نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

خروج آهسته و ناهمگن جوانه بذر ،يکی از مشکالت عمده در زراعت چغندرقند محسوب
میشود .اين در حالی است که يکنواختی در جوانهزنی بذر از يکسو ،موجب دستيابی به پوشش
گياهی و محصول يکنواخت ريشه و از سوی ديگر ،برنامهريزی و انجام بههنگام عمليات داشت ـ
شامل انتخاب زمان مناسب تُنک ،مصرف کود سرك و بهکار بردن علفکشها ـ را ميسر میکند.
با بررسی رفتار رشد زايشی بوتههای بذری چغندرقند ،میتوان مشاهده کرد که اين گياه دارای
رشد نامحدود است و فرآيند توليد ميوه ،گل و تشکيل بذر روی بوته بهطور پيوسته در طول فصل،
انجام میشود .بههمين دليل ،توده بذر برداشت شده معموالً ترکيبی نامتجانس از ميوههايی با
انـدازههای متفاوت ،درجه های مختلف رسيدگی ،سرعت متفاوت جوانهزنی ،غلظت متغير مواد
بازدارنده جوانهزنی در پوسته بذر و ساير خصوصيات مربوط به بذر است که موجب افزايش
تغييرات و نوسانات جوانهزنی در توده بذر حاصل میشود .در اين ميان ،مواد بازدارنده جوانهزنی،
از نفوذ اکسيژن و آب به داخل جنين جلوگيری می کنند و يا از طريق تأثير هورمونی ،مانع
جوانهزنی بذر میشوند .البته اين مواد ،قابل شستوشو هستند .نتايج تحقيقات نشان داده است که
شستوشو و خشک کردن مکرر بذر قبل از کاشت ،عالوه بر سرعت بخشيدن به جوانهزنی،
مقاومت جنين و گياهچه را نسبت به سرما و خشکی افزايش میدهد .تعداد دفعات خيس و خشک
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کردن بذر ،تابعی از طول عمر بذر ،شرايط محيطی در طول تشکيل بذر ،قوه ناميه اوليه بذر ،ريزی
يا درشتی بذر ،قدرت خواب بذر ،کلفتی و سختی پوسته بذر است.
در ايران ،جوانهزنی بذر چغندرقند بالفاصله پس از کاشت ،بهمنظور استفاده از رطوبت
موجود در خاك و بارشهای بهاره بسيار مهم است .اما دمای پايين خاك در مراحل اوليه رشد،
جوانه زنی را به تعويق انداخته و باعث کاهش استقرار مطلوب بوتهها در سطح مزرعه میشود که
اين پديده نامطلوب را میتوان با شستوشو و فرآوری بذر کاهش داد.
در حال حاضر ،در ايـران ساليـانه يکصد تُن بذر مولتیژرم کاليبره و حدود  120هزار
يونيت بذر منوژرم داخلی جهت کاشت  50-60هزار هکتار مصرف میشود .اکثر بذر مولتیژرم
و قسمتی از بذر منوژرم در اراضی کوچک کشت میشوند .از جمله ويژگیهای اين اراضی
می توان به قواره نايکنواخت و باريک و بلند بودن مزرعه ،پايين بودن سطح مکانيزاسيون ،بافت و
ساختمان نامناسب خاك ،باال بودن درجه شوری خاك ،بهره گيری کشاورزان از سهمآب و لذا
آبياری مزرعه به صورت کرتی اشاره کرد .مجموعه اين عوامل موجب میشوند تا ميزان استقرار
بذر مولتیژرم و منوژرم به حدود  40و  15درصد کاهش يابد .بههمين دليل ،ميانگين مصرف بذر
مولتیژرم 8-12 ،کيلوگرم در هکتار و بذر منوژرم  3-3/5يونيت در هکتار متغير است .تحقيقات
نشان داده است که مهمترين عامل کاهش عملک رد ريشه در واحد سطح در ايران ،عدم استقرار
مناسب بوته و عدم يکنواختی توزيع بوته در واحد سطح است .لذا ،راهکارهايی که بتواند منجر
به افزايش استقرار و بقای بوتهها در سطح مزرعه شود ،می تواند افزايش عملکرد شکر و درآمد
کشاورزان را در پی داشته باشد .از سوی ديگر ،بذرهای شستوشو شده از قدرت جوانهزنی
بيشتری در شرايط تنش خشکی برخوردار هستند .بنابراين ،در مناطق خشک ـ که با محدوديت
منابع آبِ آبياری بهويژه در زمان کاشت مواجه هستند ـ اين امر میتواند اهميت موضوع را بيشتر
نمايان سازد.
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شرح دستورالعمل و توصيه فنی

با فراهم شدن دما و رطوبت مناسب ،سرعت فعاليتهای متابوليکی و همچنين سرعت
فرسودگی و زوال جنين افزايش می يابد .در روش فرآوری بذر در محيط آبی ،نکته مهم فراهم
آوردن شرايط مناسب تبادالت گازی است که بايد از طريق هوادهی به محلول انجام شود.
