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 پیشگفتار 
 

 قانون تأسیس بیمه کشاورزی 

 جلننشیرنن اصایصونن  ایکایمب نن یی1/3/1331صننوق بیمه ننایرزننب اسایممصوننب ی  نن مای

هنق یصسیتزنله یییی11/11/1331رزب اسایتأوهشیگمکیقی.مایصوتوبک بکهی صحقهی صص حهای  اخی

آنیتع همی یت وعایمه ایرزب اسای،یمم ب ایایزای،یهقصیتی ی ظباتیممیع لهنبتیمه نایرزنب اسایییی

ینیرقهیصوتی.یکایچباچ بی ظبیفیقب   ایتعهه

صاصئای یص جبمیخق بتیمه ایصایصسیقبه یمه ایکاختبنی،یکصمی،یطه ای،یس ب اعس ی،یرممیصممیزمی ی

آمزیبنیپم ارایکای قبم یخسباتهبای برنایصسیون ص طیطبهعنای یحن صکریقهنمای ظهنمیت نم ی،یییییییی

ط فبنی،یمبکهبایگممی ی  ون ای،یخزلسنب ای،یس ز نای،یونه ی،یونم بسکگای،یینبونقصنی،یآتن یییییییی

 سای،یصبعقای،یآفبتی یص مصضی ببتایع   ای یقم طهوایصای،یص نمصضی صگهنمیحهن ص ایع ن  ای یییییو

ییقم طهوایصای یه چوهنیمه ایصموهای،یتأوهسبتی،ی ستحقثبتی،یقو صتی،یچبههنبایآبیرزنب اسای،یی

تأوهسبتیآمهباای،یفعب هتهبی یرلهایخق بتیرزب اسای یع ص  یت  هقی ب وقی برهنیآالتی یصمنزصای یی

صوبونوب ایصنوق بیمه ناییییی–تیرزب اسایکای قبم یح صکریمه ایپذیمی ایمبرنقی.فف ن یص  یییصک ص

یرزب اسای(.ی

 :  به موارد زیر اشاره شده است در فصل دوم اهداف و حدود عملیات صندوق بیمه کشاورزی

صیجنبکیس هوننای وبونایفعب هننتیمنمصایصرنننب یحقهقنای یحقنن قایقهمک  تنایکایقب نناییییییی-

یبایخق بتیمه ایصایم وظ ایپمکصختنیمایص  ایرزب اسای.ی  بیوقگای ییبیرمرتیه

 صگذصاایع لهنبتیمه نایرزنب اسایمنایصرننب یحقهقنای یحقن قای یتنق ینی ن صم ی ییییییییییی-

ی عهباهبایالسمیممصای ح ةیفعب هتیآ هب.

ی ظباتیممیفعب هتیهبایصرنب یحقهقای یحق قای.یی-

یایرزب اسای.ی زبارتی یه لباایمبیوبیمیرمرتهبایمه ایصایکایس هوایمه ی-

مماوای یتحقهقیکای ن اکی نت نبتیصقت نبکای،یصات نبعای،یرزنب اسای یفونای ونبطقییییییییی-

 نتلفیرز ای یص جبمی طب عبتیتطبهقایکاخ   یا رهبایاصین یمه نایرزنب اسایکایک هنبیمنبیییییی

ت اایمای ظب هنبایمهنمهیمنمکصاای،یصهنقص ی یوهبونتهبایرزنب اسایرزن ایمنای وظن ایص تننببییییییییییی

ی وبوبتمینیا شی.ی

مماوای ی طب عایطمحهبایربه یکهوقهیخسباصتی برنایصسیآونهایهنبایتحنتیپ رن ییییییی-



مه ای یص جبمیقمصاکصکهبای طب عبتای ی زنب اهیصایکایس هونایمه نایرزنب اسای یپهزنوهبکیآنیمناییییییی

 مصاعیذیمم یاهتیه بهوگیرمکنیآ هبیمبیطمحهبای مم طیمایتحقهقبتی یع لهبتیسیممونبیایکایی

یخسباصتی.یمن یرزب اسایمای وظ ایربه ی

صط عیاوب ای،یصربعایفمهوگیمه نایرزنب اسایمه نایگنذصاصنیمنبیه لنباای سصاتیاهنبکییییییییی-

یرزب اسای یوبیمیصاگب هبای متب ی.ی

مم ب ایایزای یممگزصاایک اهیهبایآ  سرای  اکی هنبسی یرنمرتیکایه بیزنهبایعل نای یییییی-

ی.یآ  سرایمای وظ ایصاتقبایکص  ی یتجممایکوتیص قارباصنیمه ایرزب اسای

 نحوه فعالیت صندوق بیمه کشاورزی  -

مبیت  یای یصم غیقب  نیفعب هتیصوق بیمه ایرزب اسای،ی طب عبتیمه نایپنذیمای ح ن التیییی

رزب اسای وقاجیکایصوبووب ایم وظن ایتعهنهنیتعمفنایمه نایرنم عیگمکینقی.ی تعبقنایآنیعقنقییییییییی

ی.یقمصاکصکهبایمه ایصای یصاسیبمایخسباتیع ص  ی وقاجیکایقب  نیص جبمیرق

مای وظ ایال گهمایصسیگستمشیتزنله تاییی"صوبووب ایصوق بیمه ایآ قهیصوتییی11کای بکهی

 یحقصرثمیصوتفبکهیصسیص لب بتی  ا کیع لهبتیصامصئایمه نایرزنب اسایکایحنقیر نای یرهفنای یییییی

ی"س بنیموقایتعههنیرقهیت و یمب  ی ییبیصرنب یحقهقای یحق قایص جبمیخ صهقیرقی

مبیرم عیع لهبتیمه ایص جبمیص  ایرباروبوایمه ایگمای یصاسیبمایخسباتیت و یرباروبونبنیی

ی ستقمیکایرعببتیمب  یص جبمی ایگمکیقی.ی

 هلنیمبیت وعایفعب هتیصوق بیکایوو صتیمعقیصوتفبکهیصسیصرنب یحقهقنای یحقن قایمنن یییی

یگمکیقی.ییخ  صایم وظ ایص جبمیع لهبتیمه ایگمای یه چوهنیصاسیبمایخسباتی قق ا

ی1313 فمیرباگزصایمنن یخ  صنایرنب  ییییی9333همیصرو ن1331ممیطبقیآخمینیآ بایوب ی

رمرتیفعنب یمه نایصای یینبییصرننب یییییی133 فمیرباروب یصاسیببیکایقب ایی1113 فمیمه ایگمی ی

