، شرایط آب و هوا

مدت قطع آبیاری و شرایط مهیا شده جهت زراعت  خاک در زمان قطع آبیاری، ذخیره شده در

، بیش از کشت اما عملکرد محصول در این شرایط .داردبستگی چغندرقند بعد از مرحله تنش 

 خواهد بود.هنگام )بعد از آخرین آبیاری غالت( دیر

 منابع مورداستفاده

 ی، ک. فتوحی و چگینی، م.ع.، ا. حقایقی، ح. شهبازی، ه. افشار، م.ر. جهاداکبر، م. عقدای

. تعیین حد تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند 1387ج. احمد آلی. 

 ی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.اریشه

 بررسی و تعیین حساسیت مراحل مختلف رشد 1388زاده، م. و م.ر. ستاری شیراز. محرم .

ع آبیاری. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه چغندرقند به قط

 بذر چغندرقند.

  .بررسی تعیین رابطه تنش خشکی با کیفیت چغندرقند. گزارش نهایی 1380محمدیان، ر .

 پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.

  .های فیزیولوژیکی در انتخاب رگههای ترین شاخص. تعیین مناسب1380محمدیان، ر

مقاوم به خشکی در چغندرقند. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی 

 و منابع طبیعی خراسان.

  .بررسی اثر زمان شروع آبیاری در کشت انتظار بر روی برخی صفات 1384محمدیان، ر .

 اصالح و تهیه بذر چغندرقند.چغندرقند. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات 

  .آبی در مراحل چهارگانه رشد . تعیین حساسیت به کم1387میرزایی، م.ر. و س.م. رضوانی

 چغندرقند. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.
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  چغندرقندچغندرقند  زراعتزراعت  دردر  نیتروژننیتروژن  کودکود  مصرفمصرف  میزان و زمانمیزان و زمان( ( 2929))

  حمید نوشادحمید نوشاد

 یان مسئله و اهمیت موضوعب

حساس است و کمبود این عنصر در خاک، به کمبود نیتروژن ت نسبت شدبهچغندرقند 

ترین نیتروژن مهمدلیل، به همین شود. محصول میکاهش شدید عملکرد غذایی، موجب 

مصرف دیگر، ی سواز شود. عنصری است که در زراعت چغندرقند به صورت کود مصرف می

تاکنون  شود.های سطحی و زیررمینی میباعث هدر رفتن آن و آلودگی آب زیاد نیتروژن

متر جهت دستگاه کلروفیلو استفاده از تجزیه گیاه  ،مختلفی شامل تجزیه خاک هایروش

تجزیه خاک نسبت به روش تجزیه اند. کار رفتهو بهنیاز چغندرقند بررسی برآورد نیتروژن مورد

، در حال حاضرن نیاز واقعی چغندرقند به نیتروژن دارد و در تعیییی بیشتری آکار ،گیاه

 برداری و آزمایش خاکنمونهدر روش تجزیه خاک، گران است. پژوهشاستفاده اکثر مورد

از  .داردمصرف کود تعیین مقدار نیتروژن محتوی خاک و مقدار نیاز واقعی جهت نقش مهمی 

یی آکار دم رعایت زمان صحیح مصرف،و عدیگر، با توجه به مصرف زیاد کود نیتروژن  سوی

مصرف است ـ پایین است. درصد  33طور متوسط در سطح جهانی که بهنیتروژن ـ مصرف 

پس شوی زیاد این عنصر و در مراحل آخر دوره رشد )وشستموجب  ،ن در زمان کاشتژنیترو

آن های ریشه و کاهش کیفیت موجب افزایش ناخالصی ،از به حداکثر رسیدن رشد برگی(

قدار به ماز کود مصرفی، ضرورت دارد مندی منظور دستیابی به حداکثر بهرهبه ،د. بنابراینشومی

 نیتروژن در زراعت چغندرقند توجه شود.و زمان مصرف 

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

 حدود پنج کیلوگرم نیتروژن خالص نیازبه ن ریشه چغندرقند تولید هر تُ ،طور متوسطبه

 250، ن ریشه چغندرقند در هکتار باشدتُ 50اگر عملکرد متوسط منطقه  ،نوان مثالعبهدارد. 
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ین ابتدا یقورد نزدیك به آجهت بر ،با این وجودخواهد بود. نیاز کیلوگرم نیتروژن خالص مورد

کمتر از ، موجودو چنانچه مقدار  گیریاندازه )نیترات( در خاک باقیماندهمیزان نیتروژن  باید

د. بنابراین دار، نیاز گیاه تأمین شونیتروژنکودهای شیمیایی توان با کاربرد شد میاحد نیاز ب

 .ه شودالزم در نظر گرفتعوامل باید  توان یك فرمول کلی برای یك منطقه توصیه کرد ونمی

خارج شدن و شسته امکان عالوه بر  ،شتااز کپیش  دارمورد کودهای نیتروژنمصرف بی

زدن بذر نامطلوبی بر جوانهی، اثر بازدارنده و محیطزیستآلودگی اد و ایج از دسترس ریشه

موجب با وجود نیاز به آن نیز  دارعدم مصرف کود نیتروژندیگر، ی سواز گذارد. چغندرقند می

ن در هکتار ریشه تُ 50جهت تولیدپس چه باید کرد؟ شود. میمحصول کاهش عملکرد 

 ،شتااز کپیش متری خاک نتیسا 30صفر تا اتی در عمق چنانچه میزان نیتروژن نیتر چغندرقند،

)جدول  ودشمصرف  داربا یست کود نیتروژنمی ،گرم در کیلوگرم خاک باشدمیلی 15کمتر از 

زمان مصرف کودهای که دمای هوا باال و رشد اولیه گیاه سریع باشد، هرچه در شرایطی .(1

 ،سنگین اول و دوم( های)پس از آبیاری اشدتر بنزدیكچغندرقند به زمان کاشت  دارنیتروژن

وجین اولیه با  پس از تنك وخواهد یافت. مصرف کود سرک کمیت وکیفیت محصول افزایش 

چنانچه میزان نیتروژن نیتراتی  و هاکف جویچهمتری سانتی 30صفر تا داری از عمق برنمونه

کاربرد  ،ر غیر این صورتد شود.توصیه می ،گرم در کیلوگرم باشدمیلی 25از  کمترخاک 

 نیتروژن سرک ضرورتی ندارد. 

گرم در افزایش هر یك میلیباید جهت خاک، در به حد مطلوب نیترات دستیابی منظور به

اگر  ،عنوان مثالشود. بهکیلوگرم در هر هکتار کود اوره مصرف  15حدود  ،کیلوگرم نیترات

 25گرم در کیلوگرم باشد، جهت رسیدن به میلی 15معادل متری سانتی 30نیترات عمق صفر تا 

= 150)کیلوگرم اوره در هر هکتار مصرف شود  150باید معادل گرم در کیلوگرم خاک میلی

 چنانچه بافت خاک سبك. البته، توجه به راندمان مصرف نیتروژن نیز ضروری است. (10×  15

این کود در دو مرحله  د سرک باشد، بهتر این است کهوباشد و نیار به مصرف ک )خاک شنی(

در صورت  د وشوروز بعد مصرف  20-30 وجین اولیه و دیگری حدود یکی پس از تنك و
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در یك مرحله رف کود نیتروژن به صورت سرک مص ،)خاک رسی( سنگین بودن بافت خاک

 کند.کفایت می

تُن در هکتار  80کود نیتروژن بر اساس آزمون خاک جهت تولید  *( توصیه1جدول )
 چغندرقند ریشه

 مناطق سرد )کشت بهاره(  مناطق گرم )کشت پاییزه(
 نیترات خاک

 گرم در کیلوگرم خاک()میلی
 کود اوره

 )کیلوگرم در هکتار(
 نیترات خاک 

 گرم در کیلوگرم خاک()میلی
 کود اوره

 )کیلوگرم در هکتار(
 300-400 کمتر از پنج  250-300 کمتر از پنج

10-5 250-150  10-5 300-250 
15-10 150-100  15-10 250-150 
20-15 100  20-15 150-100 

 100 20-25  صفر 20بیشتر از 
 صفر 25بیشتر از    

قابلیت اجرایی دارد.  5/7بیش از  pHهایی با بافت رسی، مواد آلی کمتر از یک درصد و های فوق در خاکتوصیه *
های کیلوگرم از توصیه 50افت خاک به لومی و متوسط، حدود و یا افزایش مواد آلی و تغییر ب pHدر صورت کاهش 

 یابد.فوق کاهش می

 منابع مورداستفاده

 بررسی اثر زمان مصرف کود نیتروژن )نسبت تقسیط( بر ارزش 1378ر. زاده، م.اوراضی .

تحقیقاتی، مرکز تحقیقات پروژه تکنولوژیکی چغندرقند زمستانه در دزفول. گزارش نهایی 

 آباد دزفول.فیکشاورزی ص

  .ترین زمان مصرف کود نیتروژن بر روی دو رقم چغندرقند . تعیین مناسب1377بساطی، ج

تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی پروژه در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت. گزارش نهایی 

 کرمانشاه.

 .ارزش ثیر متقابل نیتروژن و تقسیط آن بر أ. ت1377ابراهیمیان. ح.ر. ر. و جهاداکبر، م

 تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان.پروژه تکنولوژی چغندرقند. گزارش نهایی 
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 ،بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، 1376ابراهیمیان. ح.ر. ح. و  خدادادی .

مرکز تحقیقات تحقیقاتی، پروژه فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد. گزارش نهایی 

 و بختیاری. محالکشاورزی استان چهار

  بررسی بهبود مصرف نیتروژن با استفاده از آزمون 1388نیرومند جهرمی. م. نوشاد، ح. و .

پروژه  گزارش نهائیبرداری در زراعت چغندرقند. نیترات و آمونیوم خاک و محل نمونه

 چغندرقند.اصالح و تهیه بذر موسسه تحقیقات  ،تحقیقاتی

  رع سالم و تعیین نیاز غذایی رقم مقاوم زرقان در مزا .1384نیرومند جهرمی. م. نوشاد، ح. و

تحقیقاتی، موسسه تحقیقات پروژه مانیا چغندرقند. گزارش نهایی آلوده به بیماری رایزو

 اصالح و تهیه بذر چغندرقند.

 Draycott, A.P. and D.R. Christenson. 2003. Nutrients for sugar beet 

production, Soil- Plant relationships. CABI publishing. PP: 7-32. 

 Joyce, E. 2000. Nitrogen management of sugar beet. Sugar beet symposium, 

Montana, Wyoming. PP: 50-52. 

 Tehrani, M. and M.J. Malekouti. 2001. Evaluation of pre-side dress soil 

nitrate test for sugar beet in Iran. Symposium no.14, paper No. 323. 
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منبع مناسب کود نیتروژن در زراعت منبع مناسب کود نیتروژن در زراعت   ::اوره با پوشش گوگردیاوره با پوشش گوگردی( ( 3030))

  چغندرقندچغندرقند

  حمید نوشادحمید نوشاد

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

استحصال و حداکثر ، شکر قابلسفیدحداکثر عملکرد ریشه، شکر  به منظور دستیابی به

زیادی دارد. غندرقند اهمیت در زراعت چ نیتروژنمدیریت کود  ،ا سود اقتصادییدرآمد 

به نیتروژن زیادی نیاز  ،رشددوره ل یدر اوا است وطوالنی  دوره رشد نسبتاً چغندرقند دارای

موجب افزایش نیتروژن در خاک رشد، زیادی نیتروژن دوره در اواخر  ،دیگرسوی از  .دارد

کود  مولنوع مع ،در حال حاضرد. شواستحصال شکر میضریب کاهش  ،نهایتدر مضره و 

. است نیترات آمونیومدر برخی موارد، و  اوره مزارع چغندرقند کشور،مصرفی در  نیتروژن

ی فراوانی برای کنترل سرعت ها، تالشدارهای نیتروژنراندمان مصرف کودمنظور افزایش به

به نیترات  ی آمونیومیهایل نیتروژن آلی به نیتروژن معدنی یا کاهش سرعت تبدیل شکلتبد

 (Slow Release)ها ندرَکُ داراستفاده از کودهای نیتروژن ،هاروشاین یکی از  شده است.ام انج

 ویژه اوره با پوشش گوگردی ـ است.ـ به

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

 د.شومی مصرف چغندرقنددر زراعت طور معمول دار است که بهکود نیتروژناوره نوعی 

تنها از جمله عواملی هستند که نه نیتروژن در خاک ودیک اتباالی ترکیب رکو تحّ حاللیت

ها در و یا مصرف آن نیاز گیاهحد  بیش ازمصرف بلکه  ،دشومی سرمایه و انرژی اتالف باعث

کاهش کیفیت ریشه موجب  ،رشد( انتهاییدر مراحل  کرَمصرف سَمانند )زمان نامناسب 

کودهای  سایر نسبت بهـ  با پوشش گوگردیهمانند اوره ـ  هاندرَکودهای کُ شود.می چغندرقند

 :برتری دارندمعمول نیتروژن به چند دلیل 
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 ،شود و در نتیجهدر طول فصل رشد با سرعت کمتری آزاد می هاموجود در آن نیتروژن (1)

جذب  ،ییشوبآن از طریق آرا بدون از دست رفتن  نیتروژنبیشتر مقدار  است قادر گیاه

  ند.ک

از کاشت به خاک پیش جا طور یكتوان بهو می نداشتهبه تقسیط ین کودها نیاز مصرف ا (2)

همین بهنیست. در طول فصل رشد ک رَصورت سَو نیازی به مصرف آن بهشود اضافه 

تردد دلیل کاهش چنین بههمو شود حذف میپاشی مجدد های کودهزینه ،دلیل

ب ساختمان خریچنین تآالت در مزرعه از کوبیده شدن و فشردگی خاک و همماشین

صورت یك معضل در زراعت چغندرقند مطرح است، خاک که در حال حاضر به

  د.وشمیجلوگیری 

، نیتروژن دلیل آزاد شدن تدریجی نیتروژن از این کود، در تمام مراحل رشد گیاهبه (3)

 یابد. میکیفیت محصول افزایش  د و کمیت ووشمیمین أنیاز زراعت چغندرقند تمورد

این منبع کودی باعث کاهش پوسیدگی  ،ی که سابقه پوسیدگی ریشه دارندهایهدر مزرع (4)

 شود. ریشه چغندرقند می

صورت مدت بهدر کوتاهگوگرد همراه این کود  ،های ایراندلیل قلیایی بودن اکثر خاکبه (5)

شود که با مصرف ( میpHباعث تعدیل واکنش خاک )موضعی در محدوده فعالیت ریشه، 

 یابد. عمومیت میدر حجم کل خاک این اثر  ،مدتمداوم در طوالنی

 .استاز جمله اثرات دیگر مصرف این نوع کودها نیز  یمحیطزیستآلودگی کاهش  (6)

 داستفادهمنابع مور

  .1375خادمی، ز( مقایسه اثرات اوره با اوره با پوشش گوگردی .SCU در زراعت )

 کشاورزی خوزستان.چغندرقند. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات 

  .بررسی تأثیر مقدار و فرم 1379فصیحیانی، ع.ر.، م. نیرومند جهرمی و ه. کشاورز شیرازی .

نیتروژن در پوسیدگی ریشه چغندرقند. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات 

 کشاورزی فارس.
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  .ی چغندرقند. . مقایسه اوره با پوشش گوگردی با اوره معمولی بر رو1370کالرستاقی، ک

 گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان.

  .بررسی اثرات منابع و مقادیر کودهای نیتروژنه بر روی 1374گوهری، ج. و ع. جلیلیان .

عارضه زردی برگ چغندرقند. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و 

 تهیه بذر چغندرقند.

 مقایسه اثرات اوره و 1354نژاد. . خزاعیمهدوی، ف. و ب .SCU های مصرف و روش

های مرکزی و لرستان. مؤسسه خاکشناسی و ها در زراعت چغندرقند در استانآن

 .483شماره  خیزی خاک، نشریهحاصل
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( کودکاری، شیوه مناسب مصرف کود نیتروژن در زراعت ( کودکاری، شیوه مناسب مصرف کود نیتروژن در زراعت 3131))

  چغندرقندچغندرقند

  حمید نوشادحمید نوشاد

 موضوعبیان مسئله و اهمیت 

 ـ نیترات آمونیومویژه هاوره و بـ مانند  دارنیتروژن کودی اتترکیب زیادت و حاللیّ تحرک

غذایی  وی این عنصرهدر رَتنها باعث از جمله عواملی هستند که نهو نیاز چغندرقند به آب زیاد، 

و  تآلودگی محیط زیس ،خاک و متعاقب آناز شوی نیتروژن ود، بلکه پیامد آن شستنشومی

ید کودهای عیق تصاز طرفتن آن ، هدر رشدن نیتروژن تلفهای راهاقتصادی است. یکی از زیان 

نیز تلفات مذکور  ،داربا روش پخش سطحی کودهای نیتروژناست. دار شیمیایی نیتروژن

ضمن طی آن، کاری است که ناسب مصرف کود نیتروژرن، کودلذا شیوه م یابد.افزایش می

 یابد.کاهش می نیز یمحیطزیسترف کود و نفع اقتصادی، خطر آلودگی افزایش راندمان مص

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

دار در زراعت چغندرقند ک کودهای شیمیایی نیتروژنرَمصرف سَ ،در حال حاضر

و در خاک به شوند میدار در آب حل . کودهای نیتروژناستسطحی کودپاشی صورت به

راحتی با آب کنند. لذا با پخش کود در سطح زمین، بهیصورت افقی و عمودی حرکت م

نیاز گیاه نیز آبیاری نامناسب و بیش از حد شود. می حرکت کرده و از دسترس گیاه خارج

 شود.وژن از دسترس ریشه گیاه میخروج نیترموجب 

شیوه ترین شود، مناسبک مصرف میرَصورت سَبه داردر زمان داشت که کود نیتروژن

در طرفین بوته چغندرقند و  دارکودهای نیتروژن ،کاریکودکاری است. در روش کود مصرف،

شود. استفاده از این شیوه موجب افزایش قرار داده میخاک، سطح متری سانتی 4-7در عمق 

در  ،بنابرایند. شوعملکرد کمی وکیفی ریشه میبهبود  ،راندمان مصرف کود و در نتیجه
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پرهیز  دارباید از روش پخش سطحی کودهای نیتروژن ،امکاناتمین و دسترسی به أصورت ت

 متری خاک قرار داد.سانتی 4-7و این کودها را در عمق حدود  کرد

 منابع مورداستفاده

 .نتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.. حاصلخیزی خاک. ا1379ا. ساالردینی، ع 

 های پخش سطحی کود و ش. بررسی اثرات متقابل رو1385محمدخانی. ع. طریان، ج. و شا

پروژه  ییگزارش نها های مختلف فسفر و نیتروژن بر کمیت و کیفیت چغندرقند.میزان

 چغندرقند.اصالح و تهیه بذر سسه تحقیقات ؤم ،تحقیقاتی

  ،.سازی مصرف کود ازت در . بهینه1382. پناهو ع.ر. یزدان ع.م. جعفرینوروزی، ع

تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع پروژه گزارش نهایی  .زراعت چغندرقند

 طبیعی همدان.

