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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنوان يافته قابل ترويج " :مطهر"رقم جدید چندجوانه چغندرقند مقاوم به بیماری ريزومانيا
يافته منتج از  3پروژه تحقیقاتی
سال خاتمه پروژه1393 :
سال شروع1385 :
نام مجري :حسنعلی شهبازی
تعريف مسئله:
ي ریزومانیــا كميــت وكيفيــت ريشــه چغندرقنــد را بهشــدت تحــت تاثيــر قــرار ميدهــد .ایــن بیمــاری
بيمــار 
عــاوهبــر کاهــش شــدید وزن ریشــه ،بــا کاهــش عیــار قنــد و راندمــان اســتحصال شــکر ،مقــدار آنــرا بــه نصف
و یــا کمتــر کاهــش میدهــد .خســارت بیمــاری معمــوالً بیــش از  30درصــد و در مــواردی بــه  100درصــد
نيــز میرســد .در حــال حاضــر ،مقاومــت ژنتیکــی و اســتفاده از ارقــام مقــاوم تنهــا راهــکار مطمئــن بــرای
مقابلــه بــا بیمــاری ریزومانیــا بهشــمار م ـیرود.
اهميت موضوع:
هنــوز بخشــی از ســطح زیرکشــت چغندرقنــد در مناطــق مختلــف کشــور بــه ارقــام چنــد جوانــه اختصــاص
دارد .ایندســته از کشــاورزان اغلــب از بضاعــت مالــی چندانــی برخــوردار نیســتند و اراضــی تحــت کشتشــان
نیــز از قطعــات کوچــک تشــکیل میشــود .باتوج ـه بــه تاثیــر مخــرب بیمــاری ریزومانیــا بــر عملکــرد کمــی
و کیفــی چغندرقنــد ،خســارت زیــادی بــه ایــن کشــاورزان از ناحیــه ایــن بیمــاری وارد میشــود .معرفــی
و آزادســازی ایــن رقــم تــا حــد زیــادی موجــب افزایــش محصــول و در نتیجــه افزایــش درآمــد ایــن قشــر
زحمتکــش میهنمــان خواهــد گردیــد.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
در اصــاح ایــن رقــم از تالقــی منابــع مقــاوم بــا ســاختار ژنتیکــی وســیع جهــت انتقــال ژنهــای مطلــوب بــه
الینهــای چغندرقنــد و بهدنبــال آن گزینــش در شــرایط آلــوده اســتفاده شــد .براســاس نتایــج ارزیابیهــای
بهعمــل آمــده در مناطــق آلــوده خراســان ،فــارس و آذربایجانغربــی طــی ســالهای  1391و ،1392
عملکــرد شــکر ایــن رقــم  8/26تــن در هکتــار و بیشــتر از شــاهد مقــاوم خارجــی (رقــم ارس بــا عملکــرد
شــکر  7/83تــن در هکتــار) و بیــش از دو برابــر شــاهد متحمــل داخلــی (رقــم جــام بــا عملکــرد 3/63
تــن در هکتــار) بــود .در آزمایشهــای میدانــی در حــوزه عمــل کارخانههــای قنــد چنــاران ،تربتجــام و
تربتحیدریــه ،عملکــرد شــکر رقــم مطهــر هماننــد رقــم مقــاوم چندجوانــه خارجــی و بســیار نزدیــک بــه
ارقــام تکجوانــه خارجــی بــود .ایــن رقــم بهدلیــل چندجوانــه بــودن و قــدرت جوانهزنــی بــاال ،مناســب
کشــت در مناطقــی اســت کــه امــکان اســتفاده از ماشــینآالت کشــاورزی محــدود بــوده و زمیــن زراعــی از
کیفیــت و آمادهســازی مناســبی برخــوردار نیســت.
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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنوان يافته قابل ترويج  :کشت نشائی چغندرقند بدون استفاده از گلدان (نشاء ریشه لخت)
يافته منتج از پروژه شماره0-02-02-87-013:
سال شروع 1387 :سال خاتمه پروژه1390 :
نام مجري :ولی اهلل یوسف آبادی
تعريف مسئله:
محدوديــت تاميــن آب آبيــاري ،حملــه گســترده آفاتــي چــون كك و كــرم طوقــه بــر چغندرقنــد ،هزينــه قابــل
توجــه عمليــات تنــك و وجيــن مزرعــه ،مصــرف زیــاد ســموم علــف کــش و حشــره کــش در اوايــل دوره رشــد
و باالخــره همزمانــي نيازآبــي چغندرقنــد بــا غــات ،از عمــده عوامــل ايجــاد کننــده محدوديــت در كشــت
چغندرقنــد كشــور اســت .یکــی از مهمتریــن راهکارهــای عملیاتــی کاهــش مشــکالت ذکــر شــده ،اســتفاده از
سیســتم کشــت نشــائی چغندرقنــد اســت .در ایــن پژوهــش امــکان کشــت نشــاء بــدون گلــدان (ریشــه لخــت)
چغندرقنــد بررســی شــد.
اهميت موضوع:
بــروز خشکســالی هــای پــی در پــی و محدودیــت منابــع تامیــن آب آبیــاری در بســیاری از مناطــق و دشــت
هــای کشــور یکــی از بزرگتریــن چالــش هــای دامنگیــر بخــش کشــاورزی اســت .همچنیــن آلودگــی هــای
زیســت محیطــی ناشــی از مصــرف بیــش از انــدازه ســموم دفــع آفــات و علــف هــای هــرز نیــز از دیگــر عوامــل
مشــکل ســاز در بخــش کشــاورزی محســوب میگــردد.در روش کشــت نشــائی بــدون گلــدان چغندرقنــد60 ،
روز اول از طــول دوره رشــد چغندرقنــد در خزانــه و بــا مســاحت بســیار محــدود ســپری میگــردد .بنابرایــن
دوره ی همزمانــی نیــاز بــه آبیــاری چغندرقنــد و غــات ســپری و در مصــرف آب آبیــاری حــدود  35تــا 40
درصــد صرفــه جوئــی میشــود .در ایــن روش نیــازی بــه تنــک مزرعــه نیســت و هزینــه هــای وجیــن و
مصــرف ســموم مختلــف تــا  50درصــد کاهــش مییابــد.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
در ایــن روش کشــت از هیچگونــه گلدانــی اســتفاده نشــد و بــذر چغندرقنــد بطــور مســتقیم در خزانــه بــا
تراکــم بــاال کشــت گردیــد .پــس از رســیدن قطــر ریش ـهچههای تولیــد شــده بــه حــدود یــک تــا یــک و
نیــم ســانتیمتر ( 60روز بعــد از کاشــت بــذر) ریشــچه هــای تولیــدی از خــاک خــارج و پــس از طــی مراحــل
آمــاده ســازی شــامل حــذف کل بــرگ و دمبرگهــا (ســه ســانتیمتر باالتــر از طوقــه) و قطــع انتهــای ریشــه از
ارتفــاع حــدود  15ســانتیمتری ،ریش ـهچههای آمــاده شــده بــه زمیــن اصلــی منتقــل گردیــد .در ایــن روش
کشــت ،انجــام آبیــاری بالفاصلــه پــس از انتقــال نشــاء بــه زمیــن اصلــی ضــروری اســت .و تاخیــر در آبیــاری از
موفقیــت اســتقرار و درصــد آن کاســته میشــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در ایــن روش علیرغــم
کوتاهــی طــول دوره رشــد محصــول در مزرعــه (حــدود  60روز) و عــدم نیــاز بــه عملیــات تنــک و همچنیــن
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صرفــه جوئــی در مصــرف آب آبیــاری ،ســموم مختلــف و هزینــه وجیــن مزرعــه ،کاهشــی در عملکــرد محصــول
اتفــاق نیفتــاد .از طرفــی درصــد اســتقرار ریشــه چــه هــای منتقــل شــده بــه  93درصــد رســید .میانگیــن
عملکــرد ریشــه در ایــن روش کشــت بــا انتقــال نشــاء در اواســط خــرداد  78تــن درهکتــار و عملکــرد قنــد
خالــص  9/3تــن در هکتــار قنــد بــود.
عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

