نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

در بیشتر مزارع چغندرقند کشور ،از روش آبیاری سطحي استفاده ميشود .در این روش،
بذر در وسط پشتههایي به فاصله  50-60سانتيمتر کشت و از تمام جویچهها جهت آبیاری مزرعه
استفاده مي شود .راندمان آبیاری در این روش معموالً پایین است و آب بیش از حد نیاز گیاه،
مصرف ميشود .هر راهکاری که باعث صرفهجویي آب در روشهای سطحي شود ،در تولید این
محصول مفید فایده خواهد بود .تغییر آرایش کاشت در روش جدید ،باعث ميشود تا بهدلیل
وجود پشته های عریض ،ضمن یکنواختي عملیات آبیاری ،از شکستگي پشتهها در حین آبیاری
جلوگیری شود .بدینترتیب ،صرفه جویي آب و افزایش تراکم بوته ـ که از مسائل مهم زراعت
چغندرقند کشور است ـ با همدیگر حاصل خواهد شد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

نتایج تحقیقات نشان مي دهد که بدون کاهش عملکرد چغندرقند ميتوان از فاصله خطوط
کاشت  50سانتيمتر و آبیاری یک در میان جویچهها بهمنظور صرفه جویي در مصرف آب،
استفاده کرد .بدین ترتیب در مواقعي که تولیدکنندگان با کمبود منابع آب روبرو هستند ،بهتر
است به جای افزایش دور آبیاری د ر مزرعه و آبیاری قسمتي از مزرعه در یک نوبت و بخش دیگر
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در نوبت بعد ،از حذف یک در میان جویچه ها برای آبیاری استفاده شود و بدینوسیله تمام مزرعه
آبیاری شود .بهعبارت دیگر ،ميتوان از جویچههای شماره ( )5( ،)3( ،)1و  ....در نوبت اول
آبیاری و در نوبت بعد ،از جویچههای ( ) 6( ،)4( ،)2و  ....برای هدایت آب به انتهای مزرعه
استفاده کرد.
همچنین مي توان از کاشت دو ردیف چغندرقند بر روی پشتههای عریض بهمنظور افزایش
تراکم بوته بهمیزان  10-15درصد و صرفه جویي در مصرف آب استفاده کرد .بهطوری که ،از
همان هنگام کاشت ،فاصله ردیفهای کاشت بر روی پشتههای عریض 40 ،سانتيمتر و فاصله
ردیفهای کاشت که در بین آنها جویچههای آبیاری قرار ميگیرند 50 ،سانتيمتر درنظر گرفته
 40سانتيمتر

 50سانتيمتر
 90سانتيمتر

ميشود .بدینترتیب تعداد جویچههای تعبیه شده در مزرعه ،به نصف کاهش ميیابد و گیاهان
موجود بر روی پشتهها از یکطرف آبیاری مي شوند .استفاده از این راهکار ،مقدار آب
مصرف شده در زراعت چغندرقند را بهطور قابل مالحظهای کاهش ميدهد.
منابع مورداستفاده

 بينام .1380 .فصل نامه خشکي و خشکسالي کشاورزی .معاونت زراعت وزارت
جهادکشاورزی .شماره اول .ص.27-30 .
 فتحاله طالقاني ،د . 1383 .تعیین بهترین تراکم بوته و آرایش کاشت چغندرقند در سیستم
آبیاری باراني .گزراش نهایي پروژه تحقیقاتي ،مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند.
 فتحاله طالقاني ،د ،.ا .مجیدی هروان و ا .هاشمي دزفولي .1377 .مطالعه کارآیي مصرف ازت
در شرایط مطلوب و تنش در دو آرایش کاشت چغندرقند .پایاننامه دکتری .دانشکده علوم
و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي.
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