 Addis Cott, T.M. and A.P. Whitmore. 1992. Farming fertilizer and the nitrate 

problem. Rothamsted Experimental Station. Harpenden. U.K. PP. 22-50. 
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تجزیه تجزیه   بر اساس نتایجبر اساس نتایج  چغندرقندچغندرقندموردنیاز موردنیاز   پتاسیمپتاسیمکود کود برآورد برآورد ( ( 3232))

  خاکخاک

  حمید نوشادحمید نوشاد

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

بسیار حائز  پتاسیمعنصر  به مربوط مسائل غذایی عناصر و گیاه خاک، روابط بررسی در

 از پتاسیم ،خود برگ خشك وزنهشت درصد  تا توتون مانند گیاهان بعضی. استاهمیت 

 مقدار نیز بیشترین کندمی بجذ چغندرقند که ییهاکاتیون بین در پتاسیم. کندمی جذب خاک

 غذایی عناصر میزان از بیشتر خیلی معموالً خاک پتاسیم میزان. دهدخود اختصاص میبه را

 کهطوریبه است متغیر خیلی هاخاک پتاسیم میزان .است فسفر و نیتروژن مانند دیگر رمصرفپُ

 دارپتاسیم کودهای لههرسا تا است نیاز که است کم خاک پتاسیم قدرآن هاخاک از بعضی در

 هایخاک اکثر مانندها ـ از انواع خاک دیگر برخیپتاسیم  یاما، موجود. شود اضافه خاک به

 هنوز ،گیاه توسط جذب یا و شوییآبمتمادی  سالیان از پس که است زیاد حدی بهـ  ایران

 ،باال رس درصد با خشك مناطق هایخاک دردر مجموع، . نیست عنصر این مصرف به نیازی

 .استزیاد  خاک پتاسیم

 سایر مصرف راندمان افزایش و محصول کیفیت افزایشدر  زیادی تأثیر پتاسیم عنصر

 .استشده  معروف کیفی عنصرعنوان به یگیاهعالم تغذیه  درکه نحویبه .دارد غذایی عناصر

 زیر اشاره کرد: موارد به توانمی پتاسیم هاینقش سایر از

 سرمازدگی و خشکی و آفات ها،بیماری به نسبت مقاومت افزایش (1)

 دارد. ریشه قند درصد با غیرخطیو  مستقیم نسبت ،چغندرقند زراعت دراین عنصر غذایی  (2)

 بهکننده جهت دستیابی تعیین و مهم کاتیون دو سدیم و پتاسیم ،چغندرقند تغذیه در (3)

 شوند.محسوب می عملکرد حداکثر
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کلسیم،  هایکاتیونتقابل منفی و در رقابت با دارای اثرم چغندرقند توسط پتاسیم جذب (4)

 .منیزیم و سدیم است

 فنی شرح دستورالعمل و توصیه

. است نیاز خالص پتاسیم کیلوگرم هفت حدود ،چغندرقند ریشه نتُ هر تولید منظوربه

 انجام چغندرقند کشت تحت هایخاک در پتاسیم بحرانی غلظت یافتن برای زیادی تحقیقات

خاک  کیلوگرم در گرممیلی 120 ،خاک پتاسیم بحرانی غلظت ،تحقیقاتیشتر ب در. است شده

بهبود  و عملکردقطعی  شیافزاموجب  ،بحرانی حد زیر غلظت در کود توصیهتعیین شده است. 

 در گرممیلی 120-240) بحرانی غلظت محدوده در کود توصیه. دوشمی چغندرقند کیفیت

 120-180 محدوده درلبته ا. گیردصورت  تولید شرایط به توجهبا  یدبا (خاک کیلوگرم

 تضمین ی،یغذا عنصر سطح داشتنگه مدیریت هدف باخاک و  کیلوگرم درپتاسیم  گرممیلی

 قرار توجه موردپتاسیم، کاربرد این عنصر غذایی  کاهش احتمال از جلوگیری و عملکرد

 دارای که یهایهمزرع مامت که، داد نشان فارس استان در میدانی تحقیق یك نتایج .گیردمی

 اطمینان منظوربه .ندداشت ییباال عملکرد ند،بود خاک کیلوگرم در گرممیلی 200بیش از  یمپتاس

 باالی محدودة در پتاسیم غلظت داشتنگه ،همچنین و عنصر این احتمالی کمبود از جلوگیری و

 خارج ،نهایتدر  و گیاه توسط خاک از پتاسیم برداشت میزان گرفتن نظر در با و بحرانی غلظت

 در پتاسیم بحرانی حدمعموالً  ،موردانتظار پتانسیل عملکردبا توجه به  و مزرعه از عنصر این شدن

 . دوشمی گرفته نظر در خاک کیلوگرم در گرممیلی 250 حدود خاک

 جمله ازـ  گیاهان موردنیاز پتاسیممقدار  محاسبه برای دیگری جدید روش از اخیراً

 جذبقابل پتاسیم میزان حداقل گرفتن درنظر جز به ،روش این در. شودمی استفاده ـ چغندرقند

 عنوانبه نیز خاک در موجود رس میزان ،(خاک کیلوگرم در گرممیلی 250) خاک در موجود

 افزایش با که،طوریهب .شودمی گرفته درنظر گیاه موردنیاز پتاسیم مینأت در ثرؤم فاکتوری

جهت . یابدمی افزایش خاک جذبقابل پتاسیم( حداقل) بحرانی ظتغل ،خاک رس درصد

 پتاسیم کیلوگرم در گرممیلی 10 ،رس درصد یك هر یازا به ،رس نوع از نظرصرفمحاسبه 
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 ،باشد درصد 35 خاک رس میزان اگر ،مثال عنوانهب .ه شودگرفت درنظر خاک در جذبقابل

در  خاک کیلوگرم در گرممیلی 350معادل  خاک در موجود جذبقابل پتاسیم میزان حداقل

 350کمتر از  خاک در موجود جذبقابل پتاسیم میزان حداقلبنابراین، اگر  شود.نظر گرفته می

این  کمبود ،دارپتاسیم شیمیایی کودهایاز طریق کاربرد  بایستیگرم در کیلوگرم باشد، میلی

 .دشو جبرانعنصر غذایی در خاک 

باید توجه داشت  رس میزان با خاک پتاسیم میزانمستقیم بین  در خصوص وجود ارتباط

 از یکینیز  رس کانینوع و از سوی دیگر،  تبادلی پتاسیم نه است خاک کل پتاسیم منظورکه 

 .شودحسوب میم خاک در جذبقابل پتاسیم کردن جذب غیرقابل و کنندهتثبیت عوامل

 منابع مورداستفاده

 ُمتعادل عناصر غذایی در چغندرقند با روش دریس. گزارش . تعیین حد 1376لفتی، م. ا

 مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه.پروژه تحقیقاتی،  نهایی

 ،بررسی و تعیین نیاز چغندرقند به کودهای ازته، 1376ابراهیمیان.  .ر.و ح .ح خدادادی .

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مرکز تحقیقات  فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد.

 کشاورزی چهارمحال و بختیاری.

  .حد متعادل عناصر غذایی چغندرقند با روش 1375سجادی، ا.ا .DRIS  .درکرج و قزوین

 مؤسسه تحقیقات خاک و آب.

 ـ نشریه تحقیقی ،های تحقیقاتی چغندرقند در استان فارس. یافته1377نژاد، ک. فارسی 

 .ترویجی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

 ،گزارش نهایی پروژه ایجاد بانك اطالعاتی تحقیقات چغندرقند.  .1385. ح نوشاد

 چغندرقند.اصالح و تهیه بذر سسه تحقیقات ؤم تحقیقاتی،

 Draycott, A.P. and D.R. Christenson. 2003. Nutrients for sugar beet 

production, soil-plant relationships. CABI publishing. 
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 Haneklaus, S., E. Schnug and L. Knudsen. 1998. Minimum factors for the 

mineral nutrition of field-grown sugar beet in northern Germany and eastern 

Denmark. Aspects of Applied Biology, 52:57-64. 
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مصرف )ریزمغذی( موردنیاز مصرف )ریزمغذی( موردنیاز و روش مصرف عناصر کمو روش مصرف عناصر کممیزان میزان ( ( 3333))

  چغندرقندچغندرقند

  حمید نوشادحمید نوشاد

 ئله و اهمیت موضوعبیان مس

 عناصر به همه از بیش گیاهان موردنیاز ییغذا عناصر مصرف با ارتباط در تاکنون

 شده توجه پتاسیم حدودی تا و فسفر ،نیتروژن جمله از دودیعم تعداد به هم آن و رمصرفپُ

 هر یا و چغندرقند کیفیت و کمیت بر ریزمغذی عناصر تأثیر چگونگی در متعددیعوامل . است

توان به این عوامل می جمله از .شود کافی توجه هاآن بهباید  که دارند نقش ،دیگر ولمحص

 :موارد زیر اشاره کرد

 pH خاک، در موجود عنصر اولیه غلظت شامل که خاک ییفیزیکی و شیمیا مشخصات (1)

 منبع نوع و مصرف روش و مقدارشود. این عوامل ... می و EC ها،کربنات وجود خاک،

 کنند.یین میرا تع کودی

 گیاه فیزیولوژیکی رشد مرحله نظر از مصرف زمان (2)

 روزانه مصرف زمان (3)

 .مصرف دفعات تعداد (4)

 آهندر برخی موارد،  و روی ور،ب مصرفکم عناصر کمبود ایران چغندرکاریناطق م در

البته، با  است.منتشر نشده  گزارشی تاکنون مسکمبود  با ارتباط درمشاهده شده است.  منگنز یا

 چغندرقند در مصرفکم عناصر کمبود ،های ایرانمتوسط تا سنگین بیشتر خاک بافتجه به تو

 .ندارد اقتصادی صرفه ،آن جبران که است حدی به کمبود این ،مواقع اکثر در ویست ن حاد
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 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

 ورب (B:) است. متغیر  خاک کیلوگرم در گرممیلی 2-100 بین خاک در ورب کل مقدار

 باعث چغندرقند در ورب کمبود. است چغندرقند موردنیاز عناصر ترینمهم از یکیبور، 

 هابرگ روی بر ظاهری عالئم تنهانه ،ورب کمبود اثر در. شودمی ریشه کیفیت شدید کاهش

 در ورب کمبودمشاهده است. قابل عالئم نیز دمبرگ و طوقه روی بر بلکه شودمی ظاهر

 دیده شنی و سبك بافتبا  ییقلیا هایخاک در خصوصهب جهان کاریچغندر وسیع مناطق

گرم در کیلوگرم است و با افزایش میلی 5/0-6/0 حدود خاک در ورب بحرانی حد .شودمی

 بر. کندمی مسمومیت ایجادگرم در کیلوگرم خاک، در گیاه میلی یك از بیشمقدار آن به 

و حداکثر  حداقل ،فارس استان مختلف رهایشه در مزرعه 120 در شدهانجام تحقیق اساس

 هوایی اندام خشك ماده کیلوگرم در گرممیلی 6/77 و 4/11ترتیب معادل به بور غلظت

 در گرممیلی 30-40 بین بور مطلوب غلظت ،کلی طورهب. بود چغندرقند( دمبرگ و برگ)

 از کمترور ب قدارم وقتیشود. درنظر گرفته می چغندرقند هوایی اندام خشك ماده کیلوگرم

 دیده کمبود میعال ،باشد چغندرقند هوایی اندام خشك ماده کیلوگرم در گرممیلی 15

 و سطحی پخش صورت دو بهرا  وربجهت جبران کمبود این عنصر غذایی،  .شودمی

 .دشون مصرف ردیفی صورتبه که است بهتر ود کننمصرف می پاشیمحلول

 نـآه (Fe:) ظهور نوع اینشود. ظاهر می ایلکه صورتبه زرعهم در آهن کمبود عالئم 

 چغندرکاری مزارع در .دهدمی رخ آهکی و شنی غیریکنواخت هایخاک در بیشتر عالئم

 خاک کیلوگرم در گرممیلی 5/1-4/25بین  خاک در جذبقابل آهنمقدار  فارس استان

 کیلوگرم در رمگمیلی شش از بیش خاک در جذبقابل آهناگر . است شده گزارشمتغیر 

 بحرانی غلظت ،تحقیق این طبقهد. دنشان  ییباال عملکرد چغندرقندرود اشد، انتظار میب

 مزارع در. است شده گزارش کیلوگرم در گرممیلی پنج خاک در جذبقابل آهن

 (دمبرگ+  برگ) ییهوا اندام در آهن غلظتو حداکثر  حداقل ،فارس استان چغندرکاری

. با است شده گزارش خشك ماده کیلوگرم در گرممیلی 2/405و  6/28ترتیب معادل به
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 ماده کیلوگرم در گرممیلی 50کاهش میزان آهن محتوی اندام هوایی چغندرقند به کمتر از 

 بهترین که است شده داده نشان تحقیقاتبیشتر  درشود. کمبود آهن نمایان می ،خشك

 سطحی پخش و صر غذایی استاین عن ردیفی مصرف و پاشیمحلولمصرف آهن،  روش

 هایخاک درویژه ـ به مورداستفاده کودی منبع. شودنمی توصیه ،آن( خاکی مصرف)

 .است آهن سولفات ـ ییقلیا

 روی (Zn:) در محدوده  جذبقابل رویمقدار  ،فارس استان چغندرکاری مزارع در

 همین اساس بر. است شده گزارشمتغیر  خاک کیلوگرم در گرممیلی 50/4-26/0

 کیلوگرم در گرممیلی یك چغندرقند برای خاک در روی عنصر بحرانی غلظت ،گزارش

بین  روی غلظتمحدوده  قند،چغندراز لحاظ تجزیه اندام هوایی  .است شده برآورد خاک

این  کفایت حدو ( دمبرگ+  برگ) هوایی اندام خشك ماده کیلوگرم در گرممیلی 82-12

( دمبرگ+  برگ) هوایی اندام خشك ماده کیلوگرم در مگرمیلی 25 حدودعنصر غذایی، 

 پاشیمحلول و ردیفی، سطحی پخش صورت سه به روی مصرف. است شده گزارش

 .است روی سولفات ـ ییقلیا هایخاک درویژه ـ به مورداستفاده کودی منبعمتداول است. 

 زـمنگن (Mn:) سمت  به عمودی رشدضمن  چغندرقند هایبرگ ،منگنز کمبود اثر در

 استان چغندرکاری مزارع در. شوندمی دارزاویه رنگی هایلکه دارای و شوندمی لوله داخل

 در گرممیلی 3/24و  دوترتیب به خاک در جذبقابل منگزو حداکثر  حداقل ،فارس

 شده گزارش خاک کیلوگرم در گرممیلی شش حدود بحرانی غلظتو  خاک کیلوگرم

+  برگ) چغندرقند هوایی اندام در منگنزغلظت  ،یرانا چغندرکاری مناطق در. است

 ،کمبود حد. متغیر است خشك ماده کیلوگرم در گرممیلی 20-234در محدوده  (دمبرگ

. استتعیین شده  چغندرقنداندام هوایی  خشك ماده کیلوگرم در گرممیلی 35 حدود

 پخش و رددا شتریبی راندمان ردیفی مصرف و پاشیمحلول صورتبه بیشتر منگنزکاربرد 

ـ  قلیائی هایخاک درویژه هبـ  مورداستفاده کودی منبعشود. نمی توصیه آن سطحی

 .است منگنز سولفات
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 مس (Cu):  در. دهدنمیبروز  خود از را خاصی ظاهری عالئم ،چغندرقندکمبود مس در 

عادل ترتیب مبه خاک جذبقابل مسو حداکثر ( کمبود) حداقل ،ایران چغندرکاری مزارع

 یك، حدود عنصر این بحرانی غلظتو  خاک کیلوگرم در گرممیلی 80/2و  56/0

 عالئم ظهور محدوده ،دیگری تحقیق در. است شده گزارش خاک کیلوگرم در گرممیلی

 گزارش چغندرقند برگ پهنك خشك ماده کیلوگرم در گرممیلی دو از کمتر ،مس کمبود

 هایهمزرعاز  یكهیچ از تاکنونس معنصر کمبود که، با وجود آن .است شده

 ییهوا هایاندام محتوی ماده خشك مسغلظت  ،است نشده گزارش ایران چغندرکاری

هایی که مزرعه. استمتغیر بوده  کیلوگرم در گرممیلی 1/2-0/26چغندرقند در محدوده 

 ،بود کیلوگرم در گرممیلی 4/10-4/12 بیناین عنصر در اندام هوایی چغندرقند  غلظت

 منبع ازجهت جبران کمبود مس  ،قلیائی هایخاک دری داشتند. خوب نسبتاً عملکردهای

 شود.استفاده می سطحی پخش و ردیفی پاشی،محلول صورت سه به مس سولفات کودی

 (ریزمغذیمصرف )کم عناصر( پاشیمحلول) یپاشبرگ

 .دارد هاروش سایر به نسبت تریگسترده کاربرد ،ریزمغذی عناصر پاشیمحلول

. است مؤثرتر مصنوعی هایکالت به نسبت منگنز و آهن عناصر معدنی هاینمك پاشیمحلول

 عبارتند از: پاشیمحلول مزایای

 خاکی مصرف به نسبت کود از کمتری مقدار مصرف 

 کود پخش در بیشتر یکنواختی 

 کمبود ترسریع رفع و یپاشبرگ روش به نسبت گیاه سریع العملعکس 

 :موارد زیر است شاملنیز  (یپاشبرگپاشی )محلول روش معایب

 امالح غلظت بودن باال صورت در برگ سوختگی 

 ندارند کافی جذب سطح هابرگ واست  کوچك گیاه کهزمانی در کود هدرروی. 

 ظاهری عالئم ظهور از بعد پاشیمحلول کهزمانی در حداکثر عملکرد به دسترسی عدم، 

 .گیرد انجام
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 شودمحسوب نمی قطعی درمان وکند می عمل مسکن عنوانبه پاشیمحلول. 

