بيان مسئله و اهميت موضوع

یکي از راه هاي افزایش حاصلخيزي خاک ،کاهش آلودگي زیستمحيطي و افزایش
عملکرد گياهان زراعي استفاده از تناوب زراعي مناسب است .عدم رعایت تناوب مناسب باعث
از بين رفتن مواد آلي و شرایط مناسب خاک زراعي ،تشدید فرسایش خاک و در نهایت ،موجب
کاهش عملکرد کمي و کيفي چغندرقند ميشود .وجود محدودیتهاي متعدد در عوامل اقليمي،
خاکي ،زراعي ،اجتماعي و به ویژه اقتصادي در ایران ،سبب شده است تا کشاورزان با روي آوردن
به سيستم تککشتي یا دوکشتي ،بدون توجه به مزایاي بلندمدت رعایت تناوب زراعي مناسب،
اقدام به توليد محصوالت اقتصادي در سطح مزرعه هاي خود کنند .کوچک بودن ابعاد زمينهاي
زراعي ،پراکندگي قطعات ،دوري یا نزدیکي مزرعهها به روستا و نيز واقع بودن روستا در نزدیکي
شهر و یا در مناطق کوهپایه ،روي تناوب زراعي تأثير ميگذارد.
در شرایط مختلف ،گياهان متفاوتي در تناوب قرار ميگيرند اما در انتخاب مجموعه گياهان
زراعي براي یک دوره تناوب در یک منطقه ،باید به تأثير این گياهان در افزایش یا حفظ باروري
خاک ،کيفيت آب و خاک ،کنترل فرسایش ،جمعيت آفات ،بيماريها و علفهاي هرز ،ميزان
و زمان دسترسي به آب و سایر نهادهها ،تعداد نيروي کار ،ماشينآالت کشاورزي موجود و
باالخره بازده اقتصادي توجه شود .بنابراین ،توليد چغندرقند اگر در تناوب با دیگر محصوالت
باشد ،مي تواند در طول زمان از ثبات بيشتري برخودار باشد.
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شرح دستورالعمل و توصيه فنی

بر اساس مطالعات انجامشده ،سيستم هاي تناوبي متفاوتي براي چغندرقند گزارش شده است:
 گندم (جو یا چاودار) ـ چغندرقند :درصد قند و عملکرد شکر چغندرقند با قرار گرفتن بعد
از غالت سردسيري (مانند گندم و جو) ،بيشتر شده است .بيماريهایي مثل پوسيدگي
ریزوکتونيایي و آفنومایسيس ریشه چغندرقند بر روي ذرت و غالت دانهریز بيتأثير است.
همچن ين این گياهان قدرت رقابت بيشتري با علفهاي هرز دارند و استفاده از آنها در
تناوب ،باعث کاهش جمعيت علفهاي هرز یکساله و چندساله ميشود .البته در این سيستم
تناوبي ،کُلش غله باید با اعمال مدیریت صحيح تا زمان کشت چغندرقند کامالً پوسيده شود.
در این شرایط ،از آیش کوتاه مدت (در طول فصل پایيز و زمستان) جهت پوسيده شدن کامل
بقایاي غله استفاده ميشود .در برخي از مطالعات ،قرارگرفتن چغندرقند بعد از آیش
کوتاهمدت (نيم فصل) نيز موجب افزایش عملکرد شکر سفيد شده است.
 ذرت ـ چغندرقند :تناوب ذرت با چغندرقند در کاهش بيماريهایي مانند نماتد مؤثر است.
اگر در مزرعه ،سابقه بيماري پوسيدگي ریشه وجود نداشته باشد ،ذرت ميتواند در تناوب با
چغندرقند قرار گيرد ولي در مزرعه هایي با سابقه آلودگي پوسيدگي ریشه ،بهعلت اینکه
بقایاي ریشه ذرت ممکن است بستر مناسبي براي ادامه حيات عامل بيماري پوسيدگي باشد،
بنابراین ،توصيه مي شود از سایر گياهان در برنامه تناوب استفاده شود.
 یونجه چندساله (یا شبدر) ـ ذرت ـ چغندرقند ـ گندم :با توجه به اینکه در بيشتر مناطق کشت
چغندرقند ،کشاورزان از تناوب گندم ـ چغندرقند استفاده ميکنند توصيه ميشود بر اساس
شرایط منطقه از گياهاني مثل یونجه و شبدر نيز در تناوب استفاده شود .کاشت ایندسته از
گياهان ،به شرط آن که ،کليه بقایا و چين آخر محصول علوفه در سال پایاني به خاک
برگردانده شود ،باعث افزایش کربن آلي خاک مي شود و باروري خاک را افزایش ميدهد.
نتایج برخي تحقيقات نشان داده است که حضور یونجه در برنامه تناوب چغندرقند و همچنين
افزایش دوره کشت یونجه از سه به شش سال ،تأثير مناسبي بر توليد چغندرقند گذاشته است.
البته باید توجه شود که کشت چغندرقند بالفاصله بعد از یونجه ـ و گياهاني که به بيماري
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پوسيدگي ریزوکتونيایي و آفنومایسيس ریشه حساس هستند ـ باعث آسيب بيشتر این بيماري
به چغندرقند ميشود .در مجموع در مناطق معتدل تا نيمهخشک ،ميتوان با انتخاب تناوب
زراعي مناسب (یونجه ـ ذرتعلوفهاي ـ چغندرقند ـ گندم) باعث افزایش حاصلخيزي خاک
شد .این سيستم تناوبي که چندین سال طول مي کشد ،تأثير مثبتي بر عملکرد کمي و کيفي
چغندرقند ميگذارد.
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