199

دفتر برنامه ريزي و پايش امور پژوهشي

نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنــوان يافتــه قابــل ترويج:معرفــی ارقــام خارجــي جدیــد چغندرقنــد مقــاوم بــه بولتينــگ
(ســاقه روی) مناســب کشــت پاییــزه
يافته منتج از پروژه شماره0-02-02-92122 :
سال خاتمه پروژه1393:
سال شروع1392:
نام مجري:اباذر رجبی
تعريف مسئله:
پديــده بولتینــگ (ســاقه روی) بــه عنــوان يكــي از عوامــل محــدود كننــده در زراعــت چغندرقنــد پاییــزه،
عملكــرد كمــي و كيفــي محصــول توليــدي را بويــژه در مــزارع زود كاشــت تحــت تاثيــر شــديد قــرار ميدهــد
بطوريكــه در ســالهاي بــا زمســتانهاي ســرد و طوالنــي ،ارقــام چغندرقنــد بســته بــه شــرايط آب و هوايــي
موجــود بــا درصدهــاي متفاوتــی از ســاقه روی مواجــه ميباشــند.
اهميت موضوع:
پدیــده ســاقه روی بــر عملکــرد کیفــی چغندرقنــد تأثیــر نامطلــوب دارد و در فراینــد اســتحصال شــکر در
کارخانجــات قنــد ایجــاد مشــکل میکنــد .بــرای ایــن منظــور الزم اســت همــواره ارقــام جدیــد چغندرقنــد
کــه مقاومــت بــه ســاقه روی دارنــد در مناطــق هــدف از نظــر صفــات کمــی و کیفــی و عکــس العمــل آنهــا
بــه ســاقه روی مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
شــانزده رقــم خارجــي چغندرقنــد از نظــر عملکــرد ،کیفیــت و مقاومــت بــه ســاقه روی در ســه منطقــه
دزفــول ،مغــان و کاشــمر در ســال زراعــي  1392-1393مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .نتایــج نشــان داد کــه در
کاشــمر ،ارقــام  ROSAFLORو  HUMORاز نظــر عملکــرد شــکر ســفید نســبت بــه ارقــام شــاهد مقــاوم
برتــری معنــی دار داشــتند و میــزان ســاقه روی آنهــا بــه ترتیــب  10و  4درصــد بــود کــه بــا ارقــام شــاهد (بــا
 9درصــد ســاقه روی) در یــک گــروه آمــاری قــرار گرفتنــد .لــذا ایــن دو رقــم بــرای کشــت پاییــزه در کاشــمر
توصیــه میشــوند .بــرای منطقــه مغــان ،فقــط رقــم  ANTEKقابــل توصیــه میباشــد زیــرا از نظــر عملکــرد
شــکر ســفید و راندمــان اســتحصال شــکر نســبت بــه ارقــام شــاهد متحمــل برتــری معنـیدار داشــت و میــزان
ســاقه روی آن برابــر  2/65درصــد بــود کــه بــا ارقــام شــاهد (بــا  2/5درصــد ســاقه روی) در یــک گــروه آمــاری
قــرار گرفــت .در منطقــه دزفــول ،ارقــام  AZABA، ROSAFLOR، MERAKو  ANTEKاز نظــر
عملکــرد شــکر ســفید نســبت بــه ارقــام شــاهد برتــری معنــی دار نشــان دادنــد و هــر چهــار رقــم بــه همــراه
ارقــام شــاهد ،فاقــد ســاقه روی بودنــد .در ایــن میــان ،دو رقــم  MERAKو  ANTEKاز نظــر عیــار قنــد
و درصــد قنــد قابــل اســتحصال نیــز نســبت بــه میانگیــن ارقــام شــاهد برتــری معنــی دار داشــتند .بنابرایــن،
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بــرای منطقــه دزفــول ارقــام  AZABA، ROSAFLOR، MERAKو  ANTEKو ترجیحــا» دو رقــم
آخــر توصیــه میشــوند.
عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

مقاوم به ساقه روی

حساس به ساقه روی
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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنــوان يافتــه قابــل ترويــج :تأثیــر مــاده ســوپرجاذب هیدرتــان بــر عملکــرد و کیفیــت
چغندرقنــد در شــرایط تنــش خشــکی
يافته منتج از پروژه شماره4-02-02-93-123:
سال خاتمه پروژه1394:
سال شروع1393 :
نام مجري:اباذر رجبی
تعريف مسئله:
در برخــی مناطــق چغنــدر کاری کشــور از جملــه اســتانهای خراســان ،فــارس و اصفهــان کمبــود آب باعــث
ایجــاد محدودیــت در تولیــد ایــن محصــول شــده اســت .در ســالهایی کــه محدودیــت آب وجــود دارد گیــاه
تحــت تنــش خشــکی قــرار میگیــرد .یکــی از راهکارهــا در ایــن زمینــه ،اســتفاده از مــواد پلیمری ســوپرجاذب
میباشــد.
اهميت موضوع:
مــواد ســوپر جــاذب ضمــن برخــورداري از ســرعت و ظرفيــت زيــاد جــذب آب ،در زمــان احتیــاج ريشــه هــای
گیــاه ،بــه راحتــي آب و مــواد غذايــي محلــول در آب را در اختيــار ريشــه گيــاه قــرار ميدهنــد و عــاوه بــر
آن موجــب افزایــش ظرفیــت نگهــداري آب در خــاک ،افزایــش نفوذپذیــری خــاک ،کاهــش و بهینــه ســازی
مصــرف آب و کاهــش هزینــه هــای آبیــاری ميگردنــد .اســتفاده از ایــن مــواد میتوانــد یــک روش مديريتــی
مناســب بــرای حفــظ ذخيــره رطوبتــي خــاك ،افزايــش راندمــان آبيــاري و در نتيجــه بهبــود بهــره بــرداري از
منابــع محــدود آب باشــد .نقــش ایــن ســوپرجاذب طبــق نظــر شــرکت ســازنده ،کاهــش  30تــا  50درصــدی
میــزان آب مصرفــی گیــاه میباشــد .ایــن تحقیــق بــه منظــور بررســی ایــن ادعــا انجــام شــد.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
در ایــن تحقیــق ،مــاده ســوپرجاذب هیدرتــان در چهــار غلظــت  20 ،10 ،0و  30لیتــر در هکتــار در دو شــرایط آبیاری
معمولــی و تنــش خشــکی بــه روش نــواری قطــره ای (تیــپ) در کــرج در ســال  1393مــورد بررســی قــرار گرفــت.
اعمــال تیمارهــای آبیــاری برحســب دور آبیــاری صــورت گرفــت ،بطــوری کــه هــر نوبــت آبیــاری در شــرایط تنــش
بعــد از هــر دو نوبــت آبیــاری نرمــال انجــام شــد .نتایــج نشــان داد کــه تنــش خشــکی باعــث کاهــش معنــی دار
عملکــرد ریشــه ،عملکــرد شــکر و عیارقنــد و افزایــش معنــی دار کارایــی مصــرف آب شــده اســت .اگرچــه غلظــت 20
لیتــر در هکتــار هیدرتــان تــا حــدودی موجــب افزایــش عملکــرد ریشــه ،عملکــرد شــکر و کارایــی مصــرف آب شــد
امــا بیــن غلظــت هــای مختلــف هیدرتــان از نظــر تأثیــر بــر عملکــرد و صفــات کیفــی چغندرقند تفــاوت معنــی داری
وجــود نداشــت بطــوری کــه عملکــرد ریشــه و عملکــرد شــکر در غلظــت صفــر بــه ترتیــب برابــر  50و  5/81تــن در
هکتــار و در غلظــت  20بــه ترتیــب برابــر  53و  6/12تــن در هکتــار بــود .بنابرایــن ،مصــرف ســوپر جــاذب هیدرتــان
تأثیــر چندانــی در افرایــش عملکــرد و کیفیــت ریشــه چغندرقنــد در شــرایط تنــش خشــکی نــدارد.
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عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