 منابع مورداستفاده

 کاری میکروالمنتها در اراضی چغندرقند . ارزیابی1376نصرالهی.  .خ. و نیرومند جهرمی، م

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر  پروژه تحقیقاتی، ییاستان فارس. گزارش نها

 چغندرقند.

 Haneklaus, S., E. Schnug and L. Knudsen. 1998. Minimum factors for the 

mineral nutrition of field-grown sugar beet in northern Germany and eastern 

Denmark. Aspects of Applied Biology, 52:57-64. 

 Mortvedt, J. 2003. Efficient Fertilizer Use – Micronutrients. http://www. 

cyber. collegeshawinigan. qc. ca/.../micronutrients.pdf. 
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  ای )تیپ( در مزارع چغندرقندای )تیپ( در مزارع چغندرقند( کاربرد سیستم آبیاری قطره( کاربرد سیستم آبیاری قطره3434))

  سیدحسین صدر قاینسیدحسین صدر قاین

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

 تولیدات محور ،زراعت در مناطق خشك از ویژگی خاصی برخوردار است. در این مناطق

 افزایش آب و منابع از مطلوب استفاده منظور. بهدهدکشاورزی را آب و آبیاری تشکیل می

ریزی برنامه، ترین روش آبیاری با توجه به شرایط موجودانتخاب مناسب ن،یی مصرف آآکار

از اهمیت  صحیح زمان آبیاری و تعیین دقیق مقدار آبی که در هر نوبت باید به زمین داده شود

اتژیك کشور است که تولید آن در بخش زیادی برخوردار است. چغندرقند از محصوالت استر

طور صنایع جانبی، بسیار حائز اهمیت است. چغندرقند دارای فصل رشد نسبتاً کشاورزی و همین

های مؤثر د. یکی از راهشوهای کشور کشت میطوالنی و نیاز آبی باال است و در اکثر استان

ریزی برای تعادل ی و برنامههای زیرزمینرویه از منابع آببرای جلوگیری از برداشت بی

ای تیپ در مزارع کشاورزی ـ از جمله چغندرقند های آبیاری قطرهبخشیدن به آن، توسعه سیستم

 ـ است.

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

در هر زمان بتوان مقدار آب  کهکند ای این امکان را فراهم میسیستم آبیاری قطره

این مزیت بزرگ باعث توزیع یکنواخت یار گیاه قرار داد. ریشه در اخت نیاز گیاه را نزدیكمورد

یی آافزایش کار ،نهایتدر مالحظه در مصرف آب و جویی قابلآبیاری در مزرعه، صرفه آبِ

 فیوسط هر دو رد پیآبده ت یزمان با کاشت، نوارهاشود هممی هیتوص د.شومصرف آب می

که یدر صورت .نصب شوند خاک از سطح متریسانت 10-15در عمق  هاپشته یکاشت رو

خواهد  یشتریامر ضرورت ب نیا ،کنندآبده صدمه وارد می یپرندگان و جوندگان به نوارها

و تنك کردن  نیجهنگام و ،خاک نصب شوند ریآبده در ز ینوارها کهیدر صورت .داشت
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و  بیاز آس یریگجلو یدقت الزم برا یستیهرز با هایبا علف یکیمبارزه مکان ایمزرعه و 

 زراعیفصل  كی یبار مصرف و برا كی پیآبده ت ینوارها .دیعمل آهبها آنبه  دنیصدمه رس

محصوالت  یاریآب یبرا 234 ای 224آبده مدل  یاز نوارها . معموالًرندیگاستفاده قرار میمورد

و  میکرون 175 حدود ضخامت ینوارها دارا نیشود. ااستفاده میـ از جمله چغندرقند ـ  یفیرد

 (متر آن )یك طول واحد آب در یمتر و دبیسانت 30و  20، 10 بیترتآبده به یهافاصله سوراخ

 است.در ساعت  تریلمعادل چهار  ،بار 6/0-7/0در فشار 

هزینه  ،ای تیپ در مزارع چغندرقندهای آبیاری قطرهترین مشکل برای توسعه سیستممهم

شود. میمربوط به مصرف نوارهای آبده تیپ  که بیشترین هزینه آن استاجرای سیستم آبیاری 

های جهت کاهش مصرف نوارهای آبده تیپ و در نتیجه کاهش هزینههای عمده یکی از روش

را نیز تولید بیشترین عملکرد ریشه است که متر سانتی 40×50آرایش کاشت استفاده از اجرا، 

فاصله دو شود. قند کشت میبر روی هر پشته دو ردیف چغندر ،در این آرایش کاشتکند. می

و یك نوار آبده شود درنظر گرفته میمتر سانتی 40 ،بر روی پشتهاز همدیگر ردیف چغندرقند 

فاصله نوارهای تیپ در دو پشته در این شرایط، گیرد. قرار میدر وسط دو ردیف کاشت  ،تیپ

صرف نوارهای آبده شود که ممیموجب این امر خواهد بود. متر سانتی 90، مجاور از همدیگر

 یابد.به نصف کاهش  تیپ تقریباً

 منابع مورداستفاده

 کارهای کاربرد توسعه سیستم آبیاری . راه1386اکبری. م. زارعی و ، ق. ح.قاین، س. صدر

)تیپ( در زراعت چغندرقند. مجموعه مقاالت سمینار علمی طرح ملی آبیاری  ایقطره

 ند.اسف دوم ،تحت فشار و توسعه پایدار. کرج

 ای تیپ و . اثر آبیاری قطره 1388نخجوانی مقدم. م. طالقانی و اله د. فتح ،قاین، س.ح. صدر

سطحی بر عملکرد کمی و کیفی چهار ژنوتیپ چغندرقند. دهمین سمینار سراسری آبیاری 

 بهمن. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 19-21و کاهش تبخیر. 
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  سیستمسیستم  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  ندندچغندرقچغندرق  مزارعمزارع  آبیاریآبیاری  ریزیریزیبرنامهبرنامه( ( 3535))

  ((تیپتیپ) ) ای ای قطرهقطرهنواری نواری   آبیاریآبیاری
  سیدحسین صدر قاینسیدحسین صدر قاین

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

از طوالنی گیاه و طول دوره رشد باال دلیل نیاز آبی همدیریت آبیاری مزارع چغندرقند ب

آخر های های بهاره چغندرقند با آبیاریاهمیت زیادی برخوردار است. عالوه بر این، آبیاری

ییزه های آخر فصل رشد چغندرقند با آبیاری کشت پافصل رشد غالت )جو و گندم( و آبیاری

بدیهی است در این مواقع، استفاده مطلوب از منابع آب برای کشاورزان غالت تالقی دارد. 

بسیار مهمی بر تأثیر ای تیپ، ریزی صحیح سیستم آبیاری قطرهاست. مدیریت و برنامهبسیار مهم 

منجر به افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول  ،نهایتدر ی سیستم آبیاری دارد و یآکار

 د.شومی

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

تابع عواملی نظیر شرایط  ـ که شامل زمان، مقدار و دور آبیاری استـ ریزی آبیاری برنامه

یاری و اقلیمی، خصوصیات خاک )بافت، عمق و شوری خاک و...(، مرحله رشد، روش آب

ود که تا حد امکان از اعمال شریزی آبیاری باید توجه است. در برنامهمیزان دسترسی به آب 

گیری ـ جلوبه تنش رطوبتی نسبت در مراحل حساس گیاه ویژه ـ بهتنش آبی در طی فصل رشد 

 .شود

ردار ای برخوزنی یکنواخت بذر از اهمیت ویژهبتدای فصل رشد برای جوانههای اآبیاری

زنی و سبز اری مزرعه شروع شود و برای جوانهشود بالفاصله پس از کاشت، آبیتوصیه میست. ا

ها و ایجاد یك نوار مرطوب های اولیه تا سیاه شدن کامل روی پشتهر، آبیارییکنواخت بذ

آبیاری روزانه باعث جلوگیری از صورت روزانه انجام شود. هتا سبز شدن کامل مزرعه ب پیوسته
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عمق  ،طور در ابتدای فصل رشدشوند. همینها بهتر سبز مید و جوانهوشمین خاک سله بست

تر شود به گیاه تنش رطوبتی وارد نشود و سریعمیموجب و آبیاری روزانه است ها کوتاه ریشه

پایین و دیگری با کیفیت  آبیاری یکی با کیفیت نسبتاً در مناطقی که دو منبع آبِد. نکرشد 

شود تا سبز زنی به شوری، توصیه میدلیل حساس بودن مرحله جوانهاست، بهخوب در دسترس 

 تر انجام شود.ر، آبیاری با آب با کیفیت مطلوبکامل بذ

است و در ای تیپ، بهترین دور آبیاری، آبیاری روزانه با استفاده از سیستم آبیاری قطره

 ،اگر در مزرعهشود. میتوصیه د ه چغندرقنمیان برای مزرع آبیاری یك روز در ،صورتغیر این

درنظر ، كتبخیر از تشتمتر میلی 15-20معادل آبیاری دور تبخیر وجود داشته باشد،  كتشت

 گرفته شود.

بایست از بروز تنش زنی تا استقرار گیاه )چهار تا شش برگی شدن( میدر مرحله جوانه

. شودمیتوصیه میان  در روزك یآبیاری روزانه یا دور  ،در این مرحلهد. شوگیری رطوبتی جلو

ها بالفاصله پس از وجین و تنك مین نیازآبی و استقرار کامل بوتهأمنظور تانجام آبیاری به

موجود از منابع بهینه جویی در مصرف آب و استفاده مزرعه، بسیار ضروری است. برای صرفه

از مرحله استقرار )چهار تا که گیاه ـ توان در مرحله توسعه آب در بهار برای آبیاری غالت می

با اعمال  ـ یابدی( ادامه مییشش برگی( شروع و تا پوشش کامل )تکمیل و رشد سریع اندام هوا

که از پایان پوشش ـ سه روز افزایش داد. در مرحله میانی رشد  تاتنش رطوبتی، دور آبیاری را 

 یابدکنولوژیکی ادامه میی و یا شروع رسیدگی تیاندام هوارشد کامل شروع و تا شروع کاهش 

دور آبیاری دو روز  ،ست از اعمال تنش رطوبتی خودداری شود و در این مرحلها ضروری ـ

. استمصادف با تابستان و اوج شدت تبخیر و تعرق  این ایام تقریباًشود. درنظر گرفته می

ب برای کاشت چنین، برای استفاده مطلوب از منابع آب در انتهای فصل رشد و استفاده از آهم

شروع و ی یشروع کاهش رشد اندام هواـ مصادف با  ی رشدیتوان در مرحله انتهاغالت، می

تا با اعمال تنش رطوبتی، دور آبیاری را ـ یکی تا رسیدن و برداشت محصول ژرسیدگی تکنولو

آبیاری در داشت، آبیاری مزرعه را قطع کرد. کمروز قبل از بر 10و فزایش داد چهار روز ا

ناشی از کاهش که کاهش عملکرد طوریشود، بهنتهای فصل رشد، موجب افزایش عیار قند میا
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چنین، همد. شوباعث افزایش سود برای کشاورزان می ،و در نهایت کندرا جبران میآبیاری 

آوری نوارهای آبده تیپ در سطح مزرعه اقدام ود پس از قطع آبیاری نسبت به جمعشتوصیه می

 نجام شود.شت محصول بعدی ااک ،پس از برداشت محصولو بالفاصله 

 منابع مورداستفاده

 ای . استفاه از سیستم آبیاری قطره1387دهقانی سانیج. ح. اکبری و م.  ،ح.قاین، س. صدر

سسه تحقیقات فنی و مهندسی ؤم. 5دستورالعمل فنی شماره )تیپ( در مزارع چغندرقند. 

 کشاورزی.

 .بررسی کمیت و کیفیت محصول 1384ن. یقا صدر.ح. ممیرزایی و م.  ،گوهری، ج .

سسه ؤتحقیقاتی، مپروژه چغندرقند در دو سیستم آبیاری نشتی و میکرو. گزارش نهایی 

 قات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.تحقی
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  آبیاریآبیاریکمکم  نسبت بهنسبت به  چغندرقندچغندرقند  رشدرشد  مرحلهمرحله  ترینترینحساسحساس( ( 3636))

  رحیم محمدیانرحیم محمدیان

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

ت جوی، دلیل کمبود نزوالـ به خشك جهانـ مانند دیگر مناطق خشك و نیمهران در ای

های اعمال روشآبی و ِ، انتخاب گیاهان مقاوم به کمدر این شرایطآب کاالیی با ارزش است. 

از معدود گیاهان چغندرقند اندرکاران امر کشاورزی است. آبیاری همواره موردنظر دستکم

با این وجود، عملکرد آبی شناخته شده است. ن گیاه زراعی مقاوم به کمعنوازراعی است که به

گیری از جهت جلوشرایط بدون تنش است.  چغندرقند در شرایط تنش کمبود آب کمتر از

وجود ریزی دقیق آبیاری ، نیاز به برنامهدلیل کمبود آب در دسترسکاهش عملکرد چغندرقند به

تحت عمق آبیاری( در زراعت چغندرقند در مناطق و ریزی آبیاری )دور و دارد. برنامه

و تابع عواملی نظیر مقدار تبخیر روزانه، است تفاوت مدیگر های مختلف زراعی با یکمدیریت

است. چنین مرحله رشد چغندرقند بافت و عمق خاک، مقدار ماده آلی خاک، نوع رقم و هم

های العملبه کمبود آب عکسشان داده است که مراحل مختلف رشد چغندرقند تحقیقات ن

آبیاری در این مراحل دقیق مراحل حساس و عدم اعمال کم لذا شناختند. دهمتفاوتی نشان می

 د.شوقبول در این زراعت تواند باعث تولید عملکرد قابلمی

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

مرحله میانی  ، مرحله میانی رشد است.آبیترین مرحله رشد چغندرقند نسبت به کمحساس

ر بَپوشش کامل )اوایل تیر( تا شروع رسیدگی )اوایل شهریور( را در رشد چغندرقند از زمان

رشد و مصادف از این مرحله  دلیل باال بودن سطح برگ و حجیم شدن ریشه در. بهگیردمی

رقند چغند ،فصل رشد چغندرقند، در این مرحله طیشدن آن با بیشترین مقدار تبخیر روزانه 

بیشترین کاهش عملکرد  ،قطع آبیاری و یا کاهش آن در این مرحلهیشترین نیاز آبی را دارد. ب
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شود که برنامه آبیاری لذا توصیه میشود. میموجب رشد مختلف قند را در بین مراحل 

 د چغندرقند بدون تنش آبی طی شود.مرحله میانی رش تاای تنظیم شود گونهبه

 منابع مورداستفاده

 و  ک. فتوحیعقدایی، م. جهاداکبر، م.ر. افشار، ه. شهبازی، ح. حقایقی، ا.  ،ع..چگینی، م

. تعیین حد تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند 1387احمد آلی. ج. 

 قات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.سسه تحقیؤتحقیقاتی، مپروژه ی. گزارش نهایی اریشه

 بررسی و تعیین حساسیت مراحل مختلف رشد 1388ز. ستاری شیرام.ر. زاده، م. و محرم .

قات اصالح و تهیه سسه تحقیؤتحقیقاتی، مپروژه چغندرقند به قطع آبیاری. گزارش نهایی 

 بذر چغندرقند.

  .بررسی تعیین رابطه تنش خشکی با کیفیت چغندرقند. گزارش نهایی 1380محمدیان، ر .

 ه بذر چغندرقند.یقات اصالح و تهیسسه تحقؤتحقیقاتی، مپروژه 

 .آبی در مراحل چهارگانه رشد . تعیین حساسیت به کم1387رضوانی. س.م. ر. و میرزایی، م

 قات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.سسه تحقیؤتحقیقاتی، مپروژه چغندرقند. گزارش نهایی 
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  کیفیتکیفیت  وو  ریشهریشه  عملکردعملکرد  بربر  فصلفصل  آخرآخر  آبیاریآبیاری  قطعقطع  تأثیرتأثیر( ( 3737))

  چغندرقندچغندرقند

  رحیم محمدیانرحیم محمدیان

 یان مسئله و اهمیت موضوعب

آبیاری در  با توجه به محدودیت آب در بسیاری از مناطق کشور استفاده بهینه از آبِ

های اوایل های آخر فصل رشد چغندرقند با آباز اهمیت زیادی برخوردار است. آب ،زراعت

امر ممکن این مواجه هستند، کمبود آب که با  یدر مناطقزمان است. فصل رشد غالت پاییزه هم

های نتایج آزمایشموقع در زراعت غالت پاییزه شود. به است باعث کشت دیر و یا عدم آبیاری

زراعت چغندرقند در مرحله در آبیاری  متعدد نشان داده است که مدیریت صحیح قطع آبِ

برای زراعت چغندرقند جویی در مصرف آب، نتایج مطلوبی تواند ضمن صرفهی رشد میینها

 شته باشد.ر دابَدر

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ی رشد چغندرقند از انتهای مرحله میانی )شروع رسیدگی( تا پایان زمان یمرحله نها

 چغندرقندرشد ی ی. مرحله نهاشودرا شامل می)زمان برداشت محصول(  ژیكرسیدگی تکنولو

در ویژه ـ بهیل کاهش دما دلبه معموالً ،در این زمانشود. آغاز میاوایل شهریور حدود از  بهاره

زراعت آبیاری را در کار کمراهتوان و لذا می بدیامیمقدار تبخیر و تعرق تقلیل  ـ هاشب

کشت پاییزه و بهاره  طیانجام شده در مناطق مختلف  یاهاز آزمایشکار بست. بهچغندرقند 

در کرد. نظر صرفند از آخرین آبیاری زراعت چغندرقتوان میاستنباط کرد که چنین توان می

دلیل اثرات مثبت تنش آبی حدی کاهش یابد اما به ممکن است عملکرد ریشه تا ،این شرایط

اگرچه، افزایش خواهد یافت. در مجموع عملکرد قند کاهش ن ،بر افزایش درصد قندآخرفصل 

که در انتهای چنین وقتیهمشدت کاهش دهد. ل تنش ممکن است عملکرد قند را نیز بهطو
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و مواجه خواهد شد مشکل با برداشت عملیات د، شوزودتر از معمول قطع آبیاری  ،دوره رشد

 .شودشکسته شده و باعث از دست رفتن مقداری ریشه می ،ها در اثر برداشتتعدادی از ریشه

 یابد. میاُفت  ،هاد و کیفیت ریشهونشمیدیده زودتر فاسد ی آسیبهاریشهبر این، عالوه 

ثیر عوامل متعددی از قبیل بافت أتواند تحت تمی ،فصلقطع آبیاری آخر زمان مناسب

اک در مناطق مختلف خاک، مقدار ماده آلی خاک، شرایط آب و هوایی و ذخایر رطوبت خ

در تنش اعمال آن است که بعد از  ،بدترین شرایط در قطع آبیاری آخرفصلمتفاوت باشد. 