حقهقایمایفعب هتیکایص میمه ایگمای یصاسیبمایخسباتیکایرز ایمایفعب هتی زغ  وقی.یعن  هیمنمییی

 فمرباروب یکایتن  هبای نتلفی هزیص می ظباتی یینبیت نقی مایمه نایاصییییی311مایصینی زکی ی

یکایوططیرز ایمایعهقهیکصا ق.یی

 ظباتیممیع لهبتیمه ایگمای یصاسیبمایخسباتیکای ح  التیرزب اسای  اکیمه ایمنبیآ چناییی

قهیکایمه ایتجباای ع   یم کهی ی ایمبرقی تفب تیصوتی.یافتبای ییبیعلشیص ع ن ی  ان کصتیس نییی

طم یقمصاکصکیصعمیصسیگهبهای ییبیحه ص ایکای قبم یایسن یهنبای  ان کی یتعهنهنی،یتزننه ی یییییی

تفله یخسباتیع ص  یقهمایصسیطبهعای ییبیع ص  ی برایصسیو ءی قیمیتیربای زنل ی یپهچهنقهییی

یصایصوتی.ی



ص جبمیصحهطیع لهبتیمه ایگمای یصاسیبمایخسباتی یال گهمایصسیتض هنیحق بیمه نایگنمی ییی

یبیمه ایگذصای ستلزمیصاتقبءیآگبهای یکص  یرباروبوبنی یرباگزصاص ایصوتیرایمنای ظهفنایخطهنمیییی

تعههنیپتب سه یت  هقی زصاعی،یمبقبتی ی صحقهبایت  هنقایاصیکایهو نبمیعقنقیقنمصاکصکیمه نای یینبییییییی

یباتیآ هبیاصیکایس بنی ق عیخسباتیمعهقهیکصرتوقی.یصاسیبمایخس

پهچهقگای    عبتی ی ببحثیفوای تمتنایمنمیامینبنیمه نایگنمای یصاسینبمایخسنباتیکایییییییی

 ح  التی یفعب هتهبایرزب اسای هبس وقیصوتفبکهیصسی ونبمعیعل نایرزنب اسای یینبیونبیمی ونبمعییییییی

ی مم طیمایصوعتیمه ایتجباایت و یرباگزصاصنیرز ایم کی.

 انجام مطالعات مورد نیاز در صندوق بیمه کشاورزی  ضرورت -
صسیآ جبیرایمه ایرزب اسایفعب هتایمنهنیارنتایصایصونتیههچلنقصمیصسی توسنبتیتحقهقنبتاییییییی

رزب اسای،یکص ز بههبی ییبی توسبتیآ  سرایمه ایتجباایکایرز ایمایص اتیصخت بصایمایص نمیی

ی1333وق بیمه ایرزنب اسایصسیونب ییی طب عای یتحقهقیپهمص  نیمه ایرزب اسای پمکصختوق.ی ذصیص

مبیتب هنی وبمعی ب ای  اکی هبسی یمبیص جبمی طب عبتیتطبهقایوبیمیرز اهبیمایصینی تهجایاوهقیرنایی

ص میتق ینیصوتب قصاکهبایتعههنیپتب سه ی زصاعیاصیکایس بنیعققیقمصاکصکیمه ایمبیمهنمهیمنمکصاصنی،ی ییی

عب هتهبایرزب اسایرای ایت ص ستی برناییه چوهنی ح هیصاسیبمایخسباتی صاکهیمای ح  التی یف

صسیو ءی قیمیتی ییبیع ص لایخباجیصسیع ص  ی وقاجیکایقمصاکصکیمه نایمبرنقیاصیمنبیتفلهن یع ص ن یییییی

یقهمای ی قیمیتای  اکیص عبنی ظمیقمصایکهقی.ی

کااصوتبایتحققیصهقص یف بیمنبیتن نه یصعتبنبایپش هزنای یتزنله یرن اصایپنش ه یکایییییییی

ای یتحقهقنبتای یصمسنتایمنای سصاتیاهنبکیرزنب اسای أ  اینتیییییییصوق بیمه ای،ی توسبتیتن  

یبفتوقیکوت اص ع لهبایالسمیاصیممصایپه یمهوای  عهتیت  هقیهو بمیعققیقمصاکصکیمه نای،ی  حن هییی

صاسیبمایخسباتیکای ح  التی  اکیع  ییاصیممصایصوتفبکهیرباروبوبنی یرباگزصاصنیطم یقمصاکصکی

ینیاصمطایمبیت  یایر اصایپش ه یصوق بیمه ای ظباتیمنمییصوق بیمه ایاصییتق ینی  بیوقی.یکایص

ع لهبتیفوایقمصاکصکهبای طب عبتیمعهقهی تن  هنیکص ز بههبی یهقصیتی ظباتیصامصئای طب عنایی

یمایرباروبوبنیصوق بیمه ای ح  یگمکیقی.ی

ی–رنه تییی–منبغییی– ح   یع قهیرز ایرنب  یساصعنتیییی19تبرو نیممصایالسمیمایذرمصوتی،

 طب عبتیتق ینیصوتب قصاکهبای ن اکی هبسمه نایگنمای یصاسینبمایخسنباتی یییییی یطه اییکصمی–آمزیبنی

یتههایکوت اص ع لهبایرباممکایاهتیصوتفبکهیرباگزصاصنیمه ای وعققی ی توسنبتیطنم یقنمصاکصکییی

ی.یکوت اص ع لهبایالسمیاصیکایکوتیتههایکصا ق طب عای یتق ینی

قهقبتای یتن  ای مم طنایمنبیصهنقص ییییصسیآ جبیرایص جبمیصیو   ای طب عبتیت و ی توسبتیتح



طنم یقنمصاکصکی لنزمیگمکیق نقیکاییییییل یگمفتایصوتی،ی توسنبتی زن ی یصسیپه یتعههنیرقهیر

رلهایمنزهبایتحقهقبتایخ کی  وسای یصسیتجبابی یییبفتایهباصسییتق ینیصوتب قصاکهبای  اکی هبس

معضاییتحقهقیقی.ی تهجایصوتفبکهی  بیوی تبی یتحقهقبتیمهنیص  للای ح  التی یفعب هتهبایذیمم 

مایعلتیفققصنییبفتایهنبایعل نایتنبیرون نییییی یممصایمعضایکی مییصامص یقبم یی،رباممکای  وسبتی

یص هقیمایافعیآ هبوت.یخبت ای هبفتایرایمبیت اهای  صاکی ق یمای  وسبتی مم طا
 

 

طرح تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل مزارع و ارزیاای  سساارد در    -

 کشور مزارع چغندرقند

رتببیحب می تهجای طب عبتی  وسایتحقهقبتیصص حی یتههایمذایچغوقایصوتیرنایکایقب نایییی

چغوقاقونقییرتببی ماعیی یه چوهنیکوت اص ع  ی ح هیتعههنیپتب سه ی یصاسیبمایخسباتی زصاعی

یکایرز ایتههایگمکیقهیصوت.

