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مقدمه
در سال های اخیر، مصرف و برداشت بی رویه آب از ذخایر زیرزمینی 
موجب کاهش آب و پایین رفتن سفره های آب زیرزمینی شده است. 
اکنون همه از این واقعیت خبر داریم که آب کاالیی باارزش و بدون 
آن  تهیه  و  کشورهاست  اجتماعی  و  اقتصادي  توسعه  در  جایگزین 
بسیار پرهزینه است؛ بنابراین بایستی از طریق افزایش بهره وری آب، 
از موجودی آب حداکثر استفاده به عمل آید. بر همین اساس، امروزه 
در زراعت محصوالت مختلف زراعی توجه ویژه ای به شاخص برداشت، 

نیاز آبی و کارایی مصرف آب گیاهان کاشت شده می شود.

چغندرقند و عامل محدودکننده آب
یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده کشت چغندرقند در زراعت بهاره در 
مناطق خشک و نیمه خشک جهان، از جمله مناطق مختلف چغندرکاری کشور، 
آب است. براي کاهش مصرف آب یا بهینه سازي مصرف آب و افزایش بهره وری 
مصرف آب در زراعت چغندرقند عوامل متعددي دخالت دارند که از جمله آن ها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
کشت زودهنگام و استفاده از بارندگی های پاییزه و زمستانه؛ �
استفاده از تراکم مناسب؛ �
رعایت تناوب مناسب زراعی؛ �
تغییر روش ها و تکنیک های آبیاری و استفاده از روش های بهره ورتر؛ �
استفاده از آرایش های کشت دوردیفه با آبیاری نواری )تیپ(؛  �
استفاده از کشت نشایی به جای کشت مستقیم بذر؛ �
روش های به نژادی و تولید و معرفی ارقام متحمل به کم آبی یا خشکی. �

در شکل 1 حالت های مختلفی از چغندرقند را مشاهده می کنید.
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شکل 1- نمایی از چغندرقند در حالت های مختلف
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عنوان: استفاده از رقم متحمل به خشکی پایا: راهکاری پایدار برای 
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در بسیاری از مناطق کشور از جمله استان هاي آذربایجان غربی، 
اصفهان، خراسان و فارس که روزبه روز بر دامنه کم آبی و نهایتاً خشکي 
اوایل دوره رشد  زراعت چغندرقند در  افزوده مي شود،  این مناطق  در 
به دلیل اختصاص آب موجود به غالت، حدود 30 تا 50 روز با تنش آبي 
مواجه مي شود. بنابراین، وجود ارقام متحمل به خشکي چغندرقند که این 
دوره را تحمل کنند و کاهش چشمگیري در عملکردشان حاصل نشود، 
به افزایش بازده محصول در این مناطق منجر خواهد شد. بر این اساس 
آب،  مصرف  کارایي  و  بهره وری  افزایش  پایدار  راهکارهاي  از  یکي 
اصالح و تولید ارقام متحمل به خشکي است که حساسیت کم تري به 
خشکي و تنش کمبود آب داشته باشند و با کاهش مصرف آب و اعمال 
روش هاي کم آبیاري، افت محصول کم تري چه از نظر کمیت و چه از 

نظر کیفیت داشته باشند. 

معرفی رقم پایا
باتوجه بـه اهمیـت روزافـزون آب در بخـش کشـاورزي و آنچـه در 
بـاال توضیـح داده شـد، محققـان مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیه 
بـذر چغندرقنـد برنامه هـاي اصـالح چغندرقنـد متحمل به خشـکي 
را از سـال 1375 آغـاز کردنـد و طـي چنـد دوره، عملیـات گزینـش 
منابـع متحمـل بـه خشـکي را انجـام دادنـد. حاصل این بررسـي ها، 
دسـتیابي بـه منابـع نسـبتاً متحمـل به شـرایط کم آبی، خشـکي و 
خشک سـالي بـود. از سـال 1381 و بـا اسـتفاده از منابـع موجـود، 
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دوره هـاي جدیـد اصالحـي بـا تهیـه خانواده هـای نیمه خواهـري از 
چهـار تـوده گرده افشـان دیپلویید آغاز شـد و در سـال 1393 با تأیید 
مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهی بذر و نهال، به اصـالح و تهیه اولین 
رقـم منـوژرم هیبریـد متحمـل به خشـکي با نـام »پایا« منجر شـد. 
طی آزمایش های ارزیابی این رقم مشخص شده است که تحت شرایط 
تنش خشکی، میانگین عملکرد ریشه رقم پایا برابر با 50/5 تن در هکتار 
است. همچنین میانگین مصرف آب رقم پایا در شرایط آبیاری مختلف 

در جدول 1 ذکر شده است. 

جدول 1- میانگین مصرف آب رقم پایا در شرایط آبیاری مختلف

میانگین مقدار 
مصرف آب

 )بر حسب 
مترمکعب در هکتار(

نوع شرایط آبیاری

متداول15,000

تنش خشکی*9,500

* نشانگر صرفه جویی آب به مقدار 30 تا 40 درصد است.
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به لحاظ اقتصادی، کشت این رقم با تولید محصول مناسب در مقابل 
صرفه جویی 40 درصدی در مصرف آب، نسبت به ارقام معمولی می تواند 
بسیار مقرون به صرفه باشد و عالوه بر کاهش مصرف آب، می تواند دغدغه 
کاهش شدید محصول را در مناطقی از کشور که با کمبود آب آبیاری 

مواجه هستند، مرتفع کند. 

شکل 2- رقم پایا
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ویژگی های خاص ر قم پایا
ویژگی های خاص رقم پایا در جدول 2 ذکر شده است.

جدول 2- ویژگی های خاص رقم پایا

اوایل بهار مناسب ترین
 تاریخ کاشت

نیمه اول مهرماه مناسب ترین
 زمان برداشت

90,000 بوته در هکتار تراکم مناسب کاشت

2 تا 2/5 واحد )یونیت(
 در هکتار

میزان بذر

مونوژرم )تک جوانه(

بهاره

عملکرد ریشه باال

عیار متوسط