 د و یا فاصله بین قطع آبیاری و زمان برداشت نسبتاًشوانجام آبیاری مجدداً  ،چغندرقندزراعت 

خواهد کاهش  تشدبهعملکرد قند  ،دلیل تحریك رشد رویشی، بهدر این شرایططوالنی باشد. 

 ،دلیل قطع آبیاری و خشك شدن زیاد خاکیطی که امکان برداشت چغندرقند بهدر شرایافت. 

و بالفاصله بعد از رسیدن موکول  ،اری سبكآبیعملیات برداشت به پس از توان فراهم نباشد می

 رفیت زراعی اقدام به برداشت کرد.خاک به حد ظ

 منابع مورداستفاده

 .فتوحی و ک. عقدایی، م. جهاداکبر، م.ر. افشار، ه. شهبازی، ح. حقایقی، ا.  ،ع.چگینی، م

. تعیین حد تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند 1387احمد آلی. ج. 

 قات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.سسه تحقیؤتحقیقاتی، مپروژه ی. گزارش نهایی اریشه

 بررسی و تعیین حساسیت مراحل مختلف رشد 1388ستاری شیراز. م.ر.  زاده، م. ومحرم .

اصالح و تهیه سسه تحقیقات ؤم ،تحقیقاتیپروژه  ییگزارش نهاچغندرقند به قطع آبیاری. 

 چغندرقند.بذر 

  ،ییگزارش نهاتعیین رابطه تنش خشکی با کیفیت چغندرقند. و . بررسی 1380ر. محمدیان 

 چغندرقند.اصالح و تهیه بذر سسه تحقیقات ؤم ،تحقیقاتیپروژه 

 .آبی در مراحل چهارگانه رشد . تعیین حساسیت به کم1387. رضوانیس.م. ر. و میرزایی، م

 ت اصالح و تهیه بذر چغندرقند.قاسسه تحقیؤتحقیقاتی، مپروژه چغندرقند. گزارش نهایی 
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  بیماریبیماری  خسارتخسارت  بربر  موعدموعد  ازاز  زودترزودتر  برداشتبرداشت  وو  مقاوممقاوم  تأثیر رقمتأثیر رقم( ( 3838))

  چغندرقندچغندرقند  برگیبرگیلکهلکه

  نژادنژادمژده کاکوئیمژده کاکوئی، ، حمید شریفیحمید شریفی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

برگی بیماری لکه

 ی با عاملیسرکوسپورا
Cercospora beticola 

Sacc. ترین ترین و مخربمهم

بیماری برگی چغندرقند در 

ی گرم و یشرایط آب و هوا

 ،در ایران است.مرطوب 

ناطق مختلفی بیماری مزبور از م

عباس، از جمله اهواز، بندر

های دریای اردبیل و کرانه

 ولیخزر گزارش شده است. 

های دریای خزر در استان خوزستان، کرانه کشت چغندرقندخسارت اقتصادی آن به مناطق زیر

این در حالی است که به استناد آمار و ارقام موجود، کشت شود. و دشت مغان محدود می

ای که گونهاست؛ بهچغندرقند در مناطق خوزستان و دشت مغان از مزیت نسبی برخوردار 

 .دستیابی استقابلطق ااین من درسطح واحد بیشترین عملکرد ریشه در 

ی، رشد چغندرقند، عملکرد و کیفیت محصول را تحت یبرگی سرکوسپورابیماری لکه

دهد. دهد. عامل بیماری، رشد چغندرقند را طی دو مرحله تحت تأثیر قرار میثیر قرار میأت

و  بدیامیهای اولیه گسترش های آلوده بر روی برگنخست، بیماری با تشکیل فزاینده لکه

 
 

 برگی سركوسپورایی چغندرقند( بیماری لکه1شکل )



 115صفحه  

با افزایش سرعت تولید گیاهان آلوده  ،در مرحله بعدشود. آلوده می هایموجب نابودی برگ

نوبه خود آلوده ها نیز بهکه این برگهند دمینسبت به این پدیده واکنش نشان های جدید برگ

اصطالح رشد مجدد نیز گفته بهکه ـ های جدید تولید سریع برگ. (1)شکل  روندو از بین می

فت عملکرد، به همین دلیل اُاست. همراه است که قبالً ذخیره شده  با مصرف ساکارزی ـ شودمی

ها در مقایسه با رود، زیرا رشد مجدد برگبه نسبت بیش از آن چیزی است که انتظار می

 د.مراتب خسارت شدیدتری را در پی دارهای اولیه بهآلودگی برگ

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ماه م مشخصه بیماری از یه این صورت است که عالبروند توسعه بیماری در خوزستان 

و از نیمه دوم بهمن و اوایل ظاهر های هرز و چغندرهای وحشی بر روی علفتدریج بهبهمن 

بیرونی چغندرقند مشاهده کرد. بیشترین های را روی برخی از برگبیماری م یتوان عالاسفند می

مشاهده ـ قابلزمان با برداشت محصول همـ اواسط اردبیهشت طی شدت آلودگی در خوزستان 

بیماری از تیر گیرد ـ صورت میصورت بهاره ـ که کشت چغندرقند بهدر منطقه مغان است. 

خسارت ـ آبان ـ رسد و تا زمان برداشت محصول میمقدار خود شروع و در مرداد به حداکثر 

صورت نامنظم و هر چند به، در این منطقه بیماری حال با اینشود. زیادی به محصول وارد می

 دهد. روی می ،برای شیوع بیماریالزم شرایط با فراهم شدن بار سال یك

های اصلی مبارزه با این راه ،های مختلفکشمقاوم و کاربرد قارچ هایاستفاده از رقم

و  یل اقتصادیمقاوم برای کنترل بیماری به دال هایاستفاده از رقم ،این میان دربیماری هستند. 

عنوان یك راه حل بر کنترل شیمیایی ارجحیت دارد. ولی بهو است محیطی حائز اهمیت زیست

ها نشان داده است که ی بهره جست. نتایج برخی آزمایشیتوان از کنترل شیمیامدت میکوتاه

 ،یزهیبرگی چغندرقند در کشت پایم بیماری لکهکش هنگام ظهور عالبار مصرف قارچیك

ن تُ 94/68درصد نسبت به شاهد ) 3/13درصد و با پنج بار مصرف  9/7را به میزان عملکرد ریشه 

کش باعث افزایش چنین گزارش شده است که مصرف قارچهمدهد. در هکتار( افزایش می
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عملکرد شکر سفید در مقایسه با شاهد بدون سمپاشی  یدرصد 4/6 و وزن ریشه یدرصد 2/5

 شود.مین در هکتار( تُ 44/7)

 :شودتوجه به بررسی خسارت و روند توسعه بیماری در مناطق آلوده توصیه میبا 

 د.نشوکاشته برگی چغندرقند بیماری لکهمقاوم به  هایرقم ،در مناطق آلوده (1)

برداشت زودتر از موقع  ،های پاییزه )خوزستان و مناطق مشابه( و در مزارع آلودهدر کشت (2)

های شدت آلودگی و قبل از رشد مجدد برگاز رسیدن به حداکثر پیش انجام شود تا 

 جوان، محصول از مزرعه برداشت شود.

که نیاز به مبارزه شیمیایی باشد بهتر است با ظهور اولین در صورتی ،در مناطق کشت پاییزه (3)

با تکرار سمپاشی به فاصله ـ مبارزه انجام گیرد. اواخر بهمن  ،در خوزستانـ م بیماری یعال

انجام سمپاشی سوم به فاصله  ،شی اول و درصورت ظهور عالیم جدیداز سمپاپس دو هفته 

شدن بیماری و خسارت وارده به محصول گیر همهتوان از می ،از سمپاشی دومپس دو هفته 

ویژه در تاریخ بهـ و موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند کرد جلوگیری 

 د.ـ شهای زودتر کشت

 استفادهمنابع مورد

 آموزش و ترویج کشاورزی، ایران. انتشارات سازمان تحقیقات های. قارچ1374. ارشاد، ج ،

 ص. 610تهران. 

  گرد برگ . بررسی اثرات سوء عامل بیماری لکه1382ارجمند. م.ن. شریفی، ح. و

 ،تحقیقاتیپروژه  ییگزارش نهاچغندرقند بر کمیت و کیفیت چغندرقند در مناطق آلوده. 

 چغندرقند.تهیه بذر  اصالح وسه تحقیقات ؤسم

  برگی چغندرقند . بررسی میزان خسارت بیماری لکه1384زاده. م.ر. اوراضیشریفی، ح. و

Cercospora beticola های چغندرقند با سطوح مختلف مقاومت. گزارش نهایی در الین

 قات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.سسه تحقیؤتحقیقاتی، مپروژه 
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 بررسی وضعیت 1381ی. یباباو ب.  منصوری ب.سالمی، االشیخر. اللهیان، م.، عبد .

سال گذشته. خالصه  15عملکرد کمی و کیفی چغندرقند و ضایعات شکر در ایران طی 

 .224. مقاالت هفتمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران. ص

 .سی . برر1383شریفی. ح. محمودی و س.ب. صفایی، ن. میناسیان، و.  ،مدنیان محمدی، ر

های اپیدمیولوژیکی. مجله گرد برگ چغندرقند با استفاده از مدلروند پیشرفت بیماری لکه

 .327-344(: 4و3) 40های گیاهی، بیماری

 Skaracis, G.N. and E. Biancardi. 2000. Breeding for Cercospora resistance in 

sugar beet. In: Cercospora beticola Sacc. Biology, Agronomic Influence and 

Control Measures in Sugar Beet, Vol. 2, eds. Asher, M.I.C., Holtschulte, B., 

Richard Molard, M., Rosso, F., Steinrucken, G. and Beckers, R., pp. 177-

196. 

 Windels, C.E., H.A. Lamey, D. Hilde, J. Widner and T. Knudsen. 1998. A 

Cercospora leaf spot model for sugar beet in practice by an industry. Plant 

Disease 82: 716-726. 
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بر بر   رشدرشد  فصلفصل  اواخراواخر  دردر  نیتروژننیتروژن  وو  آبآب  کردنکردن  محدودمحدود  تأثیرتأثیر( ( 3939))

  چغندرقند پاییزهچغندرقند پاییزه  کیفیتکیفیت

  پورپورشریفی، مصطفی حسینشریفی، مصطفی حسینحمید حمید 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

و زمستان فصل گذراندن کشت و پس از  زپایی طی فصلاستان خوزستان  درچغندرقند 

دلیل شرایط هب. دشوبرداشت می بهار تا اوایل تابستان اواخر فصلروز در  220-240 دوره رشد

و فراهم  ریشه رویشی و حجیم شدن ، شرایط برای رشد(برداشت فصل بهار )زمان آب و هوایی

تر است. پایین ،کشوراطق بهاره منقند در این منطقه نسبت به سایر نقاط چغندرخیز  درصد ،لذا

محدودیت مصرف آب و نیتروژن در اواخر فصل رشد بهمنظور محدود کردن رشد گیاه 

 میتواند در افزایش درصد قند و کیفیت چغندرقند پاییزه مؤثر باشد.

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

اری صورت چهار تا پنج بار آبی ،خوزستانپاییزه در چغندرقند اوایل فصل رشد در 

این عامل شود. مصرف میـ آبیاری اول و دوم ویژه بهـ ر زیادی آب امقد ،گیرد و در هر بارمی

این، عالوه بر  .شود خاک تا عمق زیادی خیس شودهای زمستانه سبب میبارندگیهمراه با 

، کمتر خاک شده دره آب ذخیرهشود کزمستان موجب میی فصل تبخیر و تعرق پایین ط

که این گیاه بتواند از  شودسبب مینیز عمیق بودن ریشه چغندرقند گیرد. قرار گیاه تفاده اسمورد

تر خاک استفاده کند. با توجه به اینکه بخش های پاییناستفاده موجود در قسمتآب قابل

عمدهای از رشد چغندرقند پاییزه از اواخر بهمن شروع و تا زمان برداشت ادامه مییابد، مدیریت 

صحیح مصرف کود نیتروژن و آبِ آبیاری در اواخر فصل رشد ضمن افزایش راندمان مصرف 

این دو نهاده مهم و کاهش هزینههای تولید میتواند از طریق کنترل رشد رویشی گیاه، شرایط 

 بهبود کیفیت ریشه و در نتیجه، افزایش عملکرد قند در هکتار را فراهم سازد.
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در کشت پاییزه چغندرقند در استان بایستی که  دهدمینتایج حاصل از تحقیقات نشان 

هنگام مصرف دیرچنین همآبیاری چغندرقند قطع شود.  ،از برداشتپیش هفته سه  ،خوزستان

 .دشومنطقه توصیه نمیاین در زراعت چغندرقند در نیز اضافی  نیتروژن

 استفادهمنابع مورد

  .ختلف قبل از برداشت و های مزمان م قطع آبیاری درؤأ. بررسی اثرات ت1379شریفی، ح

هنگام کود نیتروژن بر روی عملکرد ریشه، درصد قند و پوسیدگی ریشه مصرف دیر

تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی پروژه چغندرقند در خوزستان. گزارش نهایی 

 دزفول. آبادصفی
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مغان با استفاده از مدیریت مغان با استفاده از مدیریت در در افزایش درصد قند چغندرقند افزایش درصد قند چغندرقند ( ( 4040))

  مزرعهمزرعهمناسب مناسب 

  زادهزاده، مجید محرم، مجید محرما.. طالقانیا.. طالقانیداریوش فتحداریوش فتح

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

درصد اما کمتر بودن  .های قند کشور استترین کارخانهیکی از بزرگ ،کارخانه قند مغان

وارد موجب  ،در مقایسه با سایر مناطق کشت بهاره چغندرقندمغان قند این محصول در منطقه 

ورزان منطقه و کارخانه قند شده است و تولید این محصول در شدن خسارت زیادی به کشا

خیز های حاصلدشت مغان یکی از دشتمشکالت زیادی روبرو ساخته است.  منطقه مغان را با

ت چغندرقند در این دشت همواره کشور است و با توجه به وجود کارخانه قند مغان، زراع

مناسب  (های)رقمتعیین در خصوص نیز زیادی تحقیقات  .نظر تولیدکنندگان قرار داشته استمد

د قند منظور افزایش درصهای مختلف زراعی بهمنطقه و مدیریتبرای کاشت در این چغندرقند 

دهد که یکی از مسائل مهم که باعث نتایج تحقیقات نشان میاین محصول انجام شده است. 

قند بهاره چغندرکاشت سایر مناطق ریشه در این منطقه نسبت به در ایجاد اختالف در تجمع قند 

طوری بهچغندرقند در منطقه مغان است. ی یهای هوای متفاوت رشد اندامالگوکشور شده است، 

و پوشش گیاهی  بدیامیگیری افزایش ی چغندرقند در منطقه مغان با سرعت چشمیکه اندام هوا

ها از دوام کمتری شود ولی متأسفانه برگکامل می ،خیلی زودتر از سایر مناطق کشور

با مساعد شدن شوند. با خزان زودرس مواجه میها برگ ،برخوردارند و در اواسط دوره رشد

افتد و این مسئله باعث از ها در این منطقه اتفاق میدوباره شرایط اقلیمی، رشد مجدد برگ

ت موجب در نهایاین فرآیند شود. میقند  درصدکاهش دست رفتن قند ذخیره شده در ریشه و 

 شود.ت اقتصادی به چغندرکاران منطقه و کارخانه قند میوارد آوردن خسار
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 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

افزایش دوام  ی در اوایل فصل رشد و متعاقباًیهر عاملی که باعث تعدیل رشد اندام هوا

ده از استفاؤثر خواهد بود. بر روی افزایش درصد قند ریشه م ،برگ در ادامه فصل رشد شود

ـ  با توجه به وجود بافت سنگین خاک در اکثر مناطق این دشتـ ورزی های مناسب خاکروش

ای کاشت از عوامل مهم همصرفی و تاریخ دار، مقدار آبِکودهای نیتروژنمدیریت مصرف 

یی منطقه اگرچه شرایط آب و هوایی است. های هوادن رشد اندامکرمنظور منطقی مدیریتی به

ی اگر ول کندست که رشد اندام هوایی در اوایل فصل رشد را تسریع و تحریك میصورتی ابه

افزایش موجب  ،دار و آب طوری باشد که در اوایل فصل رشداستفاده از کودهای نیتروژن

به افزایش درصد قند محصول در انتهای فصل رشد کمك شایانی  ،رویه اندام هوایی نشودبی

بایستی طوری تنظیم شود که از خزان نیز ادامه فصل رشد مدیریت مزرعه در خواهد کرد. 

