نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

رطوبت و فشردگي خاك از عوامل مهم تأثیرگذار بر درصد جوانهزني ،سرعت جوانهزني
و در نهایت ،استقرار بوته چغندرقند در سطح مزرعه محسوب ميشوند .ازآنجایيکه ،جوانهزني
بذر در کوتاهترین زمان ممکن موجب ميشود تا جوانهها قبل از آنکه شرایط خاص براي ایجاد
سله ـ پس از بارندگي و یا آبیاري ـ فراهم شود ،از خاك خارج و مستقر شوند از اهمیت زیادي
برخوردار است.
نتایج تحقیقات نشان ميدهد که قدرت جوانهزني بذر در مزرعه 33 ،درصد (با دامنه تغییرات
بین  5-70درصد) کمتر از قدرت جوانه زني آن در شرایط استاندارد در آزمایشگاه است .باالبودن
قوه نامیه بذر ،شرط اصلي براي جوانهزني محسوب ميشود اما ،کافي نیست .براي جوانهزني
مطلوب ،باید شرایط رطوبت ،دما و اکسیژن محیط خاك (تهویه) نیز فراهم باشد و هر عاملي که
موجب کم و یا زیاد شدن هریك از این عوامل شود ،جوانه زني را مختل خواهد ساخت .با افزایش
رطوبت و فشردگي خاك ،میزان هواي قابلاستفاده خاك براي جوانهزني بذر کاهش خواهد
یافت .هم چنین با افزایش فشردگي خاك و عمق کاشت بذر ،مقاومت فیزیکي خاك در برابر
خروج جوانه افزایش مي یابد و جوانه باید انرژي زیادي صرف بیرون آمدن از خاك کند .سله،
بهعنوان عامل اصلي افزایش مقاومت فیزیکي خاك در خاك هایي با محتوي رس باال (خاكهاي
سنگین) و یا خاكهایي با ساختمان خاكدانهاي تخریبشده ،ميتواند نقش اصلي از ممانعت از
خروج جوانه از خاك را داشته باشد .این آسیب مي تواند ناشي از تردد بیش از حد ادوات

صفحه 1

کشاورزي ،وقوع بارانهاي سیل آسا ،آبیاري سنگین کرتي ،مصرف زیاد کود با درجه شوري باال
و  ...باشد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

تحقیقات نشان مي دهد بهترین کشش رطوبتي که موجب جوانهزني مطلوب ميشود براي
یك گونه گیاهي ثابت و براي چغندرقند  3/5اتمسفر است .اگر پتانسیل آبِ خاك ،کمتر از 10
اتمسفر باشد ،جوانهزني انجام نخواهد شد .بهخاطر جوانهزني بذر چغندرقند در سطح کشش
رطوبتي پایین ،باید دقت زیادي در تأمین رطوبت خاك معطوف داشت؛ زیرا بذر چغندرقند براي
جوانهزني به رطوبت زیادي نیاز دارد .در یك تحقیق آزمایشگاهي که کشش رطوبتي خاك در
حد شش اتمسفر نگه داشته شده بود و سایر عوامل مؤثر بر جوانهزني در حد مناسب قرار داشتند،
حدود  60درصد بذرها موفق به جوانهزني شدند.
دامنه رطوبت موردنیاز براي جوانهزني بذر بین  15-27درصد وزن خاك است .این مقدار
براي خاكهاي لوم شني ،معادل  12-21درصد است .بیشترین میزان و سرعت جوانهزني در
رطوبتهاي  16-21درصد خاك اتفاق ميافتد و در رطوبت کمتر از  12درصد ،بذرهاي
جوانهزده ،قادر به خروج از خاك نیستند و از بین ميروند .این نتایج وقتي بهدست آمده است که
رطوبت محتوي بذرها ،حدود  12درصد بود .با افزایش رطوبت خاك به بیش از  21درصد،
فرآیند جوانهزني بهدلیل اختالل در تهویه خاك ،کاهش ميیابد .مطالعات نشان داده است ،با
افزایش رطوبت خاك تا  25درصد ،جوانهزني بذر بهمیزان  40درصد کاهش یافته است (شکل
.)1