مصرف  20لیتر در هکتار هیدرتان

عدم مصرف هیدرتان

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

203

دفتر برنامه ريزي و پايش امور پژوهشي

نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنــوان يافتــه قابــل ترويج:انتخــاب ارقــام برتــر منــوژرم تجارتــی چغندرقنــد ،ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی
مناطــق غــرب کشــور
يافته منتج از پروژه شماره0-02-02-93-112 :
سال خاتمه پروژه1394:
سال شروع1393 :
نام مجري:محمدرضا اوراضی زاده
تعريف مسئله:
از آنجایــی کــه یکــی از عوامــل محدودکننــده عملکــرد چغنــدر قنــد عوامــل بیمــاری زا نظیــر بیمــاری هــای
ریزومانیــا ،پوســیدگی ریشــه و نماتــد میباشــد ،نقــش ارقــام مقــاوم در مقابلــه بــا آنهــا حائــز اهمیــت اســت.
بطوریکــه اســتفاده از ایــن ارقــام همــراه بــا مدیریــت مناســب مزرعــه مزیــت هــای زیــادی را در کاهــش
خســارت بدنبــال دارد .انتخــاب بهتریــن رقــم یــا ارقــام منــوژرم داخلــی و خارجــی ســازگار بــا شــرایط هــر
منطقــه و توصیــه آن بــه زارعیــن چغنــدرکار ایــن مناطــق امــری مهــم میباشــد.
اهميت موضوع:
منطقــه غــرب کشــور بــه عنــوان یکــی از مناطــق مســتعد تولیــد چغنــدر قنــد ،آلــوده بــه هــر ســه بیمــاری
خاکــزی مهــم چغندرقنــد شــامل ریزومانیــا ،پوســیدگی ریزوکتونیائــی و نماتــد سیســتی اســت .بــا توجــه بــه
نقــل و انتقــال ریشــه چغندرقنــد در غــرب و از غــرب بــه ســایر مناطــق توســعه بیمــاری هــای خاکــزی را
بــه همــراه داشــته اســت .از ایــن رو شناســائی ارقــام مقــاوم بــه یــک یــا هــر ســه بیمــاری در ایــن منطقــه
اهمیــت زیــادی دارد.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
در بررســی هــای بــه عمــل آمــده در حــوزه عمــل چهــار کارخانــه قنــد غــرب کشــور (نقــده ،خــوی ،کرمانشــاه
و لرســتان) از بیــن  21رقــم چغنــدر قنــد تجارتــی منــوژرم داخلــی و خارجــی کشــت شــده در مــزارع آلــوده
بــه بیمــاری ریزومانیــا در مزرعــه زارعیــن 10 ،رقــم برتــر کــه بیشــترین شــکر تولیــدی را داشــتند بــه شــرح
جــدول زیر،بــرای کشــت در مناطــق یــاد شــده توصیــه میشــود .بنابرایــن زارعیــن چغنــدرکار میتواننــد
نســبت بــه انتخــاب رقــم مناســب بــا توجــه بــه قیمــت بــذر تولیــد داخــل یــا وارداتــی اقــدام کننــد.
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رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نقده