بذر چغندرقند برای جوانهزنی به آب ،اکسيژن و دمای مناسب نياز دارد .جذب آب در سه
مرحله انجام میشود .در مرحله اول ،جذب آب خيلیسريع انجام شده و در مرحله دوم ،اين ميزان
به حداقل کاهش میيابد و سپس در مرحله سوم ـ که با رشد جوانه همراه است ـ دوباره سرعت
جذب آب افزايش نشان میدهد .خشک کردن بذر بعد از سپری شدن مراحل اول و دوم جذب
آب ،آسيبی به جنين وارد نمیکند .ولی بعد از سپری شدن مرحله سوم ،خشک کردن بذر به
جنين آسيب میرساند .جدا شدن کالهک بذر ،يکی از نشانه های وارد شدن جنين به مرحله سوم
جذب آب است.
جوانهزنی بذر ،فعاليت فيزيولوژيکی محسوب میشود که قبل از ظهور ريشهچه آغاز و با
خروج ريشهچه کامل میشود .در اين هنگام ،نياز حرارتی و رطوبتی گياهچه به حداکثر میرسد
و در صورت وقوع تنش رطوبتی ،گياهچه خواهد مُرد .از اينرو ،محدوده طول دوره فرآوری
بذر با نمايان شدن اولين عالئم جوانهزنی پايان میپذيرد .در بذر چغندرقند ،طول دوره فرآوری
با افتادن کالهک بذر و افزايش احتمال خروج جنين از کاسه بذر ـ حتی قبل از جوانهزنی ـ محدود
میشود .بهطوریکه افزايش ريزش کالهک بذر و يا جوانهزنی در طول فرآوری بذر ،موجب
کاهش جوانهزنی در شرايط استاندارد و يا جوانهزنی در خاك میشود .در اين شرايط ،نيازی به
فرآوری بذر نيست.
نتايج نشان میدهد که با کاهش اندازه بذر ،نياز حرارتی و رطوبتی و همچنين طول دوره
فرآوری بذر کاهش میيابد .بهطوریکه ،شستوشو و فرآوری ،اثر تشديدکننده در ريزش
کالهک بذر دارد .به همين دليل توصيه می شود در صورت نياز ،بذر ريز ابتدا بهمدت دو ساعت
شستوشو شود و سپس در رطوبت پايين ( 30درصد وزنی) و دمای  10-15درجه سانتیگراد
بهمدت  24ساعت فرآوری شود .بذر خشک بايستی در اسرع وقت کشت شود .در اين شرايط،
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درصد ريزش کالهک و جوانهزنی در طول دوره فرآوری به حداقل و جوانهزنی در آزمايشگاه
و خاك به حداکثر خواهد رسيد .بهطور کلی ،در رابطه با بذرهای ريز در صورت عدم تمايل به
فرآوری ،توصيه میشود بذر به مدت سه ساعت در آب روان شستوشو و پس از ضدعفونی
مجدد روی يک سطح صاف و تميز گونی کنفی به ضخامت  2-4سانتیمتر ريخته و پس از
خشک شدن ،در اسرع وقت کشت شود.
در بذرهای درشت ،کالهک بذر با قدرت زيادی به پوسته بذر متصل است و از اين طريق،
جريان فيزيکی آب و اکسيژن به دانه محدود میشود و سرعت جوانهزنی کاهش میيابد .شستن
و خشک کردن مکرر بذر ،موجب انقباض و انبساط پوسته بذر و شُل شدن کالهکهای سخت
میشود و بهدنبال آن ،ظهور جوانه افزايش میيابد .نتايج تحقيقات انجامشده نشان داده است که
حداکثر طول دوره فرآوری بذر درشت شستهنشده در دمای  20درجه سانتیگراد ،دو روز و در
دمای  10درجه سانتیگراد ،سه روز است .همچنين نشان داده شده است که بيشترين درصد
جوانهزنی بذر درشت ( 94درصد) مربوط به شستوشوی بذر در رطوبت  66درصد و کاشت بذر
پس از يک روز نگهداری ،حاصل شد.
با توجه به حجم باالی کار و محدود بودن فضای موجود جهت انجام عمل شستوشو و
فرآوری بذر برای کارخانههای بوجاری بذر چغندرقند و يا حتی بخش خصوصی (کارخانههای
قند) ،پيشنهاد میشود ،اين عمل توسط کشاورز انجام شود .لذا رعايـت موارد زير از اهميت
خاصی برخوردار است:
 در اين روش کشاورزان می توانند بذر چغندرقند را بهمدت  2-3ساعت در آبِ روان ـ و يا
آبِ استخر ـ با دمای  20درجه سانتیگراد قرار دهند تا مواد بازدارنده از بذر خارج شود .در
اين مدت ،جنين نيز آب الزم جهت انجام فعاليتهای رويشی را جذب خواهد کرد.
 پس از شستوشو ،بهمدت  24ساعت (يک شبانه روز) بذر را روی يک سطح صاف
بهضخامت حداکثر چهار سانتیمتر پخش و روی آن توسط پارچه و يا گونی خيس ،پوشانده
شود .سپس بذر هوادهی تا خشک شود .بهعبارت ديگر ،رطوبت آن بايستی به حدود -25
 20درصد کاهش يابد.
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 نکته مهمی که در هنگام فرآوری بذر بايد به آن دقت شود اين است که عمل شستوشو در
.آبی بايد انجام شود که حاوی سموم قارچکش باشد
 دمای آب مورداستفاده برای شستوشو و طول دوره فرآوری بايد بهنحوی انتخاب شود که
.کالهک بذر از کاسه بذر جدا و ريشهچه از کاسه بذر خارج نشود
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