 :الف: کتاب مرجع

چغوقاقونقییصینیرتببیرب  یرلهای لبتیفوایصسیربرتی،یکصرتی یممکصرنتیکای نزصاعییییییییییییی

رز ایصوتیرایمایص اتی   ایمبیعلسهبایا  ای یت  هحبتیالسمیصسیصاقبمی  اکیرزتیکایرز ای

تبیا رهبایروبختیص  صعیتوزهبایآبی یه صیای ییبی قیمیتایکای قبطی نتلفیرز ایفیرایمون عایی

ا صجیکصاک(ی،یمای وظ ایصوتفبکهیرباگزصاصنیمه ایتههایرنقهیصونت.ی سننایقبمن ییییییچغوقاقوقرزتی

چغوقاقونقییکایصختهنبایرلهنایرباروبونبنی یرنباگزصاصنیصاسینببیییییییCDح  یصینیرتببیمایصن اتیی

صوق بیمه ایقمصاگمفتایتبیمایتوبوای هنبسیمنایآنی مصاعنای یصسیصط قنبتیآنیکایاهنتیرنوبختییییییی

 بیوق.یصینی ج  عایمایعلتی  عی  بهیخب یحبرمیممیتنق ینیآنییع ص  یخطمی  اکیمه ایصوتفبکهی 

 هت ص قی هبسهبایعل ای یفوایت  هقرووقگبنی،یرباروبوبنی یکص زج یبنی ی قیمصنیمن یآ ن سشیی
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  179  .............................................................  تاپ در مزرعه یکرل یروسیو یماريعالئم ب .1-10شکل
  182  ........................................................  برگ يچغندر قند رو ییکموزا یروسعالئم و .2-10 شکل
  184  ...................  در کنار ارقام مقاوم یزومانیاو کاهش رشد رقم حساس به ر يعالئم زرد .3-10 شکل
در  یزومانیـا ر یمـاري از ب یو نکروزه رگبرگها ناش) راست(کاهش رشد  ي،عالئم زرد .4-10 شکل

  184  .......................................................................................................  )چپ(چغندر قند
 یمـاري عامـل ب  یـروس به و یدر اثر آلودگ یشهشدن ر یو جام شراب یشیر یشهعالئم ر .5-10 شکل



 

  ن

  185  ...................................................................................................................  یزومانیار
 يرو یجـانب  يو فعـال شـدن جوانـه هـا     یزومانیاآلوده به ر یشهر یو طول یبرش عرض .6-10 شکل

  185  ........................................................................................................................  طوقه
آلــوده در  يرفــتن برگهــا  ینو از بــ) 1386دزفــول (بوتــه  يرو یمــاريعالئــم ب .7-10 شــکل

  188  ...........................................................................................................  اثرسرکوسپورا
  193  ...............  برگ چغندر قند يرو Urophlyctis leproidesازقارچ  یناش یلعالئم زگ .8-10 شکل
ن شکل سمت چپ محل وصل گال به طوقه را نشا. طوقه چغندر قند يرو یلیگال زگ .9-10 شکل

  193  ......................................................................................................................  یدهدم
قـارچ و   یاسـپور اسـتراحت   يحـاو  يحفره هـا ) راست( یاهگال، نقاط س یبرش عرض .10-10 شکل

  194  ...................................................................  )چپ( یکروسکوپم یزآنها ر ییبزرگنما
 یسمت راست در گلخانه ناش(پس از خروج از خاك  یاهچهمرگ گ یماريعالئم ب .11-10 شکل

  197  .......................................................................  و سمت چپ در مزرعه) یزوکتونیااز ر
و رشد ) راست( در مزرعه یزوکتونیااز ر یو طوقه ناش یشهر یدگیپوس یماريعالئم ب .12-10 شکل

  197  .....................................................................................  )چپ( یشهر يقارچ رو یسهر
ــکل ــم ب .13-10 ش ــاريعالئ ــ یم ــک  یدگیپوس ــت( خش ــ) راس ــوه ا یدگیو پوس ــ يقه از  یناش

  198  ......................................................................................................  )چپ(یزوکتونیار
و ) راسـت ( یـدگی صـورت له  یتوفتورابـه از ف یناشـ  یشـه ر یدگیعالئـم پوسـ   یسهمقا .14-10 شکل

  198  ...........................................................  )چپ(خشک  یدگیصورت پوس یزوکتونیابهر
  204  ........  )خراسان(چغندر قند  یشهر يرو یستاز نماتد مولد س یناش یشیر یشهعالئم ر .15-10 شکل
  205  ........................................................  یینمو يها یشهر يرنگ رو یرينماتد ماده ش .16-10 شکل
 216  .........................................  چغندرقند یشهاز علف هرز بر عملکرد ر يدوره عار یرتاث .1-11 شکل
 219  .........................................................................................................  یاهس یزيتاجر. 3-11 شکل
 219  ..........................................................................................  )ییکنگر کانادا(خارلته  .4-11 شکل
 219  ..........................................................................................................  )یومزانت(توق  .5-11 شکل
 220  ................................................................................................................  سلمه تره .6-11 شکل
 220  ...................................................................................................  گل آفتاب گردان .7-11 شکل
 220  ....................................................................................................  بزرگ یايامبروز .8-11 شکل
 220  .......................................................................................................  سبز یدم روباه .9-11 شکل
 220  ..............................................................................................  کرك دار یزيتاجر .10-11 شکل



 

  ه

 220  ..................................................................................................................  تاتوره .11-11 شکل
 221  ....................................................................................................................  جارو .12-11 شکل
 221  .................................................................................................  سنکروس خاردار .13-11 شکل
 221  ...........................................................................................................  خارخسک .14-11 شکل
 221  ..........................................................................................  قرمز یشهتاج خروس ر .15-11 شکل
 221  .....................................................................................  ساقه قرمز ینوك لک لک .16-11 شکل
 221  ........................................................................................  )یخار روس(علف شور  .17-11 شکل
 222  ..................................................................................................  دندانه دار یونفرف .18-11 شکل
 222  ..........................................................................................  گاو پنبه ی،برگ مخمل .19-11 شکل
 222  ..................................................................................  یسون یركپن ی،کنف وحش .20-11 شکل
 222  ..........................................................................................  یچکیهفت بند برگ پ .21-11 شکل
 222  ......................................................................................................  یوحش یوالف .22-11 شکل
 222  ..........................................................................................................  ارزن پروسو .23-11 شکل
 223  .....................................................................................................  زرد یدم روباه .24-11 شکل
متعلـق بـه خـانواده     يچه چغندرقند در اثر کاربرد علفکـش هـا   یاهعالئم صدمه به گ .25-11 شکل