نام رقم
آنتك
رزير
ايرس
ايزابال
شكوفا
فرناندو
رستا
مورلي
پائولتا
توكان

رتبه

خوي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام رقم
فرناندو
پائولتا

BTS 335
شكوفا
توكان
كاناريا
تربت
آريا
پارس
سانتا

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كرمانشاه

نام رقم
توكان

BTS 335
ايزابال
نوودورو
فرناندو
پائولتا
بومرنگ
ناگانو
اكباتان
سانتا

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

لرستان

نام رقم

مورلي
ايرس
نوودورو
رزير
فرناندو
ناگانو
BTS 335
فلورس
شكوفا
پائولتا

عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

نمایی از اجرای آزمایش پایلوت بیستون(راست) ،برداشت ریشه های آزمایش پایلوت نقده(چپ).
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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنوان يافته قابل ترويج:انتخاب ارقام برتر منوژرم تجارتی چغندرقند ،سازگار با شرایط اقلیمی مرکز و جنوب کشور
يافته منتج از پروژه شماره0-02-02-93-109 :
سال خاتمه پروژه1394 :
سال شروع1393 :
نام مجري:محمدرضا اوراضی زاده
تعريف مسئله:
از مهمتریــن آفــات و بیماریهــای چغنــدر قنــد در ایــران میتــوان بــه ریزومانیــا ،نماتــد سیســتی و
پوســیدگیهای ریشــه اشــاره نمــود .بیمــاری ریزومانیــا یکــی از مهمتریــن آنهــا میباشــد ایــن بیمــاری بــه
دلیــل کاهــش شــدید محصــول ،دوام تقریبــا نامحــدود در خــاک و آســان نبــودن مبــارزه بــا آن بــه صــورت
عامــل محــدود کننــده کشــت چغنــدر قنــد در آمــده اســت.در ارتبــاط بــا مدیریــت بیماریهــای خاکــزی ،بــه
نظــر میرســد کــه مقاومــت ژنتيكــي موثرتريــن روش كاهــش خســارت آنهــا اســت .بنابرایــن اســتفاده از
ارقــام مقــاوم کارآمدتریــن ،اقتصادیتریــن و ســالمترین روش کاهــش خســارت محصــول میباشــد.
اهميت موضوع:
تاكنــون بــراي مبــارزه بــا بيمــاري ریزومانیــا روشهــاي متعــددي از جملــه اجتنــاب از كشــت چغنــدر قنــد
در خاكهــاي آلــوده ،روشهــاي زراعــي ،مبــارزه شــيميايي و مقاومــت ژنتيكــي مــورد اســتفاده قرارگرفتــه
اســت .بــا وجــود ایــن ،روشــهای پیشــنهادی بــه جــز مقاومــت ژنتیکــی ،بــه طــور روشــن موثــر نبــوده و یــا
از نظــر اقتصــادی بــرای ریشــه کــن کــردن ریزومانیــا تحــت شــرایط مزرعــه ای عملــی نمــی باشــد .خســارت
ایــن بیمــاری از  30تــا  100درصــد بــرآورد شــده اســت .بنابرایــن بــرای تولیــد اقتصــادی ایــن محصــول مهــم
در مــزارع آلــوده بــه ریزومانیــا ،اســتفاده از ارقــام مقــاوم میباشــد .از طرفــی بــا توجــه بــه گســترش ســطح
آلودگــی مــزارع چغنــدر بــه بیمــاری ویروســی ریزومانیــا بطــور خــاص در بعضــی از مناطــق کشــور ،انتخــاب
بهتریــن رقــم یــا ارقــام منــوژرم داخلــی و خارجــی ســازگار بــا هــر منطقــه و توصیــه آن بــه زارعیــن امــری
مهــم میباشــد.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
در بررســی هــای بــه عمــل آمــده در حــوزه عمــل چهــار کارخانــه قنــد مرکــز و جنــوب کشــور (قزویــن،
مرودشــت،اقلید و اصفهــان) از بیــن  21رقــم چغنــدر قنــد تجارتــی منــوژرم داخلــی و خارجــی کشــت شــده
در مــزارع آلــوده بــه بیمــاری ریزومانیــا در مزرعــه زارعیــن 10 ،رقــم برتــر کــه بیشــترین شــکر تولیــدی را
داشــتند بــه شــرح جــدول زیــر ،بــرای کشــت در مناطــق یــاد شــده توصیــه میشــود .بنابرایــن زارعیــن
چغنــدرکار ایــن مناطــق میتواننــد نســبت بــه انتخــاب رقــم مناســب بــا توجــه بــه قیمــت بــذر تولیــد داخــل
یــا وارداتــی اقــدام کننــد.
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قزوين
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام رقم

نوودورو
فلورس
BTS 335
رستا
شكوفا
ايرس
پائولتا
فرناندو
اكباتان
مورلي

اقليد
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام رقم
شكوفا
رستا
فرناندو

BTS 335
ايزابال
پائولتا
مورلي
آنتك
پارس
نوودورو

مرودشت
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام رقم
ايزابال
ناگانو
پائولتا
رزير
مورلي
رستا

BTS 335
فلورس
توكان
بومرنگ

اصفهان
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام رقم
پائولتا
ناگانو
رستا
كاناريا
سانتا
ايزابال

BTS 335
آنتك
رزير
نوودورو

عكس/عكسهاي شاخص از يافته

نمایی از اجرای آزمایش های پایلوت قزوین (راست) و مرودشت(چپ) در سال 1393
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دفتر برنامه ريزي و پايش امور پژوهشي

نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنــوان يافتــه قابــل ترويج:انتخــاب ارقــام برتــر منــوژرم تجارتــی چغندرقنــد ،ســازگار بــا
شــرایط اقلیمــی شــمال شــرق کشــور
يافته منتج از پروژه شماره0-02-02-93-117:
سال خاتمه پروژه1394 :
سال شروع1393 :
نام مجري:محمدرضا اوراضی زاده
تعريف مسئله:
از عوامــل محدودکننــده عملکــرد چغنــدر قنــد عوامــل بیمــاری زا نظیــر بیمــاری هــای ریزومانیــا ،پوســیدگی
ریشــه و نماتــد سیســتی میباشــد .نقــش ارقــام مقــاوم در مقابلــه بــا آنهــا حائــز اهمیــت اســت .بطوریکــه
اســتفاده از ایــن ارقــام همــراه بــا مدیریــت مناســب مزرعــه مزیــت هــای زیــادی را در کاهــش خســارت بدنبال
دارد .هــر ســه بیمــاری از عوامــل آســیب رســان خاکــزی میباشــند و بیماریهــای خاکــزی بــه دلیــل ظهــور
عالئــم دیرهنــگام و عــدم تشــخیص ســریع آنهــا توســط زارع ،معمــوال پتانســیل خســارتزایی باالیــی دارنــد.
اهميت موضوع:
بیمــاری هــای خاکــزی چغندرقنــد در ایــران شــامل ریزومانیــا ،پوســیدگی ریشــه و نماتــد سیســتی بــه صورت
مســتقیم و غیــر مســتقیم خســارت وارد میکننــد .خســارت مســتقیم آنهــا کاهــش عملکــرد محصــول از 30
تــا  100درصــد بــرآورد شــده اســت .افزایــش ناخالصیهــا و کاهــش درصــد قنــد از دیگــر روشــهای خســارت
آنهــا میباشــد .عوامــل بیماریــزای خاکــزی بــه دلیــل کاهــش شــدید محصــول ،دوام تقریبــا نامحــدود در
خــاک و آســان نبــودن مبــارزه بــا آنهــا بــه صــورت عامــل محــدود کننــده کشــت چغنــدر قنــد و بــه تبــع
آن صنعــت قنــد در آمــده اســت .اســتفاده از ارقــام مقــاوم کار آمدتریــن ،اقتصادیتریــن و ســالمترین روش
کاهــش خســارت محصــول میباشــد .ایــن امــر در مــورد بیماریهــای خاکــزاد بــه دلیــل عــدم كارايــي ســایر
روشــهاي متــداول مبــارزه اهمیــت بیشــتری دارد.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
در بررســی هــای بــه عمــل آمــده در حــوزه عمــل پنــج کارخانــه قنــد شــمال شــرق (نیشــابور ،تربــت جــام،
فریمــان ،شــیروان و شــاهرود) از بیــن  21رقــم چغنــدر قنــد تجارتــی منــوژرم داخلــی و خارجــی کشــت
شــده در مــزارع آلــوده بــه بیمــاری ریزومانیــا در مزرعــه زارعیــن 10 ،رقــم برتــر کــه بیشــترین شــکر تولیــدی
را داشــتند بــه شــرح جــدول زیــر ،بــرای کشــت در مناطــق یــاد شــده توصیــه میشــود .بنابرایــن زارعیــن
چغنــدرکار ایــن مناطــق میتواننــد نســبت بــه انتخــاب رقــم مناســب بــا توجــه بــه قیمــت بــذر تولیــد داخــل
یــا وارداتــی اقــدام کننــد.
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رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نيشابور

