بیان مسئله و اهمیت موضوع

محدوديتهاي منابع آب ،توليد محصوالت زراعي ـ از جمله چغندرقند ـ را در سالهاي
اخير تحت تأثير قرار دادهاست .بهطوري كه وقوع تنشهاي خشکي در مراحل مختلف رشد،
باعث كاهش عملکرد ريشه اين محصول و در نتيجه ،كاهش درآمد كشاورزان شدهاست .به استناد
سند راهبردي تحقيقات چغندرقند 50-60 ،درصد سطح زيركشت چغندرقند در طول دوره رشد
با محدوديت منابع آبِ آبياري روبرو هستند .يکي از مؤثرترين روشهاي كاهش خسارت توليد
در شرايط تنش خشکي ،كاشت رقم(هايي) است كه داراي قدرت تحمل به خشکي باشند و در
شرايط محدوديت آب ،كاهش عملکرد كمتري داشته باشند.
شرح دستورالعمل و توصیه های فنی

با توجه به محدوديت منابع آب در سالهاي اخير در بيشتر مناطق چغندركاري ايران ،تهيه
هيبريد متحمل به خشکي براي مناطق يادشده امري ضروري محسوب ميشود .اصالح رقمهاي
متحمل به خشکي بر پايه نرعقيم ژنتيکي ـ سيتوپالسمي بهعنوان يک هدف اصلي براي مناطقي
كه چغندرقند با كمبود آب در طي فصل رشد مواجه است ،مدنظر مؤسسه بودهاست .پس از
سالها تالش ،هيبريد جديد « »SBSI 016متحمل به تنش خشکي معرفي شد .نياز آبي چغندرقند
براي توليد محصول در كشت بهاره معادل  12-15هزار مترمکعب در هکتار بيان شدهاست.
عملکرد ريشه اين هيبريد در شرايط كمآبياري با مصرف  7300مترمکعب آب در هکتار برابر با
 65تُن در هکتار بود .عملکرد ريشه رقم معمولي «جلگه» در همين شرايط برابر با  43/50تُن در
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هکتار بود .نتايج نشان داد كه هيبريد « »SBSI 016در شرايط تنش 30 ،درصد عملکرد بيشتري
نسبت به رقم معمولي داشت .با كاهش مصرف آب ،تعداد دفعات آبياري نسبت به شرايط آبياري
معمولي ،حدود  50درصد كاهش مييابد .از سوي ديگر ،مقايسه عملکرد ريشه هيبريد جديد با
رقم معمولي در شرايط آبياري معمولي و تنش خشکي نيز بيانگر كاهش كمتر عملکرد ريشه
هيبريد جديد در شرايط تنش خشکي نسبت به آبياري معمولي بود و كاهش عملکرد رقم معمولي
در همين شرايط ،دو برابر بود .با توجه به شرايط موجود (كمبود آب و خشکسالي) ،اين هيبريد
ميتواند در مناطق چغندركاري ايران كه با محدوديت آب آبياري روبرو هستند مورداستفاده قرار
گيرد و با آبياري كمتر از عملکرد اقتصادي برخوردار باشد و عالوه بر افزايش كارآيي مصرف
آب ،كاهش شديد محصول نسبت به شرايط عادي در اين مناطق مرتفع ميشود.
منابع مورداستفاده
 اوراضي زاده و همکاران .1392 .هيبريد منوژرم چغندرقند متحمل به خشکي )(SBSI 016
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