 233  ......  یتو اتوفوموز) یترون( یکلواتمثل س ییم هواو اندا یشهبازدارنده رشد ر یمیاییش
چه  یاهبه صورت قبل از سبز شدن گ) راندآپ( یفوستکاربرد نامناسب علفکش گال .26-11 شکل

 یـاه، گ ییکـاربرد قبـل از کاشـت آن باعـث خواهـد شـد انـدام هـوا         يچغندرقند به جا
 233  ........................  شوند یلتبد يجوان به حالت زرد و سپس قهوه ا يمخصوصا برگ ها

چه چغندرقند  یاهبه صورت قبل از سبز شدن گ یتکاربرد نامناسب علفکش اتوفومز .27-11 شکل
بوتـه، در   یکاربرد قبل از کاشت و مخلوط با خاك آن باعث توقف رشـد کلـ   يبه جا
 233  ...................................................................  شود یبرگ ها م یچیدگیو پ یختنهم آم

چـه   یـاه بز شـدن گ به صورت قبل از س) یترون( یکلوآتکاربرد نامناسب علفکش س .28-11 شکل
 یکاربرد قبل از کاشت و مخلوط با خاك آن باعث توقف رشد کلـ  يچغندرقند به جا
 233  ......................................................  شود یبرگ ها م یچیدگیو پ یختنبوته، در هم آم

به صورت پـس از سـبز   ) يسافار(کاربرد نامناسب علفکش تري فلوسولفورون متیل  .29-11 شکل
 یدر برگ ها م) کلروز( يوز زردبر ی،چه چغندرقند باعث توقف رشد جزئ یاهشدن گ
 234  .........................................................................................................................  شود

چـه   یـاه به صورت پس از سبز شـدن گ ) لونترل(کاربرد نامناسب علفکش کلوپیرالید  .30-11 شکل



 

  و

 234  شود یشدن پهنک برگ م یخورن دمبرگ و فنجان یچشدن و پ یلچغندرقند باعث طو
) Clarity( یکمبـا دا ،D ،MCPA-4, 2: یلاز قب یهرمون يدر اثر کاربرد علفکش ها .31-11 شکل

پـس مانـد    یـا و ) Drift(در اثـر رانـش    ی،زراعـ  یاهانگ یردر سا) Tordon( یکلورامو پ
)Carry over (چغندرقند باعث لوله شدن برگ  يآنها رو)Epinasty (شـدن و   یـل طو
 234  ...............................................  شود یشدن برگ م نیفنجا ینخورن ساقه و همچن یچپ

 یمازاتــاپیرا: یــلاز قب ینــهآم یدده ســاخت اســبازدارنــ يدر اثــر کــاربرد علفکــش هــا .32-11 شــکل
)Pursuit(ــازاموکس، ا ــولفورن، تر)Raptor( یم ــولفورون )Amber( یاس ، )Ally(، متس
در  ی،زراعـ  یاهـان گ یردر سا) Harmony(سولفورون  یفنو ت) Accent( یکسولفورونن

چغندرقند باعـث توقـف    يآنها رو) Carry over(پس ماند  یاو ) Drift(صورت رانش 
 234  ...................  شود یشدن آنها م يو سپس قهوه ا یدجد يدر اندام ها يرشد، بروز زرد

ــکل ــا  .33-11 ش ــاربرد علفکــش ه ــر ک ــنتز از قب يدر اث ــده فتوس ــلبازدارن ــراز: ی ــ ین،آت  یانارینس
)Bladex(ینیل، بروموکس )Buctiril(یـوزین ب ي، متر )Sencor(یریـدیت ، پ )Tough ( و

ــونهگزاز ــا) Velpar( ین ــانگ یردر س ــ یاه ــش   ی،زراع ــر ران ــا رو) Drift(در اث  يآنه
 یدهصدمه د يسپس بافت ها.  گردند یبرگ م هايچغندرقند ابتدا باعث زرد شدن لبه 

جـوان   ياز بـرگ هـا   یشـتر مسـن ب  يمعموال بـرگ هـا  .  روند یم ینشده و ازب يقهوه ا
علفکـش هـا در    یـن ا) Carry over(ضمنا در اثر پس مانـد  .  یرندگ یقرار م یرتحت تاث

 235  ...........  شود یريچه چغندرقند جلوگ یاهو سبز شدن گ یخاك ممکن است از جوانه زن
ــر کــاربرد علفکــش هــا  .34-11 شــکل ــ يدر اث ــده د ینازب ــوارهبرن ــلاز قب یســلول ی ــاراکوات : ی پ

و کارفن تـرازون  ) Blazer( یمسد-فلورفن ی، اس)Goal(فلورفن  ی، اکس)گراماکسون(
)Aim (در اثر رانش  ی،زراع یاهانگ یردر سا)Drift ( چغندرقنـد باعـث زرد    يآنهـا رو

باعـث   یگـاه . شوند یمحل تماس علفکش م مرگ یتاشدن و نها يشدن، سپس قهوه ا
 235  .......................  شود یم یدهبرگ د يقرمز رنگ رو يلکه ها یاجذب آب برگ شده 

و ) Balance( یزوکسـافلوتل ا: یلبازدارنده رنگدانه از قب يدر اثر کاربرد علفکش ها .35-11 شکل
پـس مانـد    یـا و ) Drift(در اثر رانش  ی،زراع یاهانگ یردر سا) Command(کلومازون 

)Carry over (شفاف شدن لبه برگ  یمهو ن یچغندرقند اغلب باعث سوختگ يآنها رو
و صدمه چغندرقند در  يسوز یاهعالئم گ« شود  یم یاهگ نشد یدباعث سف ینها وهمچن
 236  ............................................  »چغندرقند ياز علف کش ها یا مناسب برخاثر کاربرد ن

هرز پهن  يمختلف علف ها يتراکم ها یرافت عملکرد چغندرقند تحت تاث ییراتتغ .36-11 شکل
 241  ..............................................  برگ و مجموع آنها در مزرعه چغندرقند یکبرگ، بار



 