نام رقم
توكان
شكوفا
فرناندو
آنتك
كاناريا
پائولتا

BTS 335
پارس
رزير
ناگانو

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تربت جام

نام رقم
پائولتا
فرناندو
آريا
سانتا
ايزابال
توكان

BTS 335
رزير
شكوفا
رستا

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

فريمان

نام رقم
پائولتا
فرناندو
توكان
شكوفا
آريا
رستا
مورلي
سانتا
ايزابال
پائولتا

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شيروان

نام رقم
رستا
اكباتان
پائولتا
فلورس
ايزابال

BTS 335
كاناريا
ايرس
تربت
آريا

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شاهرود

نام رقم
ايزابال
كاناريا

BTS 335
فلورس
فرناندو
آنتك
نوودورو
ايرس
مورلي
پائولتا

عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

نمای کلی از اجرای آزمایش پایلوت تربت جام در سال 1393
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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنــوان يافتــه قابــل ترويــج  :معرفــي هیبریــد منــوژرم مقــاوم بــه ریزومانیــا و نماتــد سیســتی
رقــم چغندرقنــد شــکوفا
يافته منتج از  6پروژه تحقیقاتی
سال خاتمه پروژه1393 :
سال شروع1386 :
نام مجري :سیدباقر محمودی
تعريف مسئله:
بیمــاری ویروســی ریزومانیــا و نماتــد سیســتی چغندرقنــد از چالشهــای مهــم زراعــت چغندرقنــد بهــاره در
ایــران میباشــند و حــدود  50درصــد ســطح زیــر کشــت چغندرقنــد کشــور تحــت تاثیــر ایــن دو بیمــاری
اســت .عامــل هــردو بیمــاری خاکــزی بــوده و بیماریهــای خاکــزی بــه دلیــل ظهــور دیرهنــگام عالئــم و عــدم
تشــخیص ســریع پتانســیل خســارتزائی باالئــی دارنــد .اســتفاده از رقــم مقــاوم ســادهترین و کارآمدتریــن
روش مدیریــت هــر دو بیمــاری بهشــمار مـیرود.
اهميت موضوع:
نماتــد مولــد سیســت چغندرقنــد عالوهبــر کاهــش عملکــرد و کیفیــت محصــول ،موجــب تشــدید آلودگــی
ریشــه در اثــر فعالیــت ســایر عوامــل بیمــاریزای خاکــزی میشــود .خســارت ناشــی از نماتــد حــدود 10
درصــد بــرآورد شــده اســت .خســارت بیمــاری ریزومانیــا نیــز بهصــورت کمــی و کیفــی و از  30تــا 100
درصــد گــزارش شــده اســت .اســتفاده از ایــن رقــم عالوهبــر تضمیــن تولیــد ،در هــر هکتــار پنجــاه درصــد
صرفهجوئــی در هزینــه خریــد بــذر بــرای مصرفکننــده بههمــراه خواهــد داشــت.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
رقــم شــکوفا یــک رقــم دیپلوئیــد منــوژرم بــا مقاومــت دوگانــه بــه ریزومانیــا و نماتــد سیســتی و مناســب
کشــت بهــاره در مناطــق مختلــف کشــور میباشــد .عملکــرد شــکر ســفید ایــن رقــم در آزمایشــات ســالهای
 92و  93معــادل  99/1درصــد ارقــام شــاهد خارجــی بــود و بــا آنهــا در یــک گــروه آمــاری قــرار گرفــت .در
آزمایشهــای میدانــی ســال  1393در شــرایط آلــوده در حــوزه کارخانههــای قنــد خــوی ،قزویــن ،نیشــابور،
فریمــان و تربتحیدریــه ،رقــم شــکوفا بــا تولیــد حــدود  8الــی  9تــن شــکر همپــای ارقــام خارجــی نظیــر
تــوکان ،ســانتا و پائولتــا بــود .عملکــرد شــکر ایــن رقــم در مقایســه بــا شــاهد مقــاوم داخلــی (آریــا)  12درصــد
(معــادل یــک تــن) بیشــتر اســت کــه بهمعنــی افزایــش درآمــد کشــاورزان میباشــد .از دیگــر مزایــای
ایــن رقــم میتــوان بــه ســاختار ســایه انــداز ایــن رقــم اشــاره کــرد بــه نحــوی کــه ایــن رقــم باتوجهبــه
آرشــیتکت آن میتــوان تــا  133هــزار بوتــه در هکتــار در آرایــش کاشــتهای  60*40و یــا 50 *25
کشت نمود.
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عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

نمای ظاهری رقم چغدرقند «شکوفا» مقاوم به ریزومانیا و نماتد سیستی در مزرعه سال 1393
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211
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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنوان يافته قابل ترويج:مقايسه ارقام جدید تجارتي خارجی مقاوم به نماتد سيستي چغندرقند
يافته منتج از پروژه شماره0-43-02-92-118 :
سال خاتمه پروژه1394:
سال شروع1392:
نام مجري :جمشید سلطانی
تعريف مسئله:
نماتــد سيســتي چغنــدر قنــد بــراي اوليــن بــار در ايــران از اســتان خراســان در ســال  1347گــزارش شــد
و تاكنــون بعنــوان يــك معضــل و عامــل محــدود كننــده كشــت چغنــدر قنــد مطــرح بــوده اســت .دامنــه
گســترش ايــن نماتــد در مناطــق چغنــدر كاري كشــور رو بــه افزايــش اســت وهــر ســاله مناطــق جديــدي
بــه ايــن نماتــد آلــوده ميگــردد و اكنــون اكثــر مناطــق چغنــدر كاري ايــران آلــوده ميباشــد .بررس ـيها
نشــان داده اســت کــه در جمعيــت اوليــه  40تخــم و الرو در يــک گــرم از خــاک ميــزان عملکــرد تــا 80
درصــد کاهــش ميیابــد .ســاده تریــن روش کاهــش خســارت آن کاربــرد ارقــام متحمــل مقــاوم میباشــد.
اهميت موضوع:
نماتــد سیســتی چغندرقنــد دوام زیــادی در خــاک داشــته و میزبــان هــای زیــادی نیــز دارد لــذا مبــارزه بــا آن
مشــکل اســت .بــراي مبــارزه بــا بيمــاري ،تنــاوب ،ضــد عفونــي خــاك بــا نماتــد كشهــا و آفتابدهــي خــاك
در ســطوح كوچــك ،اســتفاده از گياهــان تلــه مقــاوم و ارقــام مقــاوم چغندرقنــد توصيــه شــده اســت .اســتفاده
از نماتدكشهــا نيــز بــه دليــل پايــداري آنهــا در خــاك و ايجــاد آلودگيهــاي زيســت محيطــي محدوديــت
هايــي دارد و از نظــر اقتصــادي نيــز ،در ســطح وســيع مقــرون بــه صرفــه نمــي باشــد .بــا توجــه بــه خســارت
بــاالي نماتــد يــاد شــده ،ميبايســت روشــي بــراي كنتــرل اســتفاده نمودكــه هــم بــراي توليــد كننــدگان
مقــرون بــه صرفــه بــوده و بــه محيــط زيســت آســيبي وارد نکنــد .اســتفاده از ارقــام مقــاوم دركنتــرل هــر
بيمــاري يكــي از ســاده تريــن و در عيــن حــال امــن تريــن روشــهاي مبــارزه اســت .کشــاورزان هــر ســاله
تعــداد زيــادي از ارقــام چغندرقنــد بــه عنــوان مقــاوم بــه ايــن نماتــد در مــزارع آلــوده کشــت ميکننــد امــا
صحــت ايــن موضــوع کــه آيــا ايــن ارقــام مقاومــت کافــي در شــرايط اقليمــي کشــور مــا را دارنــد يــا خيــر؟
اجــراي چنيــن پــروژه هایــي جوابگــوي ايــن موضــوع خواهنــد بــود.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
در ايــن پــروژه ،هشــت رقــم تجارتــي خارجــي بعــاوه يــک رقــم حســاس داخلــي در مــزارع آلــوده بــه نماتــد
اســتانهاي خراســان رضــوي (مشــهد) و آذربايجــان غربي(خــوي) کشــت و از نظــر عملکــرد ريشــه و قنــد
مقايســه شــدند .از طــرف ديگــر ايــن ارقــام در شــرايط گلخانــه نيــز از جهــت مقاومــت بــه نماتــد ارزيابــي
و بــر اســاس آن گروهبنــدي شــدند .نتايــج دو ســاله آزمايشــات مزرعــهاي و آزمــون مقاومــت در شــرایط
گلخانــه نشــان داد كــه بيــن ارقــام مــورد ارزيابــي ،رقــم  800 ،CHARLYکیلوگــرم در هکتــار ،شــکر ســفید
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بیشــتری نســبت بــه میانگیــن ســایر ارقــام جدیــد تولیــد نمــود .در نتیجــه ایــن رقــم میتوانــد در کاهــش
خســارت بیمــاری و افزایــش درآمــد زارع در مــزارع آلــوده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