توان افزایش یابد. این عمل را می ،هااالمکان دوام برگکند و حتیها جلوگیری زودرس برگ

از کولتیواتور و ... انجام داد. دهی محصول با استفاده اده از آبیاری، تغذیه مناسب، هوابا استف

و با توجه به عملکرد ریشه مناسب  بدیامیقبولی افزایش قابلترتیب درصد قند ریشه در حد بدین

 د.شکنندگان و کارخانه قند خواهد ، سود اقتصادی مناسبی عاید تولیدچغندرقند در مغان

 منابع مورداستفاده

 چگینی. م.ع. و  توحیدلوق. کاشانی، ع. گوهری، ج. زاده، م. محرماله طالقانی، د.، فتح

های جدید چغندرقند در مغان. مجله اهش درصد قند با تولید برگ. مطالعه ارتباط ک1379

 .13-30(: 2) 16چغندرقند، 
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  بذریبذری  چغندرقندچغندرقند  زراعتزراعت  آبیاریآبیاری  مدیریتمدیریت( ( 4141))

  سیدحسین صدرقاینسیدحسین صدرقاین

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

که تولید آن در بخش شود محسوب میچغندرقند از محصوالت استراتژیك کشور 

. بذر مرغوب اساس زراعت نوین و یکی استعت بسیار حائز اهمیت طور صنکشاورزی و همین

. استریشه چغندرقند و افزایش بازدهی و تضمین سود از عوامل بسیار مهم در تولید محصول 

و بازدهی سایر ند کمیایجاد  راباالیی ارزش افزوده  ،های کشاورزیبذر مرغوب در بین نهاده

آبیاری  مدیریت استفاده صحیح و بهینه از آبِ ،امروزه .هددافزایش میهای کشاورزی را نهاده

به توسعه و  یابیشك دستبیبرخوردار است. زیادی در بخش کشاورزی از اهمیت بسیار 

مندی از آبیاری و بهره بدون جلوگیری از هدر رفت آبِ ،کفایی کشور در زمینه کشاورزیخود

برای آبیاری  ای تیپسیستم آبیاری قطره زاستفاده اپذیر نیست. جدید امکان هایتکنولوژی

ی مصرف آیی در مصرف آب باعث افزایش کاریجومزارع تولید بذر چغندرقند، عالوه بر صرفه

 شود.آب و تولید بذر مرغوب می

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

برای موردنیاز مین آب و مواد غذایی أت جهت تولید بذر مرغوب، مؤثر هاییکی از راه

عالوه بر کاهش استفاده از این شیوه آبیاری  است. ای تیپآبیاری قطره سیستم استفاده ازبا  هگیا

در سطح مزرعه  آبو توزیع یکنواخت و دقیق اری بیافزایش راندمان آموجب  ،مصرفی آبِ

افزایش عملکرد  تواند سبب کاهش تلفات عمقی آب، کنترل شوری واین روش مید. شومی

با استفاده از سیستم آبیاری  است نتایج تحقیقات نشان داده شود.نیز لیدی بذر توکمی وکیفی 

 شود.جویی میدرصد در مصرف آب زراعت چغندرقند بذری، صرفه 37تا  ،ای تیپقطره
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دوره آبیاری صورت پذیرد.  ،های بذریاز کاشت اشتکلینگپس  شود بالفاصلهتوصیه می

ثیر أت ،در این دورهتنش وقوع و است خشکی  به تنشنسبت ترین دوره رشد زایشی، حساس

زایشی رشد تنش خشکی در دوره گذارد. کمیت و کیفیت بذر چغندرقند میبر منفی شدیدی 

زنی بذر ، میزان جوانهمناسب آبیاریاین درحالی است که  و شودمیپوکی بذر موجب افزایش 

گونه اعمال تنش شود از هریلذا توصیه مدهد. می افزایشتوجهی طور قابلبه چغندرقند را

 د.شوخشکی در طول فصل رشد چغندرقند بذری اجتناب 

دلیل افزایش رطوبت نسبی هوا هبدر مزرعه تولید بذر چغندرقند  استفاده از آبیاری بارانی

هوای عالوه بر این، . دهدمی ششدت کاهبه را عملکرد بذر چغندرقندافشانی، گردهدر هنگام 

موجب  ،هاشدن گرده از آزادضمن ممانعت  افشانیگلدهی و گرده مرطوب در طول دورة

پوکی  و درصد عملکرد وکیفیت بذر را کاهشبنابراین،  شود ومی هاکاهش فعالیت گرده

لذا استفاده از سیستم آبیاری بارانی برای تولید بذر چغندرقند در  .دهدافزایش میمحصول را 

 شود.سال دوم توصیه نمی

 ستفادهمنابع موردا

  .بررسی اثر دو روش آبیاری تیپ و نشتی و سطوح 1386صدر قاین، س.ح. و م.ع. چگینی .

مختلف ازت و فسفر بر کمیت و کیفیت بذر چغندرقند. گزارش سالیانه پروژه تحقیقاتی، 

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

  .بررسی اثر دو روش 1388میرزایی، م.، س.ح. صدر قاین، م.ع. چگینی و ق. فیروزآبادی .

آبیاری تیپ و نشتی و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر کمیت و کیفیت بذر چغندرقند. 

 گزارش نهایی پروژه تخقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.
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  چغندرقندچغندرقند  دردر  هرزهرز  هایهایعلفعلف  کنترلکنترل  بحرانیبحرانی  دورهدوره( ( 4242))

  آبادی، حسنعلی شهبازیآبادی، حسنعلی شهبازیا.. یوسفا.. یوسفولیولی

 موضوع اهمیت و مسئله بیان

 یکی ازمشکالت هرز هایعلف ،میالدی هفدهم قرن اواخر در چغندرقند شتاک از آغاز

شدت بههای هرز لفعجمعیت ثیر أتحت ت چغندرقند عملکرد. ودرمی شمارهب زراعت این عمده

 هرزهای علفآلودگی مزرعه با  ،نماتدها و هابیماری ،حشرات برخالفیابد. کاهش می

میزان رفت.  خواهد بین از چغندرقند زراعت ،هاآن با مبارزه عدم درصورت که است حدیهب

 ،های هرزعلفعواملی نظیر قدرت رقابت به های هرز، علفبا عملکرد در اثر آلودگی کاهش 

. داردبستگی  ،هستندرقابت چغندرقند در  گیاه های هرز باعلفو مدت زمانی که  هاتراکم آن

زمان با سبز شدن چغندرقند ظاهر یا همپیش هرزی که  هایبرگ، علفز پهنهر هایعلف

 ،لذا از قدرت رقابت بیشتری برخوردارند. ،شتری دارندبی هرزی که ارتفاع هایشوند و علفمی

برای در هر محصولی از جمله چغندرقند، هرز  هایدوره بحرانی کنترل علف آگاهی کامل از

هرز  هایعلفثر مبارزه با ؤو مگسترش سیستم مدیریت تلفیقی فراهم آوردن زمینه منطقی 

 ضروری است.

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

های هرز، مدت زمانی از دوره رشد و نمو یك گیاه را شامل بحرانی کنترل علفدوره 

هرز های علفنظر از مزرعه موردعملکرد باید اقتصادی که جهت جلوگیری از کاهش د شومی

 اشته شود.د پاک نگه

 مزرعه چغندرقند، هرز هایتعیین دوره بحرانی کنترل علفهای مربوط به نتایج آزمایش

در هرز برای جلوگیری از کاهش عملکرد های علفکنترل حداکثر دوره که  ه استنشان داد

های بود که مصادف با مرحله چهار تا شش برگی بوته روز پس از کاشت 38منطقه کرج 
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های چغندرقند بوتههفته بعد از سبز شدن چهار در منطقه مشهد  این مدت .شدچغندرقند می

دار و اقتصادی عملکرد چغندرقند الزم است در لذا برای جلوگیری از کاهش معنی. دشمحاسبه 

های هرز مزرعه تا مرحله چهار تا شش برگی بوته چغندرقند مبارزه ابتدای فصل رشد با علف

چنانچه تا مرحله  ،عبارت دیگربهیست. های هرز نادامه کنترل علفنیازی به  ،ود و پس از آنش

این هایی که پس از های هرز مزرعه از بین برود، علفعلف ،های چغندرقندشش برگی بوته

مطالعات، در این ساختن زیان اقتصادی نخواهند بود. قادر به وارد مرحله رشد خواهند کرد، 

 ریشه قرمز دو گونه تاج خروسشامل در منطقه کرج  شدهییهای هرز شناساترین علفمهم

(Amaranthus retroflexus)  تاج خروس خوابیده و(Amaranthus blitoides)پنیرک ، 

(Malva neglecta)پیچك ، (Convolvulus arvensis) ترههو سلم (Chenopodium album) 

 بودند.

 استفادهمورد منابع

  .خواص کمی و کیفی چغندرقند. ساله بر هرز یك های. بررسی اثر علف1375شهبازی، ح

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.پایان

 بررسی دورة بحرانی کنترل 1383. زادهم.ح. هادیسلیمی و ح.  ،، و.آبادییوسف .

زراعت و اصالح نباتات علوم هشتمین کنگره خالصه مقاالت در چغندرقند.  هرز هایعلف

 .422 .الن صدانشگاه گی ،ایران
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  با رعایتبا رعایت  چغندرقندچغندرقند  شهشهییرر  ییدگدگییپوسپوس  ییمارمارییبب  کاهش خسارتکاهش خسارت( ( 4343))

  مقاوممقاوم  هایهایرقمرقم  کاربردکاربرد  وو  زراعیزراعیبهبه  اصولاصول

  کوالییکوالیی، عادل پدرام، حسن ابراهیمی، عادل پدرام، حسن ابراهیمیسیدباقر محمودی، حسنعلی شهبازیسیدباقر محمودی، حسنعلی شهبازی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

 یهایباکتر و هاقارچ اثر در چغندرقند شهیر یدگیپوس و اهچهیگ مرگ هایبیماری

، مزرعه در میمستق خسارت بر عالوه، مارگریب هایباکتری وها قارچ  .دنشومی جادیا یمختلف

 و یریمبوته شیافزا درصد كی هر یازابه .شوندمی زین لویس در شهیر فساد و یدگیگند باعث

 .ابدیمی کاهش هکتار در شکر لوگرمیک 70-80حدود در مزرعه، شهیر یدگیپوس

 ستورالعمل و توصیه فنیشرح د

، است هوازاد هایبیماری از ترمشکل اریبس زادخاک هایبیماری تیریمد ،یکلطور به

سوی  از .است مشکل، توجه قابل خسارت جادیا ازپیش  زادخاک هایبیماری صیتشخ رایز

 هایبیماری تیریمد اصوالً. است محدود زین زادخاک هایبیماری کنترل هایروشدیگر، 

 ،ییایمیش کنترل متداول هایروش ییکارآ عدم و خاک طیمح یدگیچیپ لیدلبه زادخاک

 از یزراع ریتداب با بیترک در( 1)شکل  مقاوم هایرقم از استفاده ،رونیا از .است مشکل

شود. بر پایه نتایج ها محسوب میدر کنترل خسارت این بیماری و کاربردی یعمل هایروش

 عوامل خسارت کاهش و یریگشیپ هایروشانواع به  ریز در در ایران،شده تحقیقات انجام

 :است شده اشاره شهیر یدگیپوس مولد

 در مزرعه یا  (ییایزوکتونیر) خشك یدگیپوس نوع از شهیر یدگیپوس سابقه کهیصورت رد

 استفاده ییایزوکتونیر یدگیپوس به مقاوم هایرقم از شودمی هیتوصمنطقه وجود دارد، 

 .شود
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های چغندرقند نسبت ( واكنش متفاوت رقم1شکل )

 به بیماری پوسیدگی ریشه

 یا  گندم ـ مانند زیردانه غالت با سال سه حداقل، شهیر یدگیپوس سابقه یدارا هایهرعمز

 .ابدی کاهش مزرعه در شهیر یدگیپوس عامل هایقارچ تیجمع تا باشد تناوب در ـ جو

 تیاهم خاک در زایماریب عوامل تیجمعیا افزایش کاهش  در چغندرقندپیشین  کشت 

 کاهشموجب  ،تناوب چرخه در (جوو  گندم) زیردانه غالت کشت .دارد ییسزابه

 و ایزوکتونیر قارچ شیافزا باعث ذرت، برعکس اما .دوشمی یقارچ یمارگرهایب تیجمع

متوالی  کشت .است شده ذرت ازپس  چغندرقند در ییایزوکتونیر یدگیپوس آن متعاقب

 مناطق دردرصدی پوسیدگی ریشه شده است.  50چغندرقند در یك مزرعه باعث خسارت 

 شودمی هیتوص، است غالب ایزوکتونیر از یناش یدگیپوس که کشور غربشمال و غرب

چنین چغندرقند هم .ردینگ قرار تناوب چرخه در چغندرقند بالفاصله، ذرت کشت از پس

 د.شوصورت متوالی کشت نبه

 اتیقتحق .دهندمی قرار ریثأت تحت را شهیر یدگیپوسمیزان  بوته تراکم و کاشت خیرتا 

 و رترید کاشت با سابقه وجود بیماری پوسیدگی ریشه، هاییهدر مزرع که است داده نشان

 در (هکتار در بوته هزار صدكی یباال تراکم و خرداد لیاواتاریخ کاشت ) باالتر تراکم
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عملکرد شکر  ،هنگامای دارند اما کشت زودعمده نقش شهپوسیدگی ری زانیم کاهش

 بیشتری دارد.

 در .دپوسیدگی ریشه دار یماریب شدت در یمهم نقش خاک رطوبت و خاک بافت 

مدت آب در خاک و ایجاد داری طوالنیدلیل نگهـ به نیسنگ خاک بافت با هاییهمزرع

لذا در این یابد. ریشه شدت می بیماری پوسیدگی ـ های بیمارگرشرایط مطلوب برای قارچ

 واتوریکولت مرتبه دو تا كی ،هشت تا دوازده هفتگی در مرحله رشد یستیبا هاهگونه مزرع

بیماری و جلوگیری از گسترش آن در همان  خسارت کاهش در خاک هیتهو .شود زده

 .کندشایانی می کمك فصل،

 با آبِ شه در مزرعه، عمدتاًزای مسبب پوسیدگی ریعوامل بیماری ،کهتوجه به این با 

وجود  شهیر یدگیپوس یماریب که یهایهمزرع درلذا  ،شوندآبیاری تکثیر و پراکنده می

 .ابدی شیافزابیاری آ دفعات تعداد و کم یاریآب آبِ زانیم ،امکان صورت در دارد

 کاهش در زین رشکنیز از استفاده ،یماریب سابقه و نیسنگ خاک بافت با هاییهرعمز در 

، شهیر یدگیپوس یماریب به یآلودگ با نیسنگ یهاخاک در لذا .است داشته نقش خسارت

 ،(جیرا شخم عمق از ترنییپا هایعمق)ی متریسانت 40-50 عمق در رشکنیز از استفاده

 .ندک کمك چغندرقند شهیر یدگیپوس کاهش به تواندمی

 از هیرویب استفاده .است شهیر یدگیپوس یماریبشدت  بر رگذاریثأتعوامل  از نیتروژن کود 

 به یآلودگ سابقه با هاییهمزرع در .شودمی یماریب شیافزاموجب  دارنیتروژن هایکود

آن رویه مصرف و از مصرف بیبر اساس توصیه  نیتروژن کود شودمی هیتوصی، ماریب

دار با پوشش گوگردی و یا ی نیتروژنکودها از امکان صورت در ود شوخودداری 

 .شود استفاده ومینت آموسولفا

 یرو و دارند عیوس یزبانیم دامنه ،چغندرقند شهیری دگیپوس مسبب یقارچ عوامل 

 در هرز هایعلف با شودیم هیتوص لذایابند. می ریتکث و رشد زین مزرعه هرز هایعلف

 .شود مبارزههستند،  چغندرقند با تناوب درکه  یزراع محصوالت ریسا و چغندرقنده مزرع
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 ع مورداستفادهمناب

  تراکم بوته بر  بررسی اثر تاریخ کاشت و .1383نیرومند جهرمی. م. فصیحیانی، ع. و

سسه تحقیقات اصالح و تهیه ؤتخقیقاتی، مپروژه . گزارش نهایی پوسیدگی ریشه چغندرقند

 بذر چغندرقند.

  ی شکن بر پوسیدگ. بررسی تأثیر عملیات زیر1385. نیرومند جهرمیم. فصیحیانی، ع. و

سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر ؤتحقیقاتی، مپروژه ریشه چغندرقند. گزارش نهایی 

 چغندرقند.

  .ثر در کاهش خسارت پوسیدگی ریشه چغندرقندؤعوامل زراعی م. 1388شهبازی، ح .

 تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.یانه پروژه گزارش سال

 ـ  . پوسیدگی ریشه چغندرقند در ایران. نشریه خبری1384انی. سلطج. و  .ب.محمودی، س

 .19-14 .ص ،178علمی مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران. شماره 
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کاهش گسترش و خسارت بیماری ویروسی ریزومانیا با مدیریت کاهش گسترش و خسارت بیماری ویروسی ریزومانیا با مدیریت ( ( 4444))

  صحیح مزرعهصحیح مزرعه

  ، سعید دارابی، سعید دارابیزادهزادهمحسن آقاییمحسن آقایی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

گزارش شد. ی و یبیماری ریزومانیا برای اولین بار در دنیا شناسا ،حدود پنجاه سال پیش

( BNYVVبیماری ریزومانیا توسط ویروسی به نام ویروس زردی نکروتیك رگبرگ چغندر )

از  1375برای اولین بار در سال  ،ماریاین بیزی است. شود و ناقل آن یك قارچ خاکایجاد می

در اکثر مناطق چغندرکاری ایران در حال  ،استان فارس گزارش شده است و در حال حاضر

ند و موجب رشد و تکثیر کمیعامل بیماری سیستم آوندی ریشه گیاه را مختل  گسترش است.

(. بیماری 1شود )شکل های جانبی در اطراف ریشه اصلی چغندرقند میطبیعی ریشهغیر

دلیل کاهش شدید ریزومانیا به

نامحدود  محصول، دوام تقریباً

در خاک و آسان نبودن مبارزه 

تواند به عامل با آن می

ت چغندرقند کننده کشمحدود

خسارت آن تبدیل شود. 

درصد است  30بیش از  معموالً

نیز و در مواردی به صد درصد 

این بیماری عالوه بر رسد. می

 ،ریشه کاهش شدید وزن

موجب کاهش عیار قند نیز 

 یابد.عملکرد شکر در هکتار به نصف و یا کمتر از آن کاهش می ،کهطوریشود بهمی

 
 

 ( ریشه چغندرقند آلوده به بیماری ریزومانیا1شکل )
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سادگی توسط اندام گیاهی آلوده، خاک آلوده موجود بر روی سایر عامل بیماری به

اری آبی ادوات کشاورزی حامل خاک آلوده، آبِ ـ زمینی و پیازـ مثل سیبای محصوالت غده

 یابد.گسترش می ،ی مقادیر کمی از خاک آلوده را داشته باشندیو سایر وسایلی که امکان جابجا

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ثیر أتوان تثرترین روش برای مقابله با بیماری است اما نمیؤمقاوم م هایاستفاده از رقم

، نادیده چه بهتر بیماریر هر... را در مها برخی اصول زراعی از قبیل تناوب، رطوبت خاک و

ها به مزارع بایست دقت شود تا از نقل و انتقال خاک آنی مزارع آلوده مییبا شناساگرفت. 

بیماری بسیار  ،های فقیر با بافت ضعیف و زهکش نامناسبد. در خاکشوسالم جلوگیری 

ت بیماری را بیشتر خسار ،بیش از حد آبیاری غرقابی و یا آبیاری ،ینابنابر .شدیدتر خواهد بود

برای مدیریت هرچه بهتر  .ثیر زیادی بر سرعت انتشار بیماری داردأت ،تناوب زراعیخواهد کرد. 