  ي

  249  .........................................................................  خسارت سرما در مرحله کوتیلدونی .1-12 شکل
  249  .......................................................................  برگی 6تا  4خسارت سرما در مرحله  .2-12 شکل
  250  ..................................................................................  خسارت سرما قبل از برداشت .3-12 شکل
  250  .....................................................................  خسارت سرما در چغندر برداشت شده .4-12 شکل
  253  ...  یدآ یسرما بوجود م یممستق یرچغندر قند که در اثر خسارت غ يبوته ها ساقه روي. 5-12 شکل
  254  .......................................................  1386از بارش تگرگ شرور نخجوان  یسله ناش .6 -12شکل
  254  ....................................  1385 یرجنداسدآباد ب یلدونیخسارت تگرگ در مرحله کوت .7 -12شکل
 یـادي ز یمرشدکه در ادامه قادر بـه تـرم   یهاز تگرگ در مراحل اول یدهد مزرعه آسیب .8-12 شکل

  255  .  )1389 یغرب یجانآذربا یاءالدین،قره ض( به آن وارد شده است  یبوده و خسارت کم
  255  ...................................  ) 1389يکارخانه قند خو(تگرگ در مزارع  يخسارت لکه ا .9-12 شکل
  255  ...................................................  1389 يشدت تگرگ و پاره شدن برگ ها خو  .10 -12 شکل
  256  ........................................................  1389پاره شدن برگ ها در اثر تگرگ مشهد  .11-12 شکل
  256  .........................................................  1384 يخسارت تگرگ قبل از برداشت خو .12-12 شکل
  259  ......................................................................  1389 يآسا خو یلخسارت باران س .13-12 شکل
  259  ......................................................................  1389 يآسا خو یلت باران سخسار .14-12 شکل
  261  .........................  1389شهر  یناست مشک یدهبوته گرد يباعث شستن خاك پا سیل .15-12 شکل
  261  ...........  1389شهر  ینرفتن خاك مزرعه شده است مشک ینباعث از ب یلخسارت س .16 -12 شکل
  269  ......................چغندرقند) Root(و ریشه ) Crown(، طوقه ) Scalp(شماي قسمت سر .1-13 شکل
 یشـه ر) راسـت ( ینحـوه سـرزن   یرو تـاث ) وسـط (هـا   یو ناخالصـ ) چـپ ( یارپراکنش ع .2-13 شکل

  271  ...............................................................................  برداشت یعاتضا يچغندرقند رو
  272  .  )چپ(با دست  یاو ) راست(برداشت  ینچغندرقند با کمبا یشهر یمناسب سرزن یوهش .3-13 شکل
  272  .)چپ(حد  از یشب یو سرزن) راست( یبار یچغندرقند، سرزن یشهنامناسب ر یسرزن .4-13 شکل
و بـا دسـت   ) چپ(برداشت  ینچغندرقند در مزرعه با کمبا یشهر یسرزن یحصح یوهش .5-13 شکل

  276  ....................................................................................................................  )راست(
  277  ..............  چغندرقند یشهاندازه قطر بزرگ ر يدر مزرعه از رو یشهبرآورد وزن تک ر .6-13 شکل
  280  ...............................................................  برداشت خود گردان هولمر ینکمبا يشما .7-13 شکل
  281  .....................................................  یفهرد 4گارفورد  یبرداشت کشش ینکمبا يشما .8-13 شکل
  283  .................................................................  کنار مزرعه با کلش گندم یلويپوشش س .9-13 شکل
  284  .....................................  چغندرقند ییاندام هوا یايکنار مزرعه با بقا یلويپوشش س .10-13 شکل



 

  أ أ

  284  ........................................................  یکیپالست یکنار مزرعه با گون یلويپوشش س .11-13 شکل
  290  ..............................  چغندرقند در مزرعه یفیو ک یعملکرد کم ییراتنحوه رشد و تغ .1-14شکل 
  294  ..........................  فصل رشد یچغندرقند ط یارها و ع یهمزمان ناخالص ییراتنحوه تغ .2-14 شکل
  315  .............................  87-88ساله و سال  39نمایش دماهاي حداقل، حداکثر و متوسط . 1-15 شکل
  316  .................  در منطقه دزفول 1387-88ساله با سال  39مقایسه میزان تبخیر و بارندگی . 2-15 شکل
  320  ......................................................................  یچغندرقند در مرحله دو تا چهار برگ .3-15 شکل
و سـمت   یاهیشروع مرحله توسعه پوشش گ يسمت راست مزرعه چغندرقند در ابتدا .4-15 شکل

  320  ..................................................................  یهوائ يچپ مرحله پوشش کامل اندامها
  321  ...............................................  ماه در دزفول ینتا اواسط فرورد یشهتوسعه برگ و ر .5-15 شکل
  322  .................  طوقه چغندرقند در طول فصل رشد روند تشکیل ریشه، برگ و دمبرگ و .6-15شکل 
  323  ..............................................  الگوي درصد قند ریشه در طول فصل رشد چغندرقند .7-15شکل 
  325  ......................  انجام شخم با استفاده از گاوآهن برگرداندار در رطوبت مناسب خاك .8-15 شکل
  326  ...............................................  خاك خشک یطشکن در شرا یرشخم با استفاده از ز .9-15 شکل
  326  .........................................................  مناسب یطدر شراپس از شخم  یسکانجام د .10-15 شکل
  328  ..............  دستگاه فاروئر مجهز به مارکر یلهو پشته مزرعه چغندرقند بوس يجو یجادا .11-15 شکل
  329  .......................................  جهت کاشت بذر چغندرقند یکاستفاده از بذرکار پنومات .12-15 شکل
  333  ....................................  یفوناول مزرعه چغندرقند با استفاده از س یاريآب یکنواختی .13-15 شکل
  337  ..................................................................................  تنک توسط کارگر یاتعمل .16-15 شکل
  338  ..........  کاشت يها یفرد ینهرز ب يبه منظور کنترل علف ها یواتوراستفاده از کولت .17-15 شکل
  338  ..............................  یواتورپس از استفاده از کولت یلچهبا استفاده از ب یارهاش يبازساز .18-15 شکل
  351  .............  1388 یال 1379ژرم چغندرقند از سال  یبذر منوژرم و مولت یدتول ییرروند تغ .1-16 شکل
چغندرقنـد در   يژرم بر اساس طرح راهبرد یمیزان تولید بذر منوژرم و مولت ینیب یشپ .2-16 شکل

  352  .......................................................................................  1384- 1399 يدوره سالها
  353  ..........................................................................  گل در چغندرقند يساختمان ظاهر .3-16 شکل
  354  ..................................  )باال(و شروع مرحله جوانه زدن ) یینپا(مختلف بذر  يقسمتها .4-16 شکل
  360  ..............................  ینگاشتکل یدغندرقند در مزرعه سال اول جهت تولکاشت بذر چ .5-16 شکل
  361  ......................................  بالفاصله پس از کاشت بذر ینگمزرعه اشتکل یاريآب یناول .6-16 شکل
  362  ...........................................................................  با تراکم مناسب ینگمزرعه اشتکل .7-16 شکل
  363  ..  بوتهها در طول زمستان یخزدگیاز  یريجلوگ يبرا یپوشاندن مزرعه با پوشش پشم .8-16 شکل



