نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

يكي از مهم ترين مشكالت زراعت چغندرقند در مرحله جوانهزني و استقرار بوته ،شوري
خاك است .از حدود هفت میلیون هكتار اراضي فارياب ايران ،حدود  3/5میلیون هكتار از اين
زمین ها ،به درجات مختلف ،مبتال به تنش هاي شوري خاك يا آب و يا هر دو هستند .با توجه به
شرايط آب و هوايي کشور ،فراواني امالح در خاك و عدم وجود سیستم زهكشي مناسب ،هرساله
سطح زمین هاي شور در حال توسعه است .البته ،بخشي از اين زمینها را ميتوان با بهرهگیري از
مديريت اصولي و بهکارگیري روشها و تكنیكهاي مختلف زراعي و همچنین ،استفاده از
گیاهان مقاوم به شوري به زيرکشت بُرد.
چغندرقند در مقايسه با ساير گیاهان زراعي ،تحمل بیشتري به شوري دارد .اين ذهنیت
موجب شده است تا چغندرقند اغلب در زمینهاي لب شور ،کشت شود .اگرچه حساسیت
چغندرقند به شوري بعد از استقرار بهمرور کاهش مييابد ،اما اين گیاه در مرحله جوانهزني و
استقرار ،نسبت به شوري حساس است و شوريِ خاك ،موجب کاهش قدرت جوانهزني و استقرار
بوته مي شود .افزايش غلظت مواد محلول در خاك ،موجب کاهش پتانسیل اسمزي در محیط
ريشه مي شود که اين موضوع ،کاهش جذب آب و کاهش رشد اولیه گیاهچههاي چغندرقند را
به دنبال دارد .اثرات سمي شوري نیز موجب توقف رشد گیاه ميشود.
نتايج برخي تحقیقات نشان داده است ک ه هرچه ،درجه شوري در مزرعه افزايش يابد ،درصد
سبز و استقرار گیاه در مزرعه کاهش مييابد .شوري ،همچنین موجب ايجاد تغییرات
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مورفولوژيك در گیاه ميشود .بهطوري که ،تنش شوري در هنگام جوانهزني ،موجب ميشود
نسبت طول هیپوکوتیل به طول ريشه افزايش يابد و پس از استقرار بوته ،موجب کاهش نسبت تاج
به ريشه مي شود .در نهايت ،بین عملكرد چغندرقند و شوري خاك رابطه معكوس وجود دارد و
با افزايش شوري ،عملكرد کاهش مي يابد .نشان داده شده است مصرف آب زهکش با شوري
هشت دسي زيمنس در خاك رسي ،باعث کاهش عملكرد چغندرقند به میزان  14درصد ميشود.
مشكل شوري در مرحله جوانهزني ،زماني پديدار ميشود که تجمع بیش از حد نمك در محل
جوانه زدن و رشد ريشه ،موجب توقف يا کُند شدن و يا حتي مرگ جوانهها شود.
از جمله راه کارهاي تخفیف اثرات شوري مي توان به کاشت دو تا سه برابري بذر جهت
مقابله با کاهش جوانه زني اشاره کرد .اما در اين حالت ،ممكن است کشت يكنواخت نباشد.
بهترين راه چاره آن است که تمهیدات الزم در روش کشت مدنظر قرار بگیرد تا مطمئن شويم
شوري خاك پیرامون بذر در حد قابل قبولي باشد .لذا ،اعمال مديريت در بستر گیاه بهنحوي که
بتواند تجمع نمك در منطقه استق رار گیاهچه چغندرقند را کاهش دهد ،در اولويت است.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

مقايسه روش هاي مختلف کاشت نشان داده است که میزان تجمع امالح در کنار بوته طي
زمان جوانهزني ،در روشهاي کاشت دوطرفه با گرده و روش کاشت در داغآب نسبت به ساير
روشهاي کاشت (شامل کاشت در وسط پشته و کاشت دوطرفه بدون گرده) کمتر بود .اين
موضوع موجب شد تا درصد استقرار بوته در مزرعه ،افزايش يابد .همچنین بهدلیل نفوذ کم آب
و تجمع امالح در وسط پشته در روش کاشت دوطرفه ،رشد علفهاي هرز در مزرعه کاهش
مييابد و بهطور چشمگیري میزان آب مصرفي نسبت به روشهاي کاشت در داغآب و وسط
پشته کمتر ميشود .از سوي ديگر ،در روش کاشت دوطرفه با گرده ،مزرعه زودتر به حداکثر
درصد سطح پوشش خود ميرسد .افزايش درصد استقرار ،باعث متعادل شدن وزن ريشهها و
افزايش عملكرد ريشه ذخیره اي در روش کاشت دوطرفه با گرده نسبت به ساير روشهاي کاشت
شد .بیشترين درصد قند ريشه ،درصد قند قابلاستحصال ريشه و عملكرد شكر قابلاستحصال و
کمترين ضريب قلیائیت در دو روش کاشت در داغآب و دوطرفه با گرده بهدست آمد .از اينرو،
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پیشنهاد ميشود جهت کاشت چغندرقند در اراضي شور ،از روشهاي کاشت دوطرفه با گرده و
يا کاشت در داغآب پشتهها استفاده شود .روشهاي مختلف کاشت در شكل ( )1نشان داده شده
است.
تحقیقات نشان داده است که در کاشت دوطرفه ،بخش بیشتري از نمك در وسط پشته تجمع
مي يابد و نسبت به ساير روش ها ،کمتر در استقرار بوته تداخل ايجاد ميکند .بنابراين ،پیشنهاد
شده است که بعد از چهار برگي شدن بوتهها ،مي توان بقیه فاروها را ايجاد کرد و کلیه خطوط را
آبیاري کرد.
روش كاشت دوطرفه بدون گرده