بازدهی  ،تر شودهرچه این دوره کوتاه، یك دوره تناوب چهارساله ضروری است. بیماری

، بیماریثر در کنترل ؤهای زراعی ماز جمله روشخواهد یافت. در مزرعه آلوده کاهش  هارقم

بد و یامیهنگام، ریشه قبل از آلودگی توسعه کشت زودهنگام چغندرقند است. در کاشت زود

 آورند.دست میهدرجاتی از مقاومت را ب ،گونه گیاهاناین

 منابع مورداستفاده

 .1375معصومی. م. سهندپور و آ. نیت، پاکم. کامران، ر. هاشمی، پ.  ،ایزدپناه، ک .

: 32های گیاهی، ریشه ریشی )شبه ریزومانیا( در فارس. مجله بیماریوجود گسترده بیماری 

206-200. 

 و پراکنش . بررسی وضعیت آلودگی 1379محمودی. س.ب. ارجمند و م.ن.  ،فالح، م.توده

گنائی( چغندرقند در ایران. خالصه مقاالت چهاردهمین کنگره بیماری ریزومانیا )ریشه

 .72 .اصفهان. جلد دوم، صگیاهپزشکی ایران. دانشگاه صنعتی 
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  تاپ در مزرعه چغندرقندتاپ در مزرعه چغندرقندلیلیکاهش خسارت بیماری ویروسی کرکاهش خسارت بیماری ویروسی کر( ( 4545))

  زادهزادهمحسن آقاییمحسن آقاییمنصوری، منصوری، غالمرضا اشرفغالمرضا اشرف

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

تاپ یا بیماری کرلی

)شکل پیچیدگی بوته چغندرقند 

بیشتر در نواحی خشك و  (،1

خشك ایجاد خسارت نیمه

عامل بیماری یك کند. می

را ویروس  ست که آنویروس ا

( BCTVتاپ چغندرقند )کرلی

اند. ویروس گذاری کردهنام

ای نظر توسط گونهمورد

و این  دوشمیزنجرک منتقل 

دنبال تغذیه حشره حتی به

تواند تا چندین ماه آن را کند و میقابلیت انتقال بیماری را پیدا می ،مدت از گیاه آلودهکوتاه

است متغیر ـ ی یبسته به شرایط آب و هواـ تظاهر این بیماری ل دهد. ظ و به سایر گیاهان انتقاحف

گزارش وجود بیماری از بیشتر مناطق چغندرکاری با وجود کند. ها طغیان میو در برخی سال

چغندرکاری استان فارس )داراب، فسا، کوار و  هایهکشور، عمده خسارت آن در مزرع

ریمان و تایباد( گزارش شده سیرجان( و خراسان )ف استان کرمان )جیرفت، بردسیر و ،مرودشت(

رصد د 40اند تا ها آلوده شدهدرصد بوته 80ی که تا هایهرعن خسارت بیماری در مزمیزااست. 

 کاهش محصول برآورد شده است.

 
 

 تاپ چغندرقند( عالیم بیماری كرلی1شکل )
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کشت بهاره چغندرقند بیشتر در معرض خطر است. با گرم شدن هوا و از بین رفتن 

چغندرقند  هسوی مزرعاقل بیماری در جستجوی غذا بهرک نای، زنجهای کوهپایهعلف

های جوان چغندرقند موجب آلودگی گیاهچه ،هاو به دنبال تغذیه از آنکند میمهاجرت 

 شود.می

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ها به سمت ها و پیچ خوردن آنتاپ چغندرقند موجب کوچك ماندن برگبیماری کرلی

های خار مانندی ها زبر و متورم و برآمدگیر سطح زیرین برگها درگبرگشود. داخل می

شوند. ها پیچ خورده و بدشکل میند و ریشكنمامیها کوچك ریشهشود. ها ایجاد میروی آن

دچار پژمردگی  ،د و گیاه در ساعات گرم روزهندمیی خود را از دست آیی کاریهاچنین ریشه

نژادی دارد. زراعی و بههای بهند نیاز به تلفیق روشتاپ چغندرقمهار بیماری کرلیشود. می

پس از  ،تر باشدتر و قویها بزرگهرچه چغندرقند زودتر کشت شود و در زمان حمله زنجرک

د و هدمیتحمل بیشتری نسبت به بیماری از خود نشان  ،آلوده شدن به ویروس مولد بیماری

ه موقع مزرعپاشی بهعفونی شده و سمضد رکشت بذ، کمتر خواهد بود. خسارت ناشی از بیماری

است؛ چراکه حشره ناقل  کنترل بیماری حائز اهمیتنیز جهت های سیستمیك کشبا حشره

ها را بوتهسایر رود و دیگر امکان آلوده کردن پاشی شده از بین میدنبال تغذیه از بوته سمبه

ارد مهم است. زنجرک ناقل تراکم بوته و پوشش گیاهی مزرعه از دیگر موخواهد داشت. ن

ها از یکدیگر و فاصله بوتهرند ی است که تراکم بوته کمی داهایهبیماری بیشتر متمایل به مزرع

ری است که در کارهای مقابله با این بیمایکی دیگر از راه ،مقاوم هایاستفاده از رقماست. زیاد 

 بیماری مفید واقع شود.در مهار  تواند هر چه بیشترزراعی میکنار رعایت نکات به
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  چغندرقندچغندرقند  پودریپودری  قارچی سفیدکقارچی سفیدک  مدیریت بیماریمدیریت بیماری( ( 4646))

  نژادنژادمژده کاکوئیمژده کاکوئی، ، جهانشاه بساطیجهانشاه بساطی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

بیماری سفیدک پودری 

قاط در تمام ن چغندرقند تقریباً

 چغندرکاری ایران وجود دارد

این بیماری توسط . (1)شکل 

ایجاد   Erysiphe betaeقارچ

میزان خسارت ناشی از شود. می

، این بیماری در مناطق مختلف

شدت و توسعه متفاوت است. 

بیماری تا حد زیادی بستگی به 

وضعیت آب و هوایی زمستان 

چه زمستان سال تان همان سال دارد. هرن شرایط تابسچنیاز کشت چغندرقند و همپیش سال 

و مالیم و تابستان همان سال گرم و خشك باشد، آلودگی سفیدک پودری زودتر شروع پیش 

 .شودمیسرعت منتشر به

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

زمان و شدت آلودگی بستگی دارد.  به ،کاهش عملکرد و عیار چغندرقند در اثر بیماری

رد ریشه و شکر بیشتر فت عملکاُ ،دتر و شدت آلودگی بیشتر باشدچه زمان آلودگی زوهر

م بیماری در اواخر مرداد، یظهور عالبا د هدمینشان شده ات انجامنتایج تحقیقخواهد بود. 

)کُرپه(، خیری أهای تکشتبه بیماری بودند. در پایان شهریور آلوده  هدرصد از مزرع 25حدود 

 
 

 چغندرقندسفیدک پودری ( عالیم بیماری 1شکل )
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این شوند، زیرا گیاهان جوان حساسیت کمتری به ی میکمتر دچار آلودگی به سفیدک سطح

نسبت به آلودگی در مراحل پیشرفته رشد بوته،  های اوایل دوره رشدآلودگیدارند. بیماری 

پاشی با سمزمانی هم ،برای کنترل مناسب بیماریسازد. خسارت بیشتری به محصول وارد می

، است تحقیقاتی که در ایران انجام شده م آلودگی بسیار حائز اهمیت است.یظهور اولین عال

 ،م بیمارییبا ظهور اولین عالزمان همبار پاشی به فاصله ده روز یكد سه بار سمهدمینشان 

کنترل بیماری توسط بنابراین،  شده است.باعث افزایش عملکرد ریشه به میزان هفت درصد 

یانگین عملکرد ریشه در تیمار ممطالعه، در یك د. شوکش سبب افزایش عملکرد ریشه میقارچ

ن در هکتار بود تُ 3/53معادل  (،پاشیبدون سمشاهد )ن در هکتار و در تیمار تُ 8/63پاشی سم

دنبال را بهدرصد( عملکرد ریشه  5/16یا ن در هکتار )تُ 5/10پاشی افزایشی در حدود سمکه 

ایش عملکرد ریشه موجب شد عالوه بر افزکش پاشی با قارچسمداشته است. در همین مطالعه، 

 تا عیار قند نیر معادل یك واحد افزایش یابد.

 زیر ضروری است:جهت مدیریت این بیماری توجه به نکات  ،طورکلیبه

 بنابراین در داری در افزایش کمیت و کیفیت محصول دارد و معنی ثیرأمبارزه با بیماری ت

 شود.مبارزه شیمیایی توصیه میمزارع آلوده به بیماری، 

 ست.م در مزرعه ایمحض ظهور عال، بهبهترین زمان مبارزه با بیماری 

 پاشی سماست.  فیاکجهت کنترل بیماری شده پاشی با سموم توصیهیك تا دو مرتبه سم

پاشی از سمپس روز 15 -20حدود  ،پاشی دومم در مزرعه و سمیاول به محض ظهور عال

 .استتوصیه قابلاول 

 ی ندارد و در بیماری خسارت اقتصاد ،)استان خوزستان و مناطق مشابه(یزه یهای پاکشت در

 خواهد شد.ی، این بیماری نیز کنترل یبرگی سرکوسپوراصورت مبارزه با بیماری لکه
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  ددخوار چغندرقنخوار چغندرقنمدیریت آفت مخرب کرم برگمدیریت آفت مخرب کرم برگ( ( 4747))
  ا... رضاییا... رضاییولیولی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

این آفت که یکی از 

ترین آفات گیاهان زراعی مهم

های رهه، ایران است تحت نام

لهه، راهو، منجه، کوخ، قورت و 

الرو  شود.کارادرینا نامیده می

خوار است که برگ ،این آفت

تغذیه  باجمعی به صورت دسته

 ،از سطح زیرین برگ میزبان

سپس  د وننکبرگ را توری می

حتی و های برگ همه قسمت

اگر بوته چغندرقند دو  شود.بوته خشك می ودهد ها را مورد تغذیه قرار میسر ریشه ،گاهی

خورد ولی اگر بوته چهار هر الرو دو بوته را می ،برگ )غیر از دو برگ ابتدایی( داشته باشد

چهار الرو  ،شش برگی باشد قندبرند. اگر چغندردو الرو یك بوته را از بین می ،شدبرگی با

 همیلیون هکتار از مزرع 2/1به  1995طغیان این آفت در سال  ،در آمریکاخورند. یك بوته را می

 کرد.خسارت وارد میلیون دالر  31بالغ بر  مختلف گیاهان

ده است و زمان ظهور آن در کرآلوده رکاری را چغندتمام مناطق  در ایران تقریباًاین آفت 

 .است( 1جدول )ح راکثر مناطق چغندرکاری کشور )غیر از خوزستان( به ش

 
 

 چغندرقندخوار كرم برگ( 1شکل )
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 خوار چغندرقند( زمان وقوع مراحل مختلف زندگی كرم برگ1جدول )
 

 

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

 رم ن بردن فُشخم عمیق پس از برداشت محصول برای از بیشامل  مبارزه زراعی

آب زمستانه های هرز، یخموقع، حذف علفگذران آفت، کشت زودهنگام و بهزمستان

 شود.می ها در خاکبرای از بین بردن شفیره

  که شود انجام می زمانیهای فرمونی آگاهی و استفاده از تلهاساس پیش برمبارزه شیمیایی

دو میزان ( بهEC 35%) سموم فوزالن .(یبهشتاوایل ارد تقریباً)ند اها باز شدهتخم تعدادی از

( EC 50%)و پیریدالیل  ریك لیتر در هکتامیزان به (EC 60%)لیتر در هکتار، دیازینون 

 شود.پیشنهاد میلیتر در هکتار علیه الروهای سن اول و دوم میلی 150ان میزبه

 منابع مورداستفاده

 تلفیقی آفات چغندرقند. سازمان حفظ  دستورالعمل ردیابی و مدیریت .1390و.  ی،یرضا

 .نباتات

  .رق مبارزه با آنها. انتشارات سازمان تحقیقات، . آفات مهم چغندرقند و ط1369ُخیری، م

 ص. 126ترویج و آموزش کشاورزی، 
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ترین آفات ترین آفات خوار: یکی از مهمخوار: یکی از مهمهای طوقههای طوقهمدیریت کرممدیریت کرم( ( 4848))

  چغندرقندچغندرقند

  ا... رضاییا... رضاییولیولی

 ضوعبیان مسئله و اهمیت مو

که در ایران ( 1)شکل  خاکستری خوارجوانه هایر و کرمبُهای زمستانه یا طوقهپرهشب 

توانند عواملی می هستند،  A. ipsilonو Agrotis segetum ، A. exclamationisهایشامل گونه

های مخرب برای گیاهچه

با چغندرقند محسوب شوند. 

ندی به کُ توجه

های چغندرقند استقرارگیاهچه

در ابتدای دوره رشد، فعالیت 

تواند میحشره  ای اینتغذیه

را به  ی استقراریافتههاتعداد بوته

د. الروهای ش دهکاهشدت 

از برگ، طوقه و ساقه گیاه آفت 

کنند. الرو تازه میزبان تغذیه می

 ردشده ابتدا تغذیه کمی داتفریخ

زی به خاک انداو پس از پوست

از طوقه  ،پای بوتهدر فتد و امی

دنبال وارد به کند.تغذیه میگیاه 

طوقه آمدن خسارت به طوقه، 

شود. در قطع و بوته خشك می

 
 

 خوار چغندرقند( كرم طوقه1شکل )
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الرو در  14با وجود  ،در انگلستان تر است.تر و مهمخسارت بسیار مشخص ،رشددوره ابتدای 

ین آفت خسارت دیدند. در دانمارک نیز توسط ا درصد از بوته 34هر مترمربع از سطح مزرعه، 

تخمین زده شده درصد  3-68با برابر این آفت  در صورت همراه شدن خشکی و گرما، خسارت

 است.

ده است و زمان ظهور آن در کرآلوده را ایران چغندرکاری تمام مناطق  تقریباًاین آفت  

 است. (1جدول )اکثر مناطق چغندرکاری کشور )غیر از خوزستان( به شرح 

 چغندرقندخوار های طوقه( زمان وقوع مراحل مختلف زندگی كرم1جدول )
 

 

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

  رم شخم عمیق پس از برداشت محصول برای از بین بردن فُمبارزه زراعی شامل

به گیاهان قوی خسارت تواند نمیزیرا آفت )دن مزرعه کرگذران آفت، هراکش زمستان

 د.وشمی ها در خاکآب زمستانه برای از بین بردن شفیرههای هرز، یخعلف ، حذف(بزند

 های آلوده در مزرعه مشاهده شدند و در هر یك صد بوتهبوته کهمبارزه شیمیایی: زمانی، 

میزان ( بهEC 60%)دیازینون های از سم توانبرای کنترل الروها میالرو دیده شد،  12-10

کلرپیریفوس  و میزان دو لیتر در هکتار( بهEC 40.8%)پیریفوس کلر ،لیتر در هکتار 5/1

زمان در د. سم گرانول کرکیلوگرم در هکتار استفاده  20-25میزان ( بهG 5.0%)گرانول 

داخل سم در  ،کرتیروش کاشت شود. در میریخته کاشت غروب آفتاب در کنار خطوط 

 شود.میو سپس آبیاری خش ها پکرت
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 ادهمنابع مورداستف

 دستورالعمل ردیابی و مدیریت تلفیقی آفات چغندرقند. سازمان حفظ  .1390، و. ییرضا

 نباتات.

  .آفات مهم چغندرقند و طرق مبارزه با آنها. انتشارات سازمان تحقیقات، 1369خیری، م .

 ص. 126ترویج و آموزش کشاورزی، 
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  ریبیریبیتخمین عملکرد ریشه چغندرقند در مزرعه به روش غیرتختخمین عملکرد ریشه چغندرقند در مزرعه به روش غیرتخ( ( 4949))

  محمد عبداللهیان نوقابیمحمد عبداللهیان نوقابی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

مدیریت صحیح مرحله داشت مزرعه چغندرقند و تشخیص زمان مناسب برداشت 

محصول، در اواخر فصل رشد ردیابی رشد ریشه چغندرقند است.  مستلزم پایش و ،محصول

ضعیت عملکرد زمان مناسب برداشت، کشاورز مایل است از ودر خصوص گیری جهت تصمیم

 ،گیری مزرعه چغندرقندرای برآورد عملکرد ریشه و کیلبشه مزرعه خود اطالع داشته باشد. ری

توزین  با مساحت مشخص، مزرعهاز برداری تخریبی از چند نقطه از روش نمونه معموالً

شود. با توجه به اینکه این استفاده میعملکرد ریشه و سپس برآورد شده های برداشتریشه

د که از سرعت باال و شوروشی جدید معرفی میاست، هزینه رگیر و پُوقت ،گیریوش کیلر

، در . این روشاستعملکرد ریشه برخوردار غیرتخریبی قبول جهت تخمین دقت قابل

 استفاده قرار گیرد.تواند مورداز برداشت میپیش چغندرقند  هگیری محصول مزرعکیل

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ریشه چغندرقند در مناطق مختلف کشور شده جهت تخمین وزن تكحقیقات انجامیج تنتا

با تاریخ  هاییهبرداری تخریبی طی نه مرحله در اواخر فصل رشد از مزرعاز طریق نمونه

میانگین قطر  عنوان متغیر تابع وریشه بهنشان داد که بین میانگین وزن تك مختلف هایکاشت

( وجود 2R=0.86ای با ضریب همبستگی باال )رابطه ،عنوان متغیر مستقلریشه چغندرقند بهتك

از چنانچه قطر ریشه چغندرقند در چندین نقطه  ،طی اواخر فصل رشد چغندرقند ،بنابرایندارد. 

در معادله ( RD)ها به عنوان متغیر مستقل د و میانگین آنشوگیری طور تصادفی اندازهمزرعه به

کرد. سپس ریشه مزرعه را برآورد توان میانگین وزن تكمی ،ار داده شود( قر1)واقع در شکل 

ها در روی گیری متوسط تراکم بوته مزرعه از روی فاصله بین ردیف و فاصله بوتهبا اندازه
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ن در هکتار به روش حسب تُ امکان محاسبه عملکرد ریشه چغندرقند در مزرعه بر ،ردیف

 تخریبی فراهم خواهد شد.غیر
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 *ریشه از روی اندازه قطر بزرگ ریشه چغندرقند( برآورد وزن تک1جدول )
            

عدد اعشار 
بزرگ قطر 

 ریشه

 ریشهبزرگ عدد صحیح قطر 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0/0 97 160 242 343 463 605 768 953 1160 1391 1645 

1/0 102 167 251 354 477 620 785 973 1182 1415 1671 

2/0 108 175 260 365 490 636 803 992 1204 1440 1698 

3/0 114 182 270 377 504 652 821 1013 1227 1464 1725 

4/0 120 190 280 388 518 668 839 1033 1250 1489 1753 

5/0 126 198 290 400 532 684 858 1054 1273 1515 1781 

6/0 132 207 300 413 546 700 876 1075 1296 1540 1809 

7/0 139 215 310 425 560 717 895 1096 1319 1566 1837 

8/0 146 224 321 438 575 734 914 1117 1343 1592 1865 

9/0 153 233 332 450 590 751 933 1138 1367 1618 1894 

R)2  =ریشه چغندرقند )گرم( = وزن تک 187/4× متر( قطر بزرگ ریشه )سانتی (2634/2)ه                  * معادل

0.86) 

 استفادهمنابع مورد

  .تعیین رابطه وزن ریشه و کیفیت چغندرقند در کرمانشاه. گزارش نهایی 1376بساطی، ج .