 

  ب ب

  364  ..................................  یجهت کاشت در مزرعه اصل ینگاشتکل یکنواخت یشههاير .9-16 شکل
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  تشکر و قدردانی
  

پتانسـیل تولیـدو ارزیـابی    تـدوین اسـتاندارد هـاي تعیـین     "تهیه این کتاب که قسـمتی از پـروژه   
بـه  , مـی باشـد  "خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و طبیعی در مراحل مختلف رشدي چغندر قند 

لـذا بـر خـود    . همت صندوق بیمه محصوالت کشاورزي و از بودجه این صندوق تامین شده اسـت  
اسـگزاري  میته پژوهشـی صـندوق سپ  از اعضاي محترم هیات مدیره و اعضائ محترم ک یمالزم میدان
  .نمائیم

جناب آقاي مهندس علی بخش دهقانی و جنـاب آقـاي مهنـدس جعفرغمـامی مـدیران محتـرم       
گروه تحقیق و آموزش کمک هاي ذیقیمتی جهت اجراي این کتاب نموده اند که بـدین وسـیله از   

آقایان مهندس حمید کریمی و مهندس حمید میرزا اردسـتانی همکـاران   . ایشان قدر دانی می نماید
بـدین وسـیله از لطـف    . ترم صندوق بیمه نیز نظرات ارزشمندي را در اختیار مولفین قـرار دادنـد   مح

آقاي دکترمحمود  مصباح نیز در ویراستاري این کتاب  زحمـات زیـادي را   . ایشان تشکر می گردد
از مسئوالن بخش کشاورزي کارخانـه هـاي قنـد    . متقبل شده اند که از ایشان سپاسگزاري می شود 

   .تشکر می نماید ر که اطالعات ذیقیمتی را در اختیار مولفین قرار دادندکشو
  

  نویسندگان
   



 

  ح ح

   



 

  خ خ

 پیشگ تارمول ین
% شکر  31شکر یکي از مهم ترین منابا تامين انر ي براي انسان است. در حال حاضر بيسش از 

صهول نيشهکر و چغنهدر قنهد      % از چغندر قند تهيه مي گهردد. ههر دو مح   11دنيا از نيشکر و کمتر از 
نقش به ساائي در توليد این ماده انر ي زا ایفا مي کننهد. گهر چهه ههر کهدا  از آن هها در محهدوده        
جغرافيائي مشخص کشت مي شوند ليکن سازگاري چغندر قند به اقليم هاي متفاوت ایهن امکهان را   

ه قبال براي کشت نيشکر بوجود آورده است که بتوان آنرا در مناطق مختلف حتي در مناطق گر  ک
مناسب بوده اند، توليد نمود. پيشرفت شگر  این محصول از ابتداي پيدایش بهه عنهوان یهک منبها     
قندي تا کنون، سبب توجه بيشهتر بهه آن شهده اسهت. پتانسهي  بهاالي چغنهدر قنهد، آنهرا در ردیهف           

د نيها هماننهد سهایر    محصوالت با توجيه اقتصادي مناسب براي کشاورزان قرار داده است. چغندر قن
محصوالت، در معرض خطرات بسياري از عوام  زنده و غير زنده مي باشد. بهيش از یکصهد گونهه    
جانوري و ده ها گونه گياهي بطور مسهتقيم یها غيهر مسهتقيم باعهث کهاهش پتانسهي  توليهد آن مهي          

اندن گياه بهه  گردند. شناخت کام  عوام  توليد، نقش هر یک و استفاده بهينه از این عوام  در رس
حد اکثر پتانسي  توليد و هم چنين عوام  بازدارنده زنده و غير زنده، تعيين مياان و زمهان خسهارت   
هر یک از آنها کمک موثري در رساندن این گياه به پتانسي  توليد و نگهه داري آن در ایهن سهطح    

جملهه سهرما،   مي نماید. تنش هاي محيطي از جمله خشکي و شوري و ههم چنهين عوامه  قههري از     
ن ناپذیري بهه محصهول وارد   اگرما، سي ، رگبار، تگر  و طوفان هر یک مي توانند خسارات جبر

 آورند.
در این راستا در فصولي که در پي مي آیهد، پتانسهي  توليهد در منهاطق مختلهف بررسهي شهده،         

ري و عوام  زراعي مهوثر در افهاایش توليهد شهام  آمهاده سهازي بسهتر بهذر، کاشهت، تغذیهه، آبيها           
برداشت چغندر قند شناسائي و مورد تنایه و تحلي  قرار گرفته و عوام  خسارت زاي زنهده شهام    

 آفات، بيماري ها و علف هاي هرز و عوام  قهري بطور مناا شرح داده شده است.
زراعت چغندر قند زمستانه و چغندر بذري به انضما  توليد و فهرآوري بهذر بطهور جداگانهه در     

شده است و در پایان چشم انداز آینده ترسهيم شهده اسهت. گهروه مهولفين سهعي        فصول مناا بحث
نموده اند که در این کتاب مطالب کاربردي زراعت چغندر قند را بها تکيهه بهر نتهایج تحقيقهات در      
ایران مورد تنایه و تحلي  قرار داده و در ضمن ارائه راه کار هائي به منوور دسهتيابي بهه حهد اکثهر     

د، راه کار هائي نيا به منوور کاهش هاینه هاي توليد با توجهه بهه شهرائط کشهور ارائهه      پتاتسي  تولي
 و توليد کنندگان قرار گيرد. نمایند. اميد است که مطالب این کتاب مورد استفاده کارشناسان

 



 

  



  
  
  
 

  فصل اولفصل اول

  چغندرقند در جهان و ایرانچغندرقند در جهان و ایران

  داریوش فتح اله طالقانی و سعید صادق زاده حمایتی

 ،1989 – 2000هـاي   طی سال FAO(1(سازمان خواروبار و کشاورزي جهانی بر اساس گزارش 
 13یافتـه   این رقم در کشورهاي توسعهتأمین انرژي از شکر معادل نه درصد بود که متوسط جهانی 

، دورههمین طی  ،در ایـران. اسـت  برآورد شده هفت درصدو در کشورهاي در حال توسعه  درصد
اسـت کـه نزدیـک بـه عـدد متوسـط         مین شـده أانرژي از قند و شکر تـ  هشت درصدطور متوسط  به

