بيان مسئله و اهميت موضوع

استان خوزستان ـ بهويژه مناطق شمالي آن ـ با برخورداري از آب و هواي مناسب ،شبكههاي
مدرن آبياري دز ،اراضي وسيع ،مسطح و مرغوب ،در زُمره مناطق مستعد كشت چغندرقند قرار
دارد  .با توجه به وجود شرايط مناسب كشت چغندرقند پاييزه در بخش هاي وسيعي از منطقه
جنوب غرب كشور (شامل استانهاي خ وزستان ،مناطق جنوبي استان ايالم و استانهاي واقع در
شرق خوزستان) ،بررسي امكان كاشت چغندرقند و تعيين تاريخ كاشت و برداشت مناسب اين
گياه در مناطق جديد ،جهت توسعه و ترويج اين گياه اقتصادي در تناوب زراعي منطقه از اهميت
زيادي برخوردار است .در سايه دستيابي به مناطق مستعد و جديد كشت پاييزه چغندرقند (دهلران
و ايذه به خاطر داشتن منابع فراوان آب و خاک و دشتهاي وسيع حاصلخيز) و مزيتهاي فراوان
موجود در اين مناطق ـ از جمله نياز آبي پايين و اقتصادي بودن سيستم توليد ـ ميتوان انتظار داشت
توليد شكر چغندري افزايش يابد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

با توجه به نتايج به دست آمده در منطقه دهلران ،باالترين عملكرد شكر سفيد ( 8/7تُن در
هكتار) در تمام سال ها در محدوده زماني كاشت طي اواخر شهريور تا اواخر مهر و برداشت در
فاصله زماني اواسط ارديبهشت تا اواسط خرداد به دست آمد .در تمام سالها ،تاريخكاشتهاي
زود باالترين و تاريخ كاشت دير كمترين درصد قند را به خود اختصاص دادند .بيشترين درصد
قند ( 16/55درصد) مربوط به تاريخ كاشت اواخر شهريور و كمترين مقدار ( 11/91درصد) در

صفحه 1

كشت اواخر آبان بهدست آمد .به طوركلي ،نتايج سه سال تحقيق در مناطق دشت عباس و دهلران
مشخص كرد:
 تاريخكاشت هاي اوايل مهر تا اويل آبان با درنظر داشتن تمام جنبههاي كمي و كيفي و درصد
بولتينگ (ساقهروي) در چغندرقند ،مناسبترين تاريخ كاشت براي مناطق دشت عباس
ودهلران است.
 تاريخ برداشت از اوايل ارديبهشت تا اواسط خرداد از لحاظ صفات كمي وكيفي و درصد
بولتينگ چغندرقند در اين مناطق قابل توصيه است .نكته مهمي كه در مورد زمان برداشت
مناسب در اين منطقه بايستي مورد توجه قرار گيرد آن است كه بهدليل بافت سبک خاکهاي
منطقه و وزش بادهاي گرم محلي ،عمليات برداشت چغندرقند ميبايست تا اواسط خرداد
پايان يافته باشد.
تحقيقات سهساله در منطقه ايذه نيز نشان داد كه امكان كشت پاييزه و بهاره چغندرقند در
اين منطقه وجود دارد .در كشت پاييزه چغندرقند ،تاريخكاشت هاي اواخر مهر تا اواخر آبان،
بهترين تاريخ كاشت در اين منطقه محسوب ميشود .در كشتهاي زودتر از آبان ،خطر به ساقه
رفتن بيش از حد ارقام و در كشتهاي بعد از آذر ،مشكل به موقع عمليات داشت بهعلت مصادف
شدن با فصل بارندگي و سرما موجب كاهش عملكرد كمي و كيفي چغندرقند خواهد شد .در
آزمايش بهاره نيز كشت هاي زود (اواسط اسفند ـ اوايل فروردين) به شرط تأمين آب كافي
قابلتوصيه است.
منابع مورداستفاده

 شريفي ،ح .1385 .تعيين مناسبترين تاريخ كاشت و برداشت چغندرقند در منطقه دهلران.
گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي ،موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند.
 شريفي ،ح . 1375 .بررسي امكان كشت چغندرقند در منطقه ايذه .گزارش نهايي پروژه
تحقيقاتي ،مركز تحقيقات كشاورزي صفيآباد دزفول.
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