صفحه 2

شكل ( ) 1تأثیر رطوبت خاک بر میزان جوانهزنی بذر چغندرقند

عالوه بر رطوبت ،مقاومت فیزیکي خاك نیز روي جوانهزني و استقرار بوته تأثیر ميگذارد.
با افزایش مقاومت فیزیکي خاك ،جوانهزني بذر کاهش ميیابد .مقاومت فیزیکي خاك متأثر از
عمق کاشت بذر و فشردگي خاك است .همچنین فشردگي خاك موجب کاهش میزان تبادالت
گازي ميشود و بنابراین ،فشردگي زیاد خاك به دو طریق ،موجب کاهش جوانهزني بذر ميشود.
از یكسو ،گیاهچه چغندرقند باید نیروي بیشتري صرف کند تا از خاك خارج شود و از سوي
دیگر ،فشردگي زیاد خاك موجب کاهش تبادالت گازي و میزان اکسیژن محتوي خاك ميشود.
این در حالي است که بذر چغندرقند فقط در شرایطي که اکسیژن کافي در محیط خاك وجود
داشته باشد ،قادر به جوانهزني است.
از عوامل دیگر مؤثر بر میزان جوانهزني بذر چغندرقند ،میزان تماس بذر با خاك است .این
عامل از طریق محدود ساختن میزان آب قابلاستفاده ،فرآیند جوانهزني را مختل ميسازد.
پژوهشگران خاطر نشان ساختهاند که تراوش آب بین خاك و بذر کمتر از خاك با خاك است.
بنابراین ،براي جوانهزني مطلوب بذر ،خاك باید تا اندازهاي فشرده باشد تا رطوبت از خاك به
بذر بهنحو مطلوبي انتقال یابد .میزان فشردگي خاك با توجه به بافت و رطوبت خاك متغیر است.

صفحه 3

در خاك خشك ،فشرده شدن خاك باعث ارتباط بهتر بذر با خاك و انتقال رطوبت از خاك به
بذر ميشود .از اینرو ،در هنگام کاشت ،تنظیم میزان فشار غلتك کارنده ،بسیار مهم است.
نتایج برخي تحقیقات نشان داده است که اگر رطوبت خاك در حد  12-16درصد باشد،
افزایش فشردگي خاك ،موجب کاهش جوانهزني بذر ميشود و وقتيکه رطوبت خاك در حدود
 21درصد باشد ،افزایش فشردگي خاك تأثیري بر میزان جوانهزني بذر نميگذارد ولي در
رطوبت  16و  12درصد خاك ،با افزایش فشردگي میزان جوانهزني کاهش ميیابد .این احتمال
وجود دارد که عدم وجود اکسیژن کافي و فعالیت میکروبهاي بيهوازي ،نقش بیشتري نسبت
به تأثیر مستقیم فشردگي خاك در کاهش جوانهزني بذر داشته باشد .بهنظر ميرسد در خاك
خشك ،فشردگي خاك باعث ارتباط بهتر بذر با خاك و از این طریق ،انتقال رطوبت از خاك
به بذر شود .این موضوع موجب افزایش سرعت و درصد جوانهزني ميشود.
روش آبیاري مزرعه نیز از دیگر عوامل مهم تأثیرگذار بر میزان رطوبت و اکسیژن محتوي
خاك در مرحله جوانهزني بذر و استقرار بوته محسوب ميشود .تحقیقات نشان ميدهد که بهترین
شرایط از نظر رطوبتي براي جوانهزني ،هیرمکاري بذر است .در روش هیرمکاري (کشت در
خاك نمدار) ،میزان جوانهزني و استقرار 23 ،درصد بیشتر از روش خشکهکاري است .در روش
هیرمکاري ،رطوبت موردنیاز براي جوانهزني بذر تأمین ميشود و در اثر وجود هواي الزم در
خاك ،بیماريهاي قارچي (مانند پيتیوم) کاهش ميیابند .همچنین رطوبت زیاد ـ که در اثر
آبیاري بعد از کاشت بذر فراهم ميشود ـ موجب کاهش دماي خاك و بهتعویق افتادن جوانهزني
بذر ميشود .یکي دیگر از مشکالت ناشي از آبیاري بعد از کاشت بذر ،سله بستن بعضي از
خاكها است که شرایط بسیار نامطلوبي براي جوانهزني و خروج جوانه از خاك فراهم ميکند.
در صورت آبیاري نشتي ،بهتر است این آبیاري بهصورت موجي (بهصورت قطع و وصل کردن
متوالي جریان آب در جوي آبیاري) انجام شود .در شرایطي که احتمال سله بستن خاك وجود
دارد ،پوشاندن بذر توسط ورميکولیت و خاك ذغالسنگ موجب افزایش جوانهزني بذر خواهد
شد .بافت خاك نیز مي تواند روي استقرار بوته تأثیر بگذارد .میزان استقرار بوته در خاكهاي
رسي و سنگین معموالً کمتر از خاكهاي آلي سیلتي و خاكهاي شني است.

صفحه 4

کمبود اکسیژن در محیط خاك ميتواند بهطور جدي جوانهزني بذر را بهمخاطره اندازد.
پِلِت و یا هر نوع پوشش بذر مي تواند از نفوذ اکسیژن به داخل جنین جلوگیري کند .در خاك
مرطوب ،این مسئله حادتر ميشود .تحقیقات نشان داده است که جوانهزني بذر لخت زودتر و
بیشتر از بذر پلتشده است و با افزایش رطوبت خاك ،جوانهزني هم در بذر لخت و هم در بذر
پلتشده کاهش ميیابد .شدت کاهش در بذر پلتشده ،بیشتر است .در محیط مرطوب ،بذر
پلتشده بهدشواري جوانه مي زند .بنابراین ،در شرایط آبیاري نشتي ،بهعلت فراواني رطوبت
جوانهزني بذر پلت بهسختي انجام مي شود .در ضمن ،باید بهخاطر داشت که در خاك خشك،
بذر پلت شده در عمق بیشتر کشت شود.
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