نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

زراعت در مناطق خشك از ويژگي خاصي برخوردار است .در اين مناطق ،محور تولیدات
كشاورزي را آب و آبیاري تشكیل ميدهد .بهمنظور استفاده مطلوب از منابع آب و افزايش
كارآيي مصرف آن ،انتخاب مناسب ترين روش آبیاري با توجه به شرايط موجود ،برنامهريزي
صحیح زمان آبیاري و تعیین دقیق مقدار آبي كه در هر نوبت بايد به زمین داده شود از اهمیت
زيادي برخوردار است .چغندرقند از محصوالت استراتژيك كشور است كه تولید آن در بخش
كشاورزي و همینطور ص نايع جانبي ،بسیار حائز اهمیت است .چغندرقند داراي فصل رشد نسبتاً
طوالني و نیاز آبي باال است و در اكثر استانهاي كشور كشت ميشود .يكي از راههاي مؤثر براي
جلوگیري از برداشت بيرويه از منابع آب هاي زيرزمیني و برنامه ريزي براي تعادل بخشیدن به
آن ،توسعه سیستمهاي آبیاري قطره اي تیپ در مزارع كشاورزي ـ از جمله چغندرقند ـ است.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

سیستم آبیاري قطرهاي اين امكان را فراهم ميكند كه در هر زمان بتوان مقدار آب موردنیاز
گیاه را نزديك ريشه در اختیار گیاه قرار داد .اين مزيت بزرگ باعث توزيع يكنواخت آبِ آبیاري
در مزرعه ،صرفهجويي قابل مالحظه در مصرف آب و در نهايت ،افزايش كارآيي مصرف آب
ميشود .توصیه ميشود همزمان با كاشت ،نوارهاي آبده تیپ وسط هر دو رديف كاشت روي
پشتهها در عمق  10-15سانتيمتر از سطح خاک نصب شوند .در صورتيكه پرندگان و جوندگان
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به نوارهاي آبده صدمه وارد ميكنند ،اين امر ضرورت بیشتري خواهد داشت .در صورتيكه
نوارهاي آبده در زير خاک نصب شوند ،هنگام وجین و تنك كردن مزرعه و يا مبارزه مكانیكي
با علفهاي هرز بايستي دقت الزم براي جلوگیري از آسیب و صدمه رسیدن به آنها بهعمل آيد.
نوارهاي آبده تیپ يك بار مصرف و براي يك فصل زراعي مورداستفاده قرار ميگیرند .معموالً
از نوارهاي آبده مدل  224يا  234براي آبیاري محصوالت رديفي ـ از جمله چغندرقند ـ استفاده
ميشود .اين نوارها داراي ضخامت حدود  175میكرون و فاصله سوراخهاي آبده بهترتیب ،10
 20و  30سانتيمتر و دبي آب در واحد طول آن (يك متر) در فشار  0/6-0/7بار ،معادل چهار
لیتر در ساعت است.
مهم ترين مشكل براي توسعه سیستمهاي آبیاري قطره اي تیپ در مزارع چغندرقند ،هزينه
اجراي سیستم آبیاري است كه بیشترين هزينه آن مربوط به مصرف نوارهاي آبده تیپ ميشود.
يكي از روشهاي عمده جهت كاهش مصرف نوارهاي آبده تیپ و در نتیجه كاهش هزينههاي
اجرا ،استفاده از آرايش كاشت  40×50سانتي متر است كه بیشترين عملكرد ريشه را نیز تولید
مي كند .در اين آرايش كاشت ،بر روي هر پشته دو رديف چغندرقند كشت ميشود .فاصله دو
رديف چغندرقند از همديگر بر روي پشته 40 ،سانتيمتر درنظر گرفته ميشود و يك نوار آبده
تیپ ،در وسط دو رديف كاشت قرار مي گیرد .در اين شرايط ،فاصله نوارهاي تیپ در دو پشته
مجاور از همديگر 90 ،سانتي متر خواهد بود .اين امر موجب مي شود كه مصرف نوارهاي آبده
تیپ تقريباً به نصف كاهش يابد.
منابع مورداستفاده

 صدر قاين ،س.ح ،.ق .زارعي و م .اكبري .1386 .راه كارهاي كاربرد توسعه سیستم آبیاري
قطره اي (تیپ) در زراعت چغندرقند .مجموعه مقاالت سمینار علمي طرح ملي آبیاري تحت
فشار و توسعه پايدار .كرج ،دوم اسفند.
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 صدر قاين ،س.ح ،.د .فتحاله طالقاني و م .نخجواني مقدم . 1388 .اثر آبیاري قطرهاي تیپ و
سطحي بر عملكرد كمي و كیفي چهار ژنوتیپ چغندرقند .دهمین سمینار سراسري آبیاري و
كاهش تبخیر 19-21 .بهمن .دانشگاه شهید باهنر كرمان.
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