نمایی از رقم حساس و مقاوم به نماتد سیستی در مزرعه آلوده (راست) و ظاهر ریشه های مقاوم و حساس (چپ)
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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنوان يافته قابل ترويج:توصیه مقدار مصرف کود نیتروژن در کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرم کشور
يافته منتج از پروژه شماره34-71-0210-89116 :
سال خاتمه پروژه1392 :
سال شروع1389 :
نام مجري:حمید شریفی
تعريف مسئله:
نيتــروژن مهمتريــن عنصــري اســت کــه در زراعــت چغندرقنــد بــه صــورت کــود مصــرف ميشــود ،لــذا
تعییــن حــد بهینــه آن بــه ویــژه در ارقــام جدیــد بــه منظــور جلوگیــری از کاهــش شــدید عملکــرد و نیــز
ممانعــت از افزایــش ناخالــص هــای ریشــه و کاهــش کیفیــت آن از اهمیــت خاصــی برخــوردار میباشــد.
اهميت موضوع:
بــا توجــه بــه اثــر گــذاري برخــي عمليــات بــر عملکــرد و کيفيــت گيــاه کــه گاه در جهــات مخالــف يکديگــر
عمــل ميکننــد ،مثــل نيتــروژن کــه هــم باعــث افزايــش معنــي دار عملکــرد ميشــود و هــم ميتوانــد
ســبب کاهــش کيفيــت گــردد؛ ضــرورت اجــرای ايــن پژوهــش را در شــمال خوزســتان کــه بــه دلیــل شــرایط
آب و هوایــی خــاص خــود یکــی از مناطــق منحصــر بفــرد در کشــت چغنــد قنــد میباشــد ،مشــخص نمــود.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
اســتفاده از تجزیــه خــاک و تعییــن نیتــرات خــاک در عمــق صفــر تــا  30ســانتی متــری و ســپس مشــخص
نمــودن نیتــروژن مــورد نیــاز بــا توجــه بــه حــد بحرانــی نیتــرات خــاک یعنــی  20میلــی گــرم در کیلوگــرم.
اســتفاده از ایــن روش منجــر بــه مصــرف مطلــوب نیتــروژن و جلوگیــری از هــدر رفــت آن و بــه تبــع آن
افزایــش ســود اقتصــادی بهــره بــردار و نیــز رعایــت مســائل زیســت محیطــی میباشــد .توصیــه مصــرف کــود
نیتــروژن در کشــت پاییــزه چغندرقنــد بــه شــرح جــدول زیــر میباشــد.
توصیــه هــای منــدرج در جــدول زیــر در خاکهایــی بــا بافــت رســی ،مــواد آلــی کمتــر از یــک درصــد و pH
بیــش از  7/5معتبــر اســت .در صــورت کاهــش  pHو یــا افزایــش مــواد آلــی و تغییــر بافــت خــاک بــه لومــی
و متوســط ،حــدود  50کیلوگــرم از توصیــه هــای فــوق کاهــش مییابــد.
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مناطق گرم (كشت پاييزه)

