نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

مدیریت آبیاری مزارع چغندرقند به دلیل نیاز آبی باال و طول دوره رشد طوالنی گیاه از
اهمیت زیادی برخوردار است .عالوه بر این ،آبیاری های بهاره چغندرقند با آبیاریهای آخر فصل
رشد غالت (جو و گندم) و آبیاریهای آخر فصل رشد چغندرقند با آبیاری کشت پاییزه غالت
تالقی دارد .بدیهی است در این مواقع ،استفاده مطلوب از منابع آب برای کشاورزان بسیار مهم
است .مدیریت و برنامه ریزی صحیح سیستم آبیاری قطرهای تیپ ،تأثیر بسیار مهمی بر کارآیی
سیستم آبیاری دارد و در نهایت ،منجر به افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول میشود.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

برنامه ریزی آبیاری ـ که شامل زمان ،مقدار و دور آبیاری است ـ تابع عواملی نظیر شرایط
اقلیمی ،خصوصیات خاک (بافت ،عمق و شوری خاک و ،)...مرحله رشد ،روش آبیاری و میزان
دسترسی به آب است .در برنامهریزی آبیاری ب اید توجه شود که تا حد امکان از اعمال تنش آبی
در طی فصل رشد ـ به ویژه در مراحل حساس گیاه نسبت به تنش رطوبتی ـ جلوگیری شود.
آبیاری های ابتدای فصل رشد برای جوانهزنی یکنواخت بذر از اهمیت ویژهای برخوردار
است .توصیه می شود بالفاصله پس از کاشت ،آبیاری مزرعه شروع شود و برای جوانهزنی و سبز
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یکنواخت بذر ،آبیاریهای اولیه تا سیاه شدن کامل روی پشته ها و ایجاد یک نوار مرطوب پیوسته
تا سبز شدن کامل مزرعه به صورت روزانه انجام شود .آبیاری روزانه باعث جلوگیری از سله بستن
خاک میشود و جوانهها بهتر سبز میشوند .همینطور در ابتدای فصل رشد ،عمق ریشهها کوتاه
است و آبیاری روزانه موجب می شود به گیاه تنش رطوبتی وارد نشود و سریعتر رشد کند .در
مناطقی که دو منبع آبِ آبیاری یکی با کیفیت نسبتاً پایین و دیگری با کیفیت خوب در دسترس
است ،بهدلیل حساس بودن مرحله جوانهزنی به شوری ،توصیه میشود تا سبز کامل بذر ،آبیاری
با آب با کیفیت مطلوبتر انجام شود.
با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای تیپ ،بهترین دور آبیاری ،آبیاری روزانه است و در غیر
این صورت ،آبیاری یک روز در میان برای مزرعه چغندرقند توصیه میشود .اگر در مزرعه،
تشتک تبخیر وجود داشته باشد ،دور آبیاری معادل  15-20میلی متر تبخیر از تشتک ،درنظر گرفته
شود.
در مرحله جوانه زنی تا استقرار گیاه (چهار تا شش برگی شدن) میبایست از بروز تنش
رطوبتی جلوگیری شود .در این مرحله ،دور آبیاری روزانه یا یک روز در میان توصیه میشود.
انجام آبیاری بهمنظور تأمین نیازآبی و استقرار کامل بوتهها بالفاصله پس از وجین و تنک مزرعه،
بسیار ضروری است .برای صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از منابع موجود آب در بهار
برای آبیاری غالت می توان در مرحله توسعه گیاه ـ که از مرحله استقرار (چهار تا شش برگی)
شروع و تا پوشش کامل (تکمیل و رشد سریع اندام هوایی) ادامه مییابد ـ با اعمال تنش رطوبتی،
دور آبیاری را تا سه روز افزایش داد .در مرحله میانی رشد ـ که از پایان پوشش کامل شروع و تا
شروع کاهش رشد اندام هوایی و یا شروع رسیدگی تکنولوژیکی ادامه مییابد ـ ضروری است
از اعمال تنش رطوبت ی خودداری شود و در این مرحله ،دور آبیاری دو روز درنظر گرفته میشود.
این ایام تقریباً مصادف با تابستان و اوج شدت تبخیر و تعرق است .همچنین ،برای استفاده مطلوب
از منابع آب در انتهای فصل رشد و استفاده از آب برای کاشت غالت ،میتوان در مرحله انتهایی
رشد ـ مصادف با شروع کاهش رشد اندام هوایی و شروع رسیدگی تکنولوژیکی تا رسیدن و
برداشت محصول ـ با اعمال تنش رطوبتی ،دور آبیاری را تا چهار روز افزایش داد و  10روز قبل
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از برداشت ،آبیاری مزرعه را قطع کرد .کم آبیاری در انتهای فصل رشد ،موجب افزایش عیار قند
میشود ،بهطوری که کاهش عملکرد ناشی از کاهش آبیاری را جبران میکند و در نهایت ،باعث
افزایش سود برای کشاورزان میشود .همچنین ،توصیه می شود پس از قطع آبیاری نسبت به
جمع آوری نوارهای آبده تیپ در سطح مزرعه اقدام و بالفاصله پس از برداشت محصول ،کاشت
محصول بعدی انجام شود.
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