 41، )جهان(کیلوگرم  23طور متوسط با مصرف سرانه شکر  این مقدار تأمین انرژي به. جهانی است
کیلـوگرم   1/15، )قـاره آسـیا  (کیلـوگرم   8/12، )قاره آمریکـا (کیلوگرم  30، )قاره اروپا(کیلوگرم 

هماننـد کشـورهاي   (کیلـوگرم در ایـران    29و حدود ) قاره اقیانوسیه(کیلوگرم  3/43، )قاره آفریقا(
  .است تأمین شده ) عربستان و کویت
اش در امـور کشـاورزي، صـنعتی و بازرگـانی همـواره در       دلیل تبعـات اقتصـادي    هصنعت قند ب

این صـنعت بـه اتکـاء آثـار مثبـت و      . بوده استدهی نظام اقتصادي کشور مهم و مورد توجه  سامان
در تحقـق جامعـه   ... و  جـوئی ارزي  غذایی، کشاورزي پایدار، صرفه  زائی، امنیت ئی در اشتغالآکار
  .خود اختصاص داده است  سزایی را به بهسهم همواره مؤثر و نی مستقل و قدرتمند آرما

  چغندرقند در جهان
شـوند   صورت محصولی کشـت مـی   گونه گیاهی که به 150قسمت اعظم غذاي جهان از حدود 

 
1. Food and agriculture organization (FAO) 



  چغندرقند  2
 

دسـت   تنها از دو محصول نیشـکر و چغنـدر بـه   ) که نام عمومی ساکارز است(شکر . آید دست می به
ترین منبـع   اي تولید شده است و بزرگ هاست که در مقادیر زیاد در مناطق حاره یشکر قرنن. آید می

در مقایسه، چغندرقند نسبتاً محصول جدیدي است که کشـت آن  . شود تولید شکر دنیا محسوب می
چغندرقنـد در حـال   . در قرن نوزدهم در مناطق معتدل آغاز شد و در قرن بیستم گسترش پیـدا کـرد  

ـن از شـکر     140شود و حدود یک چهـارم از   کشور جهان کشت می 50ود حاضر در حد میلیـون تُ
  .شود تولیدي جهان را شامل می
آنچـه کـه بـه نـام     . آسیاي صغیر یا نـواحی قفقـاز اسـت    3منشاء جنس بتا 2بر اساس نظر واویلف

ایـن  . صـورت سـبزیجات بـاغی کشـت شـد      سال پیش بـه  2000شود، اولین بار  شناخته می» چغندر«
. انتخـاب شـده بـود     هـاي مدیترانـه   در کرانـه  (Beta)هاي مختلف جـنس بتـا    سبزي احتماالً از گونه

  .چغندر اولین بار در قرن هفدهم به منظور تولید علوفه در سطح مزرعه کشت شد
هـاي چغندرقنـد    توان قند را از ریشـه  تنی چند از شیمیدانان آلمانی کشف کردند که چگونه می

هـاي   تـالش . نشان دادند که بلورهاي آن همانند بلورهاي حاصـل از نیشـکر اسـت   استحصال کرد و 
هاي ابتدایی در اواخر قرن نـوزدهم صـنعتی شـود     متعددي صورت گرفت تا این فرآیند در کارخانه

تـا  بنـابراین  . البته هیچکدام موفقیت آمیز نبـود . که به همراه آن کشت در مزرعه نیز صورت گرفت
بود که از مسـتعمرات   یمحصول تجاري مهمهمچنان نیشکر شکر تولیدشده از  اوایل قرن نوزدهم،

هـاي نـاپلئون قطـع شـد و      طـور جـدي بـا جنـگ     ایـن تجـارت بـه   . شـد  وارد کشورهاي اروپایی مـی 
  .سرآغازي شد تا دول اروپایی به استحصال قند از چغندر روي آورند

ح نباتـات، عملکـرد و کیفیـت    در اصـال ) انتخـاب (هـاي حاصـل از سلکسـیون     همراه با پیشرفت
تغذیـه گیـاهی، مـدیریت خـاك و     (هاي مدیریت زراعـی   گیري از بهبود روش طور چشم بهچغندر 
در طـول قـرن بیسـتم، دامنـه تحقیقـات در رابطـه بـا        . تأثیر پذیرفته است) زراعی کارهاي به سایر راه

کارهـاي عملـی جهـت     افزایش عملکرد شکر چغندري در کشورهاي مختلف، روبه رشد نهاد و راه
شرایط آب و هـوایی برخـوردار بودنـد، ارایـه       توسعه کشت چغندرقند در مناطقی که با محدودیت

  .شد
بـوده و از  زیاد شود، اما درجه تمرکز آن نسبتاً  کشور جهان تولید می118در شکر باوجود آنکه 

ــن تولیــد جهــانی در ســال  5/148مجمــوع  درصــد  5/73 و 1/61، 8/50، حــدود 2005-6میلیــون تُ
و  19ترتیـب حـدود    برزیل و اتحادیه اروپا بـه . است ترتیب در چهار، شش و ده کشور تولید شده  به

ایاالت متحـده و کشـورهاي آسـیایی    . درصد از شکر را در جهان طی سال مذکور تولید کردند14
 

2. Vavilov 
3. Beta 
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. کننـد  ید مـی درصد از تولید و کشورهاي آمریکاي جنوبی و آفریقا باقیمانده محصول را تول 19نیز 
ن شکر، جایگاه بیست و یکم تولید شکر جهان را دارد 3/1ایران با تولید سالیانه حدود    .میلیون تُ

در (پـذیرد   در حال حاضر، نیمی از واردات شکر توسط کشورهاي درحال توسعه صـورت مـی  
، )درصـد  2/31(ترین سهم در تولیـد   قاره آسیا بیش). چهارم بود ، این مقدار کمتراز یک1970سال 

. دهــد خــود اختصــاص مــی بــهرا شــکر در جهــان ) درصــد 8/42(و واردات ) درصــد 42(مصــرف 
درصـد صـادرات جهـانی شـکر را در      65کشورهاي برزیل، تایلند، استرالیا و اتحادیه اروپـا حـدود   

میلیـون   5/18(البته بایستی توجه داشت که در کشور برزیل، نیمی از شکر تولید شـده  . اختیار دارند
ن شود، که با توجه به روند صعودي قیمت  صرف تولید اتانول جهت تأمین سوخت خودروها می) تُ

شـود در آینـده، موضـوع     بینـی مـی   هـا، پـیش   کرد جایگزینی اتانول با آن هاي فسیلی و روي سوخت
جهانی شـکر مواجـه    تأمین شکر موردنیاز براي کشورهاي واردکننده با چالش جدي افزایش قیمت 