نيترات خاك
(ميلي گرم در كيلوگرم خاك)
>5
10-5
15-10
20-15
25-20
< 25

كود اوره معمولي
(كيلوگرم در هكتار)
300-400
250-300
150-250
100-150
100
صفر

عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

نمایی از مزرعه چغندرقند با تغذیه مناسب در کشت پاییزه چغندرقند(دزفول)
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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنوان يافته قابل ترويج :مدیریت کلش گندم در تناوب با چغندرقند در جهت افزایش مواد آلی خاک
يافته منتج از پروژه شماره03-71-02-87-018:
سال خاتمه پروژه1392:
سال شروع1387 :
نام مجري:حمید نوشاد
تعريف مسئله:
اقلیــم گــرم و خشــک ایــران و عــدم مصــرف مــواد آلــی از جملــه کودهــای حیوانــی و بقایــای گیاهــی ،و از طــرف
دیگــر مصــرف بیرویــه انــواع کودهــای شــیمیایی باعــث شــده تــا در اکثــر مناطــق ایــران خاکدانــه در اراضــی
کشــاورزی از هــم پاشــیده شــده و خــاک پــودری و نهایتــا موجــب ســفتی زمیــن گــردد .کاهــش مــواد آلــی و
متعاقــب از هــم پاشــیدگی خاکدانــه ،کاهــش راندمــان مصــرف آب ،کودهــای شــیمیایی و ســموم مصرفــی در
کشــاورزی شــده و از هــم پاشــیدگی خاکدانــه و متعاقــب آن ســفت شــدن خــاک باعــث افزایــش انــرژی مصرفــی
توســط تراکتــور میشــود .بــا کمــک بقایــای مزرعــه گنــدم میتــوان مــواد آلــی خــاک را افزایــش داد.
اهميت موضوع:
یکــی از راههــای کــم هزینــه جهــت افزایــش مــاده آلــی خــاک ،اعمــال تنــاوب صحیــح و اســتفاده از بقایــای
گیاهــی از جملــه کلــش گنــدم و جــو میباشــد .چگونگــی مدیریــت بقایــا در ابتــدا بــر مقــدار مــواد آلــی
خــاک و میــزان مــواد آلــی بــر بســیاری از خصوصیــات خــاک از جملــه بــاروری خــاک ،نفــوذ ســطحی ،نفــوذ
عمقــی ،تبخیــر ،حساســیت بــه فرســایش و چرخــه مــواد غذایــی ،کارایــی روشهــای کنتــرل آفــات ،امــراض و
علفهــای هــرز و همچنیــن میــزان انــرژی مصرفــی توســط ادوات کشــاورزی تاثیــر عمــدهای دارد .در اراضــی
بــا درصــد مــواد آلــی کمتــر از یــک درصــد ،افزایــش یــک درصــدی در مــواد آلــی باعــث افزایــش حداقــل 30
درصــدی در عملکــرد گیاهــان زراعــی میشــود.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
حتیاالمــکان کلــش توســط دســتگاه کلــش خــرد کــن و در صــورت عــدم وجــود چنیــن دســتگاهی توســط
دیســک ،بــه قطعــات ریزتــر خــرد شــود .البتــه اگــر بــه هــر دلیلــی امــکان ریــز کــردن کلــش نباشــد ،در اراضی
بــدون مشــکل کمبــود آب و دارای سیســتم آبیارانــی بارانــی و یــا در اراضــی دارای کمبــود آب و بدون سیســتم
آبیــاری بارانــی بــا انجــام مراحــل زيــر بــه نتیجــه مناســب بــا مطلوبیــت کمتــر خواهیــم رســید:
الف -سیستم بارانی:
در مناطقــی کــه دارای سیســتم آبیــاری بارانــی باشــد در ابتــدای شــهریور بــا زدن چیــزل مرکــب و یــا یــک افســت
ســنگین بــر زمیــن حــاوی کلــش ،خــاک ورزی اولیــه انجــام خواهــد شــد و نســبت بــه انجــام یــک نوبــت آبیــاری
اقــدام شــود .پــس از آن در مهرمــاه گندمــی را کــه بــه انــدازه کافــی رشــد کــرده ،بــه همــراه مصــرف مقــداری کــود
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نیتــروژن بــه میــزان  50تــا  100کیلوگــرم اوره و مصــرف گوگــرد تــا حدود100تــا  150کیلوگــرم در هکتار توســط
شــخم ســطحی(چیزل یــا گاو آهــن) بــه زیــر خــاک بــرده میشــود .بــا ایــن روش در اســفند مــاه و یــا در ابتــدای
بهــار و هنــگام آمــاده ســازی بســتر ،کلــش بــه انــدازه کافــی پوســیده و مشــکلی ایجــاد نخواهــد شــد .با ایــن روش
حتــی میتــوان کل کلــش حاصــل از زراعــت گنــدم را براحتــی پوســاند و بــرای کشــت ســال بعــد کــه چغندرقنــد
اســت ،مزاحمتــی ایجــاد نشــده و بســتر مناســبی را تهیــه کرد.
ب :بدون سیستم آبیاری بارانی و یا داشتن مشکل کمبود آب:
در مناطقــی کــه امــکان آبیــاری پــس از برداشــت گنــدم بــه هــر دلیــل مقــدور نیســت و شــرایط اقلیمــی اجازه
آمــاده ســازی کامــل را در بهمــن و اســفند مــاه میدهــد ،نیــز در شــهریور مــاه بــا زدن چیــزل مرکــب و یــا
یــک افســت ســنگین بــر زمیــن حــاوی کلــش و رهــا کــردن زمیــن تــا بارندگیهــای پاییــزه ،باعــث میشــود
گندمهــای ریــزش شــده ازکمبایــن ســبز گــردد ســپس در بهمــن و اســفند و یــا ابتــدای بهــار نســبت بــه
آمــاده ســازی زمیــن بــا ادوات مناســب اقــدام کــرد .در ایــن روش هماننــد روش قبلــی ،امــکان اســتفاده از کل
کلــش گنــدم نبــوده و تنهــا بایــد عملیــات را بــر روی کلــش باقیمانــده پــس از بســته بنــدی عمــده کلــش
انجــام گیــرد.
عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

وضیعت کلش گندم پس از برداشت گندم و قبل از اعمال تیمار

وضیعت کلش پس از یکبار آبیاری (سمت راست) وضیعت شخم در بهار سال بعد پس از اعمال مدیریت کلش(سمت چپ)
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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنوان يافته قابل ترويج:اثرات صدمات برگی بر عملکرد چغندرقند در مراحل مختلف رشد
يافته منتج از پروژه شماره2-02-02-89-0023 :
سال خاتمه پروژه1391 :
سال شروع1389 :
نام مجري:رحیم محمدیان
تعريف مسئله:
برخــی عوامــل تــا حــدی قابــل کنتــرل نظیــر آفــات برگخــوار یــا غیــر قابــل کنتــرل نظیــر تگــرگ همــه ســاله
از طريــق كاهــش بــرگ خســارت زیــادی بــه محصــول چغنــدر قنــد وارد مینمایــد .بــه عنــوان مثــال تنهــا
در ســال زراعــی  1394-1393بالــغ بــر چهــار ميلیــارد ریــال از طــرف صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی
بابــت خســارت ناشــی از تگــرگ در زراعــت چغندرقنــد پرداخــت شــده اســت .همچنیــن در برخــی از مناطــق
کشــاورزان بــه صــورت بــرگ چینــی ،از بــرگ چغندرقنــد بــه عنــوان علوفــه اســتفاده میکننــد بــدون آنکــه
شــناخت دقیقــی از اثــرات آن بــر عملکــرد قنــد بداننــد .ایــن تحقیــق بــا هــدف شــناخت میــزان خســارت
ناشــی از صدمــات برگــی در مراحــل مختلــف رشــد چغنــدر در دو تاریــخ کاشــت بهنــگام و دیــر هنــگام
انجــام شــد.
اهميت موضوع:
ســطح بــرگ ،میــزان دريافــت پرتوهــای نــور را کنتــرل میکنــد و گســترش آن تــا زمــان بســته شــدن
ســایه انــداز گیــاه مهــم میباشــد .در چغندرقنــد شــاخص ســطح بــرگ حــدود ســه برابــر جــذب حداکثــر نــور
ضــروري اســت .هــر عاملــی کــه ســرعت گســترش ســطح بــرگ را محــدود کنــد ،بــه طــور مســتقیم تولیــد
نهائــی را کاهــش میدهــد .بجــز کاهــش ســطح بــرگ بــه دلیــل پیــری بــرگ ،عوامــل متعــدد زنــده و غیــر
زنــده دیگــر ماننــد تنــش هــای خشــکی و گرمایــی ،تگــرگ ،ســرما و یــخ زدگــی برگهــا ،حشــرات بــرگ
خــوار و عوامــل بیمــاری زای برگــی میتواننــد باعــث کاهــش ســطح بــرگ چغندرقنــد گردنــد.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
درایــن تحقیــق تاثیــر تاریــخ کاشــت بهنــگام (پایــان فروردیــن مــاه در شــرایط کــرج) و تاخیــری (حــدود 25
تــا  30روز بعــد از آن) و زمــان بــرگ زنــی براســاس مراحــل رشــدی چغندرقنــد شــامل مرحلــه اولیــه رشــد
(جوانــه زنــی تــا  6برگــی) ،مرحلــه توســعه گیاهــی (از شــش برگــی تــا زمــان رســیدن بــه حداکثــر پوشــش
برگــی) و مرحلــه میانــی رشــد (دوره حداکثــر پوشــش برگــی) و مرحلــه اواخــر فصــل رشــد (آخــر دوره
حداکثــر پوشــش برگــی وشــروع کاهــش آن تــا زمــان برداشــت) بــا شــدت هــای مختلــف صدمــات برگــی
شــامل  75 ،50 ،25و 100درصــد حــذف پهنــک برگهــا بــر خصوصيــات كمــي و كيفــي ریشــه چغندرقنــد
انجــام شــد .عــاوه بــر عوامــل ذکــر شــده جهــت تعییــن مقــدار خســارت بــرگ يــك تيمــار بــدون حــذف
بــرگ نيــز در نظــر گرفتــه شــد .نتایــج نشــان داد کــه مقــدار درصــد کاهــش محصــول ناشــی از صدمــات برگی
218

سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

يافتههاي قابل ترويج سال  1394سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي

در هــر دو تاریــخ کاشــت تقریبــا مشــابه بــود .در اثــر ایجــاد صدمــات برگــی ،عملکــرد قنــد خالــص بیــش از
عملکــرد ریشــه کاهــش یافــت .حــذف تــا  25درصــد بــرگ در مرحلــه اولیــه رشــد و مرحلــه توســعه گیاهــی
تاثیــر قابــل توجهــی بــر عملکــرد قنــد خالــص نداشــت ،در حالیکــه هــر گونــه حــذف بــرگ در مرحلــه میانــی
و اواخــر فصــل رشــد بــه طــور قابــل توجهــی باعــث کاهــش عملکــرد قنــد خالــص در مقایســه بــا شــرایط
بــدون حــذف بــرگ شــد .لــذا حفــظ برگهــا در مراحــل مختلــف رشــد خصوصــا در مرحلــه میانــی رشــدی
(حــدودا همزمــان بــا اواســط تیــر مــاه تــا اواخــر مــرداد مــاه) و در مرحلــه رســیدگی (حــدودا همزمــان بــا
اواخــر مــرداد تــا اواخــر شــهریور مــاه) جهــت حصــول عملکــرد قنــد خالــص بــاال ضــرورت دارد.
عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

خسارت های برگی مختلف ایجاد شده در مرحله اولیه رشد چغندرقند
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نام موسسه/پژوهشكده/مركز ملي :موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
عنــوان يافتــه قابــل ترويج:مقایســه کاهــش عملکــرد ناشــی از صدمــات برگــی در چغندرقنــد
بــا کشــت مجــدد در زمــان وقــوع خســارت
يافته منتج از پروژه شماره2-02-02-89-0023 :
سال خاتمه پروژه1391 :
سال شروع1389 :
نام مجري:رحیم محمدیان
تعريف مسئله:
بــا وقــوع صدمــات برگــی ناشــی از عوامــل متعــدد قابــل و یــا غیــر قابــل کنتــرل حفــظ و یــا کشــت مجــدد
محصــول جهــت کاهــش خســارت مــورد تردیــد زارعیــن چغنــدرکار میباشــد .ایــن تحقیــق بــا هــدف مقایســه
کاهــش عملکــرد ناشــی از صدمــات برگــی در شــدتها و مراحــل مختلــف رشــد چغندرقنــد و مقایســه آن بــا
کشــت همزمــان بــا زمــان خســارت انجــام شــد.
اهميت موضوع:
تاریــخ کاشــت یکــی از مهمتریــن عوامــل تعییــن کننــده عملکــرد چغندرقنــد اســت .در شــرایط نرمــال ،میزان
مــاده خشــک کل تولیــدی چغندرقنــد ،نســبتی از نــور جــذب شــده توســط ســایه انــداز طــي فصــل رشــد
میباشــد .لــذا افزایــش طــول دوره رشــد ،از طریــق تاریــخ کاشــت زودتــر و در نتیجــه امــکان جــذب بیشــتر
نــور توســط برگهــا میتوانــد بــر عملکــرد چغندرقنــد موثــر باشــد .از طــرف دیگــر هــر عاملــی کــه ســرعت
گســترش ســطح بــرگ را محــدود کنــد ،بــه طــور مســتقیم تولیــد نهائــی را کاهــش میدهــد .عــاوه بــر
عوامــل محیطــی و پیــری برگهــا ،عوامــل متعــدد زنــده و غیــر زنــده دیگــر ماننــد خشــکی ،گرمــا ،تگــرگ،
حشــرات بــرگ خــوار و عوامــل بیمــاری زای برگــی میتواننــد باعــث کاهــش ســطح بــرگ گــردد .مقایســه
اثــرات کاهــش عملکــرد ناشــی از مقادیــر مختلــف صدمــات برگــی در مراحــل مختلــف رشــد بــا کشــت مجــدد
(تاخیــری) پــس از صدمــات برگــی میتوانــد مــا را در تصمیــم گیــری در جهــت حفــظ زراعــت و یــا کشــت
مجــدد آن یــاری رســاند.
روش اجراي يافته در عرصه و نتايج حاصل از بهکارگیری:
درایــن تحقیــق تاثیرزمــان بــرگ زنــی براســاس مراحــل رشــدی چغندرقنــد شــامل مرحلــه اولیــه رشــد
(جوانــه زنــی تــا  6برگــی) ،مرحلــه توســعه گیاهــی (از شــش برگــی تــا زمــان رســیدن بــه حداکثــر پوشــش
برگــی) و مرحلــه میانــی رشــد (دوره حداکثــر پوشــش برگــی) بــا شــدت برگزنــی شــامل  75 ،50 ،25و100
درصــد حــذف پهنــک برگهــا بــر عملکــرد چغندرقنــد انجــام شــد .عــاوه بــر عوامــل ذکــر شــده جهــت
تعییــن مقــدار خســارت بــرگ يــك تيمــار بــدون حــذف بــرگ نيــز در نظــر گرفتــه شــد .همچنیــن همزمــان
بــا حــذف برگهــا در کــرت هــای جداگانــه اقــدام بــه کشــت گردیــد .نتایــج نشــان داد کــه عملکــرد قنــد
خالــص درکشــت همزمــان بــا اعمــال تیمارهــای حــذف بــرگ در هــر ســه مرحلــه ذکــر شــده در مقایســه
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بــا تیمــار هــای بــدون حــذف بــرگ و حــذف بــرگ بــه طــور معنــی داری کمتــر بــود .عملکــرد قنــد خالــص
در کشــت هــای همزمــان بــا ایجــاد صدمــات برگــی در ســه مرحلــه رشــدی ذکــر شــده در مقایســه بــا تیمــار
بــدون حــذف بــرگ بــه ترتیــب حــدود  45 ،31و  88درصــد کاهــش یافــت .از طــرف دیگــر چغندرهایــی کــه
همزمــان بــا ســه مرحلــه اعمــال تیمــار بــرگ زنــی کاشــت شــده بودنــد ،در مقایســه بــا چغندرهــای کــه دچــار
صدمــه برگــی در همــان مرحلــه شــده بودنــد بــه طــور میانگیــن بــه ترتیــب حــدود  36 ،23و  83درصــد
عملکــرد قنــد خالــص کمتــری تولیدکردنــد .بــه عبــارت دیگــر در صورتــی کــه بــه هــر علتــی تنهــا برگهــا
دچــار صدمــه شــوند ،حــذف محصــول وکشــت مجــدد آن توصیــه نمیشــود و بهتــر اســت در ایــن شــرایط
مزرعــه حفــظ شــود.
عكس/عكسهاي شاخص از يافته:

نمائی از صدمات برگی ایجاد شده در مرحله میانی رشد چغندرقند و کشت همزمان با ایجاد صدمات برگی
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