 .سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقندؤتحقیقاتی، مپروژه 

 ها، رزش تکنولوژیکی، دینامیك رشد برگ. مطالعه عملکرد، ا1380ر. فر، ع.شکوه

های های کمی و کیفی و کارآیی جذب تشعشع در تراکم و پراکندگیهمبستگی صفت

، اسالمی متناوب چغندرقند پاییزه دیرکشت در دزفول. رساله دکتری زراعت، دانشگاه آزاد

 واحد علوم و تحقیقات اهواز.

 چغندرقندهای رسیدگی تکنولوژیکی و زراعی . تعیین شاخص1389هیان نوقابی، م. لعبدال .

 سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.ؤگزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، م
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 Terry, N. 1970. Developmental physiology of sugar beet production. J. Am. 

Soc. Sugar Beet Technol. 20: 343-367. 
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برآورد عیار چغندرقند در مزرعه توسط دستگاه رفراکتومتر برآورد عیار چغندرقند در مزرعه توسط دستگاه رفراکتومتر ( ( 5050))

  دستیدستی

  االسالمیاالسالمیمحمد عبداللهیان نوقابی، رضا شیخمحمد عبداللهیان نوقابی، رضا شیخ

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

زمان مناسب برای برداشت مزرعه چغندرقند هنگامی است که عملکرد ریشه در حداکثر 

. معیار رسیدگی تکنولوژیکی مقدار و چغندرقند به رسیدگی تکنولوژیکی رسیده باشد

چغندرقند در عیار برای تعیین چغندرقند، عیار )درصد قند( و بریکس عصاره چغندرقند است. 

ت که وارداتی و بسیار سری تجهیزات از جمله دستگاه ساکاریمتر اسنیاز به یك ،کارخانه قند

ین است و با تخمتوسط دستگاه رفراکتومتر قابلعیار چغندرقند در مزرعه گران است. 

 د.کرتوان بهترین زمان برداشت را تعیین گیری عیار چغندرقند در مزرعه میاندازه

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

حمل در قیمت و قابلای ارزانکه وسیلهـ با استفاده از یك دستگاه رفراکتومتر دستی 

که چغندرقند زمانی د. چنانچه برداشتکرتوان عیار چغندرقند را برآورد میاست ـ مزرعه 

های تولید موجب کاهش ضایعات کاهش هزینه عالوه بر ،انجام شود دارای بیشترین عیار است

 د.شخواهد قندی کارخانه نیز 

تیز وسیله سوند یا میله نوکهدر یك یا چند چغندرقند ب ،برای تعیین عیار با این روش

دست هچند قطره شیره ب ،ن نمونهکردرس و با پشود میطور مورب از مرکز ریشه نمونه تهیه به

ی را خوابانیده و یو منشور باالگیرد میروی منشور زیرین رفراکتومتر قرار شیره حاصل  .دیآمی

 شود:عیار چغندرقند برآورد می ،سپس با استفاده از فرمول زیرشود. درجه بریکس قرائت می

یافته در ریشه در قند تجمع که درصدهنگامی

توان می ،حدود ثابتی باقی ماند و به حد مطلوبی رسید
 عیار قند )%(=

 73/2 –بریکس 
03/1 
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 د.کرنسبت به برداشت مزرعه اقدام 

 منابع مورداستفاده

 ین روش عملی برای تعیین شکر تر. مناسب1382ی.یباباب. االسالمی، ر. و شیخ

ح و تهیه بذر یقات اصالسسه تحقؤتحقیقاتی، مپروژه استحصال. گزارش نهایی قابل

 چغندرقند.
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  محصولمحصول  برداشتبرداشت  هنگامهنگام  دردر  چغندرقندچغندرقند  ریشهریشه  سرزَنیسرزَنی  صحیحصحیح  شیوهشیوه( ( 5151))

  هیان نوقابیهیان نوقابیللمحمد عبدالمحمد عبدال

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

شاورز بیشترین مقدار محصول شود که کباعث میچغندرقند موقع برداشت صحیح و به

آن به کارخانه قند جهت فرآوری، بیشترین  آوری و با انتقال مناسبمعشده از مزرعه را جتولید

 ،شامل سرتکنولوژیکی چغندرقند از لحاظ ای ریشه ذخیرهقسمت باالی کند. کیفیت را کسب 

های تفاوت ،هاها از لحاظ وزن، درصد قند و غلظت ناخالصیبین این قسمتاست. ریشه  و طوقه

ثیر آن در أصحیح ریشه چغندرقند و تاهمیت نحوه سرزنی  ،. بنابراینوجود داردای قابل مالحظه

کاهش ضایعات برداشت و بهبود راندمان استحصال شکر در کارخانه قند برای بخش کشاورزی 

سهمی های مکانیزه و ردیفی کشت ،اینکهاز سوی دیگر، با توجه به است. بیش از پیش مهم 

برداشت تبع آن هاند و بزراعت چغندرقند کشور را به خود اختصاص دادهدرصد  90بیش از 

ای ایجاد مزرعهضمن ضرورت دارد بنابراین،  ،استگذارده رو به افزایش  ،ماشینی محصول

با  چه ـ در هنگام برداشت محصول و سرزنی ریشه چغندرقند ،دست با پراکنش یکنواختیك

نسبت به سرزنی صحیح ـ های برداشت دیده و چه با کمبایندست توسط کارگر ماهر و آموزش

که موجب ضایع شدن ـ ه اقدام و از سرزنی بیش از حد یا سرزنی اریب ریشه چغندرقند ریش

 پرهیز شود.شود ـ محصول می

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ریشه  و، طوقه شامل سرتکنولوژیکی چغندرقند از لحاظ ای ریشه ذخیرهقسمت باالی 

که در زمان برداشت، ست اای ریشه ذخیرهبخشی از  سرخالصه،  طوربه. (1)شکل است 

که ای تر از سر تا منطقهپایینعبارتست از بخش نیز  طوقه. هستندمتصل به آن ی زنده هادمبرگ
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که قطر ییتر از طوقه تا جاقسمت پایینریشه به و در نهایت،  های اولیه وجود داردآثار دمبرگ

 د.شواطالق می ،رسدمیمتر کمتر از سه سانتیبه ای ریشه ذخیره

از  ،اما دهدوزن ریشه را تشکیل می سه درصدحدود  سرقسمت  ،یاگرچه از لحاظ کمّ

ها ناخالصی و قند انورت بیشترین مقدارمضره  نیتروژنسدیم، پتاسیم،  هایناخالصیلحاظ مقدار 

 وجود دارد.این بخش از ریشه در 

  
 

 ریشه چغندرقند وشمای قسمت سر، طوقه  (1)شکل 

دهد چنانچه سرزنی چغندرقند انجام نشود و فقط با حذف قات نشان مینتایج تحقی

زن )تاپر( اقدام به برداشت و تحویل چغندرقند به کارخانه قند ها توسط دستگاه برگدمبرگ

حدود  ،متر روی ریشه باقی بماندای از قسمت سر به ضخامت یك سانتیکه الیهطوریبه ،شود

اگر  ،در مقابلد. شوغندرقند به کارخانه قند تحمیل میدرصد ضایعات همراه ریشه چ 7-5

از بیش متر ای به ضخامت یك سانتیکه الیهطوریبه ،سرزنی بیش از حد مطلوب انجام شود

در رد شکر در مزرعه ضایع خواهد شد. درصد از عملک 7-9حدود  ،قسمت طوقه قطع شود

مقدار ضایعات عملکرد شکر  ،نجام شودمتر احد به اندازه دو سانتی سرزنی بیش از ،کهصورتی

 (.2درصد افزایش خواهد یافت )شکل  15-20حدود به 
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ها )وسط( و تأثیر نحوه سرزنی )راست( پراكنش عیار )چپ( و ناخالصی (2)شکل 
 ریشه چغندرقند روی ضایعات برداشت

د، شونه قند که اگر طوقه همراه چغندرقند تحویل کارخا ه استنتایج تحقیقات نشان داد

در مناطقی که امکان  ،بنابراینافزایش خواهد یافت.  درصد ششعملکرد شکر سفید حدود 

 ،کهییاما از آنجاد. شودارد بهتر است طوقه همراه ریشه چغندرقند به کارخانه قند تحویل 

ریشه چغندرقند تحویلی به شود است، توصیه می خالصینار زیادی اقسمت سر دارای مقد

د ضمن آموزش و معرفی شولذا، توصیه می. شودسرزنی و سپس مصرف  قند کامالًکارخانه 

سنجی، لزوم حذف دقیق مورین عیارأبه کشاورزان و مای های مختلف ریشه ذخیرهدقیق قسمت

با توجه به  ،بنابراینالعمل خرید چغندرقند قرار گیرد. قسمت سر چغندرقند جزو ضوابط دستور

های شود کارخانهمیپیشنهاد ده در افزایش ضریب استحصال شکر، ثیر مثبت ریشه سرزنی شأت

ایزه به کشاورزانی که عنوان ج، مبالغی را بهقند برای تشویق و ترویج سرزنی صحیح چغندرقند

 نند.کپرداخت  ،دهندشده تحویل میریشه سرزنی

 استفادهمنابع مورد

 روی کیفیت چغندرقند. گزارش ثیر قطع کامل طوقهأت .1367 شریفی.ح. . و ، حابراهیمیان 

 دزفول.آباد تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزی صفیپروژه  نهایی
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  .تجارتی م ارقی اتکنولوژیکخی خصوصیات فیزیکی و بر. تعیین 1387عبداللهیان نوقابی، م

 . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.چغندرقند

  افزایش راندمان استحصال شکر 1385نوقابی، م.، ت. ذوالفقاری و ب. بابایی. عبداللهیان .

با مدیریت صحیح برداشت و سرزنی چغندرقند. نهمین گنگره علوم زراعت و اصالح 

 .145شهریور، تهران، ص.  5-7نباتات ایران. 

 Jaggard, K.W., C.J.A. Clark and A.P. Draycott. 1999. The weight and 

processing quality of components of the storage roots of sugar beet (Beta 

vulgaris). Journal of the Science of Food and Agriculture, 79: 1389-1398. 
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  داری چغندرقند در سیلوی کنار مزرعهداری چغندرقند در سیلوی کنار مزرعهروش صحیح نگهروش صحیح نگه( ( 5252))

  محمد عبداللهیان نوقابیمحمد عبداللهیان نوقابی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

ولیدکنندگان این محصول مایلند هرچه زودتر حاصل برداشت چغندرقند، تدر فصل 

قند تحویل دهند و زمین را برای کشت  رنج خود را از مزرعه برداشت و به کارخانهدست

 یهاصورت کپههشده در مزرعه ببرداشتهای ریشه ،در این شرایطکنند. آماده  ،محصول بعدی

از  ،بردار بودن تشکیل سیلو در کنار مزرعهلی چون هزینهدالی هبکشاورزان و داری نگهکوچك 

های قند و حجم باالی ظرفیت کم برخی از کارخانه نند.کانجام این کار خودداری می

آالت در زمان برداشت و نزدیکی فصل لیدی و محدود بودن کارگر و ماشینچغندرهای تو

الفاصله برداشت چغندرقند ب ،ر نتیجهد .کندهایی مواجه میبارندگی، کشاورز را با محدودیت

جهت رفع تمام  تواند کمکی درو سیلوی آن در کنار مزرعه می پس از رسیدگی فیزیولوژیك

کار به حفظ عنوان یك راهتواند بهسیلو کردن چغندرقند در کنار مزرعه میاین مشکالت باشد. 

ی برای کشت بعدی زمین زراعکه ضمن آن ،طی این زماند. نککیفیت این محصول کمك 

تا رسیدن زمان تحویل محصول خود به کارخانه از ضایعات کیفی و کشاورز  ،دوشمیخالی 

دن ماشین جهت انتقال چغندرقند به شو فرصت کافی برای فراهم کند میوزنی جلوگیری 

 .خواهد داشتکارخانه 

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ی و کیفی چغندرقند در سیلوی کنار مزرعه ضایعات وزننتایج مطالعات مربوط به میزان 

)روش معمول ای در سطح مزرعه کپهصورت بهشده های برداشتداری ریشهنشان داد نگه

درصد آب موجب تقلیل ( شده)روش توصیه صورت سیلوی کنار مزرعههیا بکشاورزان( 

صورت داری بهش نگهمیانگین کاهش وزن ریشه در روشد. البته، ها وزن آن ،ها و در نتیجهریشه
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بیشترین شده بود. از سوی دیگر، برابر بیشتر از روش توصیه 6/2حدود  ،ای در سطح مزرعهکپه

های ارزیابیداری رخ داد. نگهدو هفته اول  طیچنین ضایعات شکر مقدار کاهش وزن و هم

بر ن چغندرقند برای هر تُاقتصادی نیز نشان داد هزینه بارگیری و سیلوی محصول در کنار مزرعه 

د. در مقابل، ضایعات شکر در روش بوریال  50625معادل ، 1384های سال اساس هزینه

ن چغندرقند در گرم شکر به ازای هر تُ 1072معادل  ،داری چغندرقند در سیلوی کنار مزرعهنگه

ای در سطح صورت کپهداری چغندرقند بهریال کمتر از روش نگه 5896هر روز به ارزش 

 ،ندکداری اگر کشاورز بخواهد چغندرقند را بیش از نه روز در مزرعه نگه ،بنابراینه بود. مزرع

 .بودوجه خواهد م ،شده در کنار مزرعهدر سیلوی توصیهها ریشهحفظ لحاظ اقتصادی به

 :ضروری استزیر چغندرقند در کنار مزرعه رعایت نکات فنی  یبرای سیلو ،هر حالبه

 بهترین دما ست. هاترین عوامل در کنترل ضایعات یا افزایش آنمسیلو یکی از مهمای د

اگر دمای  است.گراد تا پنج درجه سانتی -1برای حفظ کیفیت چغندرقند در سیلو، بین 

ند تنفس دو ، روافزایش دما درجه 10ازای هر گراد باالتر برود، بهدرجه سانتی 10سیلو از 

 شود.تا سه برابر می

 در نتیجه .شودسیلو استفاده میمای رعه از دمای محیط برای تنظیم ددر سیلوی کنار مز، 

 بیشتر نشود. متر 2-3 ،هاود که ارتفاع سیلوها حداکثر دو متر و عرض آنشباید دقت 

 تا از گرم شدن بیش از حد یك احداث شود  یجنوبی ـ بهتر است سیلو در جهت شمال

 جلوگیری شود. ،ضلع آن

 شکل مخروطی و دراز باشند و در زمان سرد شدنها بهت سیلوبهتر اس ،در اوایل فصل، 

 پهن و کوتاه باشد.رم ها به فُشکل آن

  محل تشکیل سیلو باید روی زمین صاف و تا حد امکان نزدیك به جاده باشد تا برای حمل

 محصول، مشکلی وجود نداشته باشد.و نقل 

 باشد که در صورت بارندگی از تر های اطراف باالمحل ایجاد سیلو باید نسبت به زمین

 چلوگیری شود.تجمع آب در زیر توده چغندرقند 



 156صفحه  

  ود تا شپرهیز  دیوارابنیه و سطح سیلو باید تا حد امکان صاف باشد و از ایجاد سیلو در کنار

 باشد.وجود داشته امکان بارگیری از هر دو طرف سیلو 

 منابع مورداستفاده

 داری چغندرقند در دو روش زمان برداشت و مدت نگه. بررسی 1385هیان نوقابی، م. لعبدال

یقات اصالح و سسه تحقؤسیلو بر ضایعات وزنی و کیفی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، م

 تهیه بذر چغندرقند.

 .داری ریشه اثر روش نگه .1388نوشاد. ح. و  بابایی، ب. منصوری ، ب.عبداللهیان نوقابی، م

وزنی و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند. مجله چغندرقند  در سیلوی کنار مزرعه بر ضایعات

25(1 :)85-71. 
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  داری چغندرقند در سیلوی کنار مزرعهداری چغندرقند در سیلوی کنار مزرعهپوشش مناسب جهت نگهپوشش مناسب جهت نگه( ( 5353))

  بابک باباییبابک بابایی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

قند، وسایل حمل و نقل های هدلیل محدود بودن ظرفیت برخی کارخانهب ،مناطقرخی در ب

ممکن است ی تشکیل و گاهلوهای کنار مزرعه عموماً در اواخر فصل پاییز سیو شرایط جوی 

ی قرار این سیلوها در معرض خطرات و شرایط جوداری شوند. چندین هفته در کنار مزرعه نگه

، پوشاندن سیلو بنابرایند. هستنگرفتگی مواجه زدگی، برف، آبدارند و با خطراتی چون یخ

اثرات نامطلوب جوی الزامی است.  چغندرقند در مقابلمنظور جلوگیری از یخ زدن به

اند که از آن کار گرفته شدههکنون برای حفظ سیلوهای کنار مزرعه بهای مختلفی تاپوشش

پوشش عالوه بر جلوگیری های پالستیکی اشاره کرد. برگ و ورقهتوان به کاه، خاکجمله می

 شود.چغندرقند نیز میاز نفوذ سرما به داخل سیلو موجب کاهش شدت تنفس 

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

هوایی کلش گندم، باقیمانده اندام مختلف )شامل های ثیر استفاده از پوششأتبررسی 

پروپیلن( بر ضایعات کمی و کیفی چغندرقند در سیلوی کنار چغندرقند و گونی پالستیکی پلی

پیرامون سیلو مینه و بیشینه دمای محیط که کاز لحاظ شرایط دمایی، هنگامینشان داد که مزرعه 

بین  داردمای داخل سیلوهای پوششدامنه تغییرات  ،گراد بوددرجه سانتی 12و  -10ترتیب به

کاهش و شدن سیلو تر گرمبنابراین، پوشش موجب  .بودمتغیر گراد پنج درجه سانتی تایك 

ایعات وزنی ریشه در سیلوهای عالوه بر این، ضشود. دمای داخل آن میروزی نوسانات شبانه

از سیلوی بدون پوشش و درصد قند مالس برآورد شده در کمتر داری طور معنیبه دارپوشش

 کمتر بود.لش نسبت به سایر تیمارها پوشش پروپیلن و کُبا  هاییسیلو
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سیلوی کنار مزرعه توصیه محصول در منظور کاهش ضایعات ، در مناطق معتدل بهبنابراین

لش گندم از جنس یك الیه گونی پالستیکی )پلی پروپیلن( و یا کُ ییلو توسط پوششد سشومی

پوشش سیلو توسط پلی پروپیلن مانع از ورود  ،البتهمتر پوشانده شود. سانتی 10-15به ضخامت 

گیری در موقع تخلیه را بهبود ، عملیات خاکشود و در نتیجهباران به داخل سیلو نیز می آبِ

 بخشد.می

 ع مورداستفادهمناب

 ثیر نوع پوشش سیلوی أ. ت1386 .مسعودیس. نوشاد و ح.  ،عبداللهیان نوقابیم.  ،ی، ب.یبابا

(: 1) 23کنار مزرعه و نحوه سرزنی ریشه بر ضایعات قندی چغندرقند. مجله چغندرقند، 

78-67. 