روش كاشت در وسط پشته

روش كاشت دوطرفه با گرده

روش كاشت در داغآب

شکل ( )1روشهای مختلف كاشت چغندرقند در زمینهای شور

از ديگر روشهاي کاشت بذر در خاكهاي شور مي توان به کاشت بذر در کف کرت،
کاشت بذر در جويچه هاي ايجادشده در کف کرت ،کاشت بذر در روي پشته در داخل کرت،
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کاشت بذر در کف جويچه ها ،کاشت بذر در کف جويچه هاي ايجادشده در رأس پشته اشاره
کرد .هريك از اين روشها ،با توجه به حق آبه ،درجه شوري و نوع امالح ،در مناطق مختلف
رايج است .به طور مثال ،در برخي از مناطق ،کشاورزان سنتي که داراي حقآبه هستند و حجم
زيادي از آب را بايد در محدوده زماني کوتاه مورداستفاده قرار دهند ،معموالً از روش کرتي
براي کاشت بذر چغندرقند در زمینهاي شور استفاده مي کنند .در اين روش ،نمك در تمام سطح
کرت به صورت يكنواخت پخش مي شود و میزان نمك انباشته شده در کنار بذر و بوته بهحدي
نميرسد که جوانهزني را مختل سازد .در اين روش ،مشكل جوانهزني بذر ،سله بستن خاك است
و بنابراين ،در خاكهاي مستعد براي سله بستن ،قابلتوصیه نیست.
در بعضي مناطق ،کاشت بذر در کف جويچههاي ايجاد شده با فاصله  60سانتيمتر در داخل
کرت رايج است .در اين روش ،آبیاري بهصورت غرقابي انجام ميشود .در اين روش ،خاكآب
(آبیاري اول مزرعه) بايد سبك باشد و پي آب (آبیاري دوم مزرعه) با فاصله کم از آبیاري اول
انجام شود تا قبل از ايجاد سله ،بذر جوانه زده و از خاك خارج شده باشد .عالوه بر اين ،نمك به
عمق پايینتري از خاك رانده مي شود و يا با انتقال نمك به دو پشته کناري ـ که حدود 6-7
سانتي متر باالتر از محل قرار گرفتن بذر است ـ در آنجا انباشته خواهد شد .بنابراين ،جوانهزني بذر
و استقرار گیاه در منطقهاي از خاك انجام مي شود که نمك کمتري دارد.
از ديگر روش هاي مورداستفاده ،کاشت بذر در کف جويچه هاي ايجاد شده در رأس پشته
است .در اين روش ،نمك در رأس پشته و روي دو گرده انباشته ميشود و جوانهزني و استقرار
گیاه در منطقهاي از خاك صورت مي گیرد که نمك کمتري در آنجا تجمع يافته است .طي اين
روش ،جويچههاي کمعمق ( 6-7سانتيمتري) در رأس پشتههايي به فاصله  60سانتيمتر ،ايجاد و
بذر در کف جويچهها با فاصله  17سانتيمتر کشت مي شود .آبیاري در اين روش ،بهصورت خطي
نشتي انجام مي شود .در صورت مهیا شدن ادوات مناسب کاشت مكانیزه بذر ،اين روش قابلتوصیه
است.
منابع مورداستفاده
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 جهاداکبر ،م.ر . 1387 .تعیین حساسیت به شوري ارقام مختلف در مراحل مختلف رشد
ريشه اي چغندرقند .گزارش نهايي پروژه تحقیقاتي ،موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر
چغندرقند.
 جهاداکبر ،م.ر.1387 .گزارش سالیانه طرح پژوهشي تأثیر روشهاي کشت و آبیاري بر
استقرار ،کمیت و کیفیت چغندرقند در اراضي شور .انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزي و
منابع طبیعي استان اصفهان.
 چگیني ،م.ع .1371 .سلكسیون پروژني هاي مقاوم بر شوري بر اساس طول ريشه در مرحله
جوانهزني .سمینار فوقلیسانس .دانشكده کشاورزي دانشگاه تهران.
 چگیني ،م.ع .1382 .بررسي فیزيولوژيكي تحمل به شوري .گزارش ساالنه پروژه تحقیقاتي،
بخش تحقیقات به زراعي ،موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.
 شهبازي ،ح .1379 .روش کاشت مناسب چغندرقند در خاك و آب شور .گزارش نهايي
پروژه تحقیقاتي ،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي استان خراسان رضوي.
 فتوحي ،ك . 1379 .روش کاشت مناسب چغندرقند در خاك و آب شور .گزارش نهايي
پروژه تحقیقاتي ،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي استان آذربايجانغربي.
 مرتضايي ،ا .1383 .بررسي و انتخاب مناسب ترين روش کاشت و میزان مصرف کود ازته در
زراعت چغندرقند در اراضي شور آذربايجانشرقي .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمي واحد بروجرد.
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