 159صفحه  

 

داری داری ثیر شیرآهك بر حفظ کیفیت ریشه چغندرقند حین نگهثیر شیرآهك بر حفظ کیفیت ریشه چغندرقند حین نگهأأتت( ( 5454))

  مزرعهمزرعه  در سیلوی کناردر سیلوی کنار

  بابک باباییبابک بابایی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

ها فعالیت میکروارگانیسمداری در سیلو، یکی از عوامل کاهش کیفیت چغندرقند حین نگه
، 50شیرآهك، مخلوط شیرآهك و کلر، فاندازول مختلفی مانند است. از ترکیبات شیمیایی 

... برای جلوگیری از فعالیت  کاتچین وهای سدیم، مالیك هیدرازید، پیروکامیل رمو، نمك
دلیل شود. از بین این ترکیبات، شیرآهك بهاستفاده میچغندرقند  یها در سیلومیکروارگانیسم

رکیبات مورداستفاده قرار گرفته است. شیرآهك ثیر مثبت و اقتصادی بودن بیش از بقیه تأت
شه چغندرقند در عفونی کننده برای جلوگیری از کاهش کیفیت ریعنوان یك ترکیب ضدبه

 تواند موردتوجه قرار گیرد.می ،سیلو

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ست. زیرا ناپذیر ا، امری متداول و اجتنابهای چغندرقند در کنار مزرعهدن ریشهکرسیلو 
های مهر دلیل نیاز به زمین جهت کشت گندم، محصول چغندرقند را عمدتاً طی ماهکشاورزان به

دلیل محدود بودن ـ به و در صورت عدم تحویل توسط کارخانه قندکنند میو آبان برداشت 
تهیه شرایط هستند. در کنار مزرعه محصول داری مجبور به نگه ـ ظرفیت مصرف چغندرقند

نتایج هش ضایعات این محصول خواهد بود. داری چغندرقند )سیلو( موجب کامناسب نگه
ندرقند با شیرآهك سه درصد قبل از سیلوی کنار تحقیقات نشان داده است که پوشش ریشه چغ

درصد  41درصد و ضایعات قندی حدود  43تا آلودگی قارچی حدود شود موجب می ،مزرعه
 د:شوکاهش یابد. به همین منظور توصیه می

  شیرآهك سه درصد آغشته با گیری و پیش از سیلو، خاکاز برداشت و پس چغندرقند
 د.شو
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  شود.ازای هر یك لیتر آب تهیه میگرم آهك به 30ط سه درصد از اختالشیرآهك 

 توان از یك سمپاش دستی استفاده کرد.می ،برای آغشته کردن چغندرقند با شیرآهك 

 منابع مورداستفاده

 ثیر کاربرد شیرآهك با أ. ت1389محمودی. س.ب. و م. عبداللهیان نوقابی  ،ی، ب.یبابا
کمی و کیفی چغندرقند. مجله چغندرقند، های مختلف در سیلو بر کاهش ضایعات غلظت

26 (1 :)91-81. 
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  چغندرقندچغندرقندپالسیده پالسیده های های روش صحیح تعیین عیار برای ریشهروش صحیح تعیین عیار برای ریشه( ( 5555))

  بابک باباییبابک بابایی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

ر عوامل مختلفی چون تنش ریشه چغندرقند پس از برداشت در اثای موارد، در پاره

مدت طوالنی در معرض شده بهر گرفتن ریشه برداشتل رشد یا قراآبیاری طی فصخشکی، کم

عیار قند چغندرکاران با این تفکر اشتباه که  ،در بعضی از مناطق نیزد. شوپالسیده می ،هوای آزاد

ها را یك یا چند روز در معرض ریشهیابد، های چغندرقند در اثر پالسیدگی افزایش میریشه

 دهند.نور خورشید قرار می

خمیر  ،ریشه استعدد تك 30-40ابتدا از یك نمونه که دارای  ،ار چغندرقنددر تعیین عی

ر این ب ـ شودکه به آن هضم سرد گفته میـ  عیارتعیین جهت خمیر چغندرقند تهیه کنند. تهیه می

 177با  گراددرجه سانتی 20و در دمای نند کمیرا وزن چغندرقند گرم خمیر  26اساس است که 

. کنندمی مخلوط ،کننده سولفات آلومینیوم یا استات سرب قلیاییشفافترکیب  لیترمیلی

 لیترمیلی 23حاوی  ،قندگرم خمیر چغندر 26که  فرض استبر این  لیترمیلی 177اب حجم خانت

ـ شده برای چغندرقند تازه برداشت لیتر برسد. معموالًمیلی 200تا مخلوط به حجم  عصاره باشد

این حجم عصاره حاصل ـ درصد ماده خشك است  23عبارتی به درصد آب یا 77که دارای 

وابسته درستی روش مذکور به مقدار تفاله خمیر چغندرقند نیز  ،عالوه بر حجم عصارهد. شومی

 ،دهد که در بعضی مواردبررسی وسیع نتایج تجزیه خمیر چغندرقند در اروپا نیز نشان می. است

این  ده است.متغیر بولیتر میلی 8/21-7/20لیتر باشد ـ بین میلی 23حجم عصاره ـ که باید معادل 

، حجم مساوی از مخلوط های خمیرد که برای تمامی نمونهشونقصان، زمانی تشدید می

چغندرقندی  های خمیرگیری عصاره نمونهکاهش خطای اندازهشود. جهت کننده اضافه شفاف

سسه ؤم ،دنرسلیتر نمیمیلی 200حجم کننده به لیتر محلول شفافمیلی 177که همراه با 

توان حجم مخلوط که توسط آن میکرده است ای معرفی رابطه ،تحقیقات صنایع قند فرانسه
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حجم  ،در این روشکرد. تصحیح  ،درصد رطوبت ریشهتوجه به با را ها کننده برای نمونهشفاف

 شود.( محاسبه می1عصاره حاصل از خمیر چغندرقند توسط رابطه )
 گرم خمیر چغندرقند 26×(100 –رصد تفاله خشك )د

 گرم خمیر چغندرقند 26= حجم عصاره حاصل از 
 گرم خمیر 26دانسیته عصاره ×100

 ،شودخشك می، موجب افزایش درصد مادهبا توجه به اینکه پالسیدگی ریشه چغندرقند

در اثر ـ ریشه خشك ار تا چه مقدار افزایش درصد مادهکه برای تعیین عیپرسش این است 

فاده کنیم و از چه درصدی از از روش معمول هضم سرد استهستیم مجاز  ـ پالسیدگی

( 1سسه تحقیقات صنایع قند فرانسه )رابطه ؤبهتر است از روش معرفی شده توسط م ،خشكماده

 ؟استفاده شود

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

است. خشك درصد ماده 23و درصد آب  77حدود  شده دارایچغندرقند تازه برداشت

، حدود یك درصد به ازای هر چهار درصد کاهش وزن ریشه چغندرقند در اثر خروج آببه

درصد کمتر  27خشك ریشه چغندرقند از شود. چنانچه درصد مادهخشك آن اضافه میماده

ی قند هابرای تعین عیار باید از روش متداول در عیارسنجی کارخانه ،باشد )چغندرقند نرمال(

 ،درصد 27بیش از به با پالسیده شدن ریشه چغندرقند و افزایش ماده خشك آن استفاده شود. 

سسه ؤشده هضم سرد )روش معرفی شده توسط مزم است تعیین عیار به روش اصالحال

 ( انجام شود.1)تحقیقات صنایع قند فرانسه( با استفاده از رابطه 

باید از یك نمونه که  ،شدهند چغندرقند تازه برداشتسیده مانبرای تعیین عیار چغندرقند پال (1)

 خمیر تهیه شود. ،ریشه استعدد تك 30-40دارای 

گراد انتیدرجه س 105در آون دمای آن با قرار دادن مقدار مشخصی از خشك خمیر ماده (2)

محاسبه  (2)طبق رابطه خشك شود. تعیین درصد مادهمشخص میساعت،  16مدت به

 د.شومی
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100× 
 شده برحسب گرم بعد از قرار دادن در آونزن خمیر خشكو

 خشك خمیر چغندرقند= درصد ماده
 وزن خمیر تازه برحسب گرم پیش از قرار دادن در آون

سه مرحله و هر مرحله با گرم خمیر چغندرقند طی  25 ،برای تعیین درصد تفاله )مارک( (3)

مخلوط صاف  ،مرحله سوم دقیقه مخلوط و در دومدت لیتر آب جوش بهمیلی 400

گیرد تا میقرار ساعت  16مدت بهگراد درجه سانتی 105در آون حاصل تفاله شود. می

 د.شومحاسبه میمارک مقدار  (3)رابطه . سپس بر اساس دشوخشك 

100× 
 شده برحسب گرم بعد از قرار دادن در آونوزن تفاله خشك

 = درصد تفاله خمیر چغندرقند
 (گرم 25) وزن تفاله تازه

لیتر میلی 10، حدود با قرار دادن بخشی از خمیر چغندرقند در کاغذ صافی و فشردن آن (4)

شود. سپس میلیتری منتقل میلی 10به یك پیکنومتر شده و عصاره تهیهعصاره از خمیرتهیه 

 شود.محاسبه میدانسیته عصاره  (،4)طبق رابطه 

 ه()گرم(وزن پیکنومتر با عصار –)وزن پیکنومتر خالی
 = دانسیته عصاره خمیر چغندرقند

 لیترحجم پیکنومتر بر حسب میلی

و با اضافه کردن محاسبه  (1)گرم خمیر چغندرقند را طبق رابطه  26حجم عصاره حاصل از  (5)

 د.شولیتر میمیلی 200جم مخلوط را به ح ،کنندهترکیب شفاف

 شود.گیری میاندازه ،توسط دستگاه پالریمترعیار چغندرقند  (6)

 منابع مورداستفاده

 کنترل فرآیند صنایع  های آزمایشگاهی و کاربرد آنها درروش .1376 ر.االسالمی، شیخ

 .نشر مرسا، غذایی )قند(

 های آنالیز و کاربرد آن از مرکز تحقیقات صنایع قند . روش1369سجادی. ا. . و ریاحی، ا

 های قند و شکر ایران.فرانسه. سندیکای کارخانه

 Sachs, M. and A. Le Docte. 1970. Cold digestion (polarization) method. The 

international commission for uniform methods of sugar analysis (ICUMSA), 

14-17.  
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  Van der Poel, P.W., H. Schiweck and S. Schwartz. 1998. Sugar technology 

beet and cane sugar manufacture. Verlag  Dr. Albert Bartens KG, Chapter 2, 

117-119. 
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  داری ریشه چغندرقند در سیلوی کارخانه قندداری ریشه چغندرقند در سیلوی کارخانه قند( اصول صحیح نگه( اصول صحیح نگه5656))

  ، مسعود احمدی، مسعود احمدیجواد رضاییجواد رضایی  ،،حسنعلی شهبازیحسنعلی شهبازی

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

ه منظور کسب حداکثر عملکرد ریشبهبرداشت چغندرقند  ،های سرددر مناطقی با زمستان

شده مانند یك گیاه کامل از چغندرقند برداشت افتد.خیر میأبه ت از فرارسیدن یخبندان،پیش تا 

زندگی، سیلو برای ادامه در محیط ریشه چغندرقند است. بنابراین، ی فعال و زنده کنطر بیولوژی

قند با های هکارخاناز سوی دیگر،  کند.مصرف می قند موجود در خود را در هنگام تنفس،

برداری . زیرا بهرهندارندبالفاصله پس از تحویل توان مصرف چغندرقند را  ،های فعلیظرفیت

باقی بماند. سیلو سیلو در اقتصادی نیست و باید چغندرقند مدتی  ،بالفاصله پس از برداشت

شیمیایی و که خواص فیزیولوژیك، نآتا ضمن  نحوی انجام شودکردن چغندرقند باید به

سهم به سیلوها، نیز به حداقل ممکن برسد. ماند، ضایعات قندی بون تغییر باقی مکانیکی آن بد

 یجاد ضایعات قندی و وزنی دارند.اسزایی در 

تجربه بر کلیه مراحل کاشت تا کارشناسان با ها،هکه در بخش کشاورزی کارخانبا آن

ها هین کارخاندر خط تولید انیز ای و کارشناسان ورزیده رندبرداشت چغندرقند نظارت دا

ـ عبارتی مدیریت سیلو بهیا ـ فاصل بین تحویل و مصرف چغندرقند کنند ولی حدفعالیت می

، در این بخش کارشناسان قند کشورهای هگیرد. در اکثر کارخانکمتر مورد توجه قرار می

بنابراین، مدیریت قوی و  .دندار و معینی که مسئولیت مستقیم داشته باشند، وجود مشخص

 شود.اعمال نمیدر قسمت سیلو رآمدی کا

 شرح دستورالعمل و توصیه فنی

ها از روی بوته ر مزرعه و در واقع پس از قطع برگاز هنگام برداشت محصول د

کیفیت چغندرقند آغاز برای کاهش دلیل ادمه تنفس ریشه، شمارش معکوس به ،چغندرقند
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مزرعه تا هنگام مصرف آن در کارخانه  شود. لذا رعایت نکات فنی از زمان برداشت ریشه درمی

 د.نکتواند به حفظ کیفیت ریشه چغندرقند کمك قند می

 فت ممکنن طوری طراحی شود که بتوانند چغندرقند را با کمترین اُهای چغندرکَماشین 

ثری در ؤتواند کمك مفت میاستفاده از جداکننده اُ ،فت زیاد باشدگاه اُبرداشت کنند. هر

داشته ـ  مدتطوالنی یدر سیلوویژه ـ بهداری چغندرقند ساعد برای نگهایجاد شرایط م

 باشد.

 تا نحوی طراحی شده باشد که بتوان ارتفاع سقوط ریشه را وسایل نقل و انتقال چغندرقند به

شود که چغندرقند از نقاله به پایین ریخته میـ نقطه پایانی در ویژه کرد. بهکمتر حد ممکن، 

عالوه غندرقند از دو متر بیشتر نباشد. شد که فاصله بین انتهای نقاله و توده چباید طوری باـ 

سازی پخش صورت یکنواخت در محل ذخیرهها بهباید ریشه ،با جابجایی منظم نقالهبر این، 

 شوند.

 به مصرف رساندن چغندرهای االمکان محدود باشد. سازی چغندرقند حتیزمان در ذخیره

 ،معنی که چغندری که در مرحله اول ذخیره شده است. بدیننوبت باشدذخیره شده باید به 

 از چغندرهای دیگر مصرف شود. زودتر

  منظور یا باید ارتفاع توده بدینکنترل شود. سازی باید توده چغندرقند در محل ذخیرهدمای

 انجام گیرد.که در سیلو تهویه رقند در سیلو محدود باشد و یا آنچغند

 15که دارای شوند. اما، چغندرهایی شکل سیلو م و خوب رشدیافته و خوشچغندرهای سال 

 .شوندو سپس سیلو ل و خاک هستند، باید ابتدا شسته تر گِبیشدرصد یا 

  و  انجام شودطور کامل بهنی چغندرقند رزَها، سَریشهدوباره برای جلوگیری از سبز شدن

 ند.شوسیلو  ،اندنحو صحیح سرزنی شدهچغندرهایی که به تنها،

 اند و زخمی ده و چغندرهایی که صدمه مکانیکی دیدهنشکنو  چغندرهای تازه و ترد

چنین چغندرهای و همـ اند چغندرهایی که در اثر ضربه کوبیده شدهویژه به ـ اندشده

 داری شوند.پالسیده جدا نگه
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 12تر از ییناخت سیلو شوند )تا حد ممکن پاچغندرها در دماهای پایین و ثابت و یکنو 

کار هبهترین زمان برای ب ،شودگراد(. چنانچه در سیلوها از تهویه هوا استفاده مییدرجه سانت

 .استتا قبل از طلوع آفتاب  بش 12حدود ساعت  ،هاانداختن فنتیالتور

 درون  قندارتفاع توده چغندردرصد باشد و  90-96باید  ی داخل سیلورطوبت نسبی هوا

 از پنج متر باشد.بیشتر نباید سیلو 

 در کف سیلو شیرآهك با درجه بوم  ،در سیلو قندالمقدور قبل از وارد کردن چغندرحتی

شیرآهك افزوده  ،بر روی سطح چغندرهای موجود در سیلو چنینپاشیده شود. هم 10-5

 شود.

 مورداستفاده منابع

  .گزارش  یعات در سیلوهای کارخانجات قند.کارهای کاهش ضا. راه1385شهبازی، ح

 و منابع طبیعی خراسان رضوی. کشاورزی مرکز تحقیقاتتحقیقاتی، پروژه نهایی 

  .چغندرقند از علم تا عمل )ترجمه(. اعضای هیأت 1377کوک، دی.ا. و آر.کی. اسکات .

 علمی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند. نشر آموزش کشاورزی.

  تاسیم و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی و ثیر پأ. ت1388رضایی. ج. محمدیان، ر. و

سسه تحقیقات اصالح و ؤتحقیقاتی، مپروژه ماندگاری چغندرقند در سیلو. گزارش نهایی 

 تهیه بذر چغندرقند. 
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