  .شود
از نیشـکر و  ـ جملـه ایـران     ازـ کشـور    نـه تنهـا   ،کشور تولیدکننده شکربین یکصد و هجده  در

ننـد و لـذا   ک کشور فقط از نیشکر، شکر تولید مـی  71 تنهایی از چغندرقند و کشور به 38 چغندرقند،
 .)2006سـال  (اسـت  بـه چغندرقنـد    درصـد  25 بـه نیشـکر و   درصـد  75حدود وابستگی جهانی در 

درصـد بـه    60تولید شکر چغندري و نیشکري در ایران برعکس شرایط جهانی حـدود  وابستگی به 
  ).1386سال (درصد به نیشکر است  40چغندرقند و تنها 

 38( 2008لغایـت   1971هـاي   بررسی آمار سطح زیرکشت چغندرقند در سطح جهان طی سـال 
ن سـطح زیرکشـت بـه    تـری  تـرین و کـم   هاي موردنظر، بـیش  دهد در بین سال نشان می) سال گذشته

). الــف1-1شــکل (هکتــار بــود ) 2008ســال ( 4386232و ) 1976ســال ( 9431533ترتیــب معــادل 
آهنگ کاهش تغییرات سطح زیرکشت جهانی چغندرقند از اوایل دهه شصت هجري شمسی آغاز 

کـه سـطح    درصد از مقـدار آن کاسـته شـده اسـت، بـه نحـوي       89/1و به طور متوسط سالیانه معادل 
 1981درصـد نسـبت بـه سـال      8/52معـادل  ) هکتـار  4386232( 2008چغندرقند در سال زیرکشت 

 ،شـود  مالحظه میب 1-1شکل ترتیبی که در  به). الف1-1شکل (کاهش یافت ) هکتار 9297137(
 8/27از  2008تـا   1975  هـاي  روند نوسانات عملکرد چغندرقند در جهان افزایشی است و طی سـال 

ن در هکتار ن درهکتار 9/51به  تُ و  2001، 1994 هـاي  بـه اسـتثناء سـال   (اسـت   افزایش پیـدا کـرده   تُ
با توجه به کاهش سطح زیرکشـت و  تولید چغندرقند در جهان ، 1971-2008هاي  سالطی  ).2003

ـن    314تدریج کم شده و از  هببا وجود افزایش عملکرد در واحد سطح  تـا   1989در سـال  میلیـون تُ
ن  228 هـاي   بنابراین با وجود آنکه بین سال. )پ1-1شکل ( است پائین آمده 2008در سال میلیون تُ

 سطح زیرکشت به کمتر از نصف کاهش یافته اسـت، میـزان تولیـد چغندرقنـد تنهـا       2008تا  1989
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  ).پ1-1شکل (درصد کاهش یافت  6/27معادل 

  تاریخچه و سابقه صنعت قند در ایران
ورود بـذر  . اسـت   چغنـدر در ایـران رایـج بـوده     کشـت  ،هـاي دور  به روایت تـاریخ، از گذشـته  

  
تولید چغندرقند بین ) پ(عملکرد و ) ب(سطح زیرکشت، ) الف(روند تغییرات جهانی . 1-1شکل 

 میالدي 1971-2008هاي  سال
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با احداث اولـین کارخانـه قنـد بـه سـال      . سال سابقه دارد 120شده چغندرقند به ایران حدود   اصالح
کشـت چغندرقنـد، تولیـد و توزیـع قنـد و شـکر، ایجـاد         ؛هجري شمسی در کهریزك تهران 1273

هاي آغازین  اما در سال .وسعه پیدا کردتدریج ت ههاي اقتصادي وابسته به آن ب صنایع جانبی و فعالیت
 و توانایی رقابت با محصـوالت تولیـدي روسـیه و کـاهش قیمـت قنـد        کار بودن و عدم دلیل تازه ه ب

  . دشکارخانه قند کهریزك تعطیل  ،شکر صادراتی به ایران
  : بندي کرد توان به چهار دوره تاریخی طبقه سیر تحول این صنعت را می

این دوره مصادف با ناشناخته بـودن صـنعت قنـد نـزد      ):1274-1332هاي  بین سال(دوره اول . الف
نحـوي کـه، اولـین سـابقه      بـه . گذاران و انحصار کامل توزیع قند و شکر توسط دولت اسـت  سرمایه

روي داد که طی آن دولت . ش.ه 1309صورت مدون و قانونمند در سال  برقراري انحصار دولت به
مرحلـه اجـرا    آهن سراسري کشور را به هاي قند و شکر، احداث راه رآمدوقت از محل عوارض و د

هاي کشور روسیه که در آن زمان  در این دوره، کارخانه قند کهریزك درنتیجه کارشکنی. درآورد
گذاران و کشور را برآورده  گاه نتوانست اهداف سرمایه کننده اصلی قندوشکر ایران بود، هیچ تأمین

هرحال، با توجه به هدف غایی دولت در  به. برداري، از فعالیت بازماند ال بهرهسازد و پس از چند س
آبـاد و   ، آبکـوه، اسـالم  )1311(هـاي قنـد کـرج     تولید و تأمین قندوشکر موردنیاز کشـور، کارخانـه  

) 1330(حیدریـه   و تربـت ) 1320(، ارومیـه  )1317(، شـازند  )1315(، میانـدوآب  )1314(مرودشت 
  .اندازي شد راه توسط دولت احداث و

و ایجـاد ثبـات نسـبی     1332پـس از پایـان وقـایع سـال      ):1332-1353هاي  بین سال(دوره دوم . ب
سیاسی و اقتصادي در کشور، دولت وقت نسبت به آزادسازي قندوشکر اقدام و بخش غیردولتی بـا  

 26دازي انـ  ایـن دوره کـه بـا احـداث و راه    . گذاري، وارد این بخـش شـد   احساس امنیت در سرمایه
همـراه بـود، دوران   ) کارخانه غیرفعـال  3+ کارخانه فعال  39(کارخانه فعلی  42کارخانه از مجموع 

، همـدان  )1333(هاي قند فسا  طی این دوره کارخانه. شود شکوفایی صنعت قند کشور محسوب می
تان، ، قهســ)1339(، شــیروان )1338(، پــارس، اصــفهان، اهــواز و فریمــان )1335(، چنــاران )1334(

، بردسـیر، ممسـنی و یاسـوج    )1343(، شاهرود )1342(، نیشابور و بیستون )1340(تپه و شیرین  هفت
) 1348(جـام   ، تربت)1347(، پیرانشهر و لرستان )1345(جهان  ، اقلید، خوي، قزوین و نقش)1344(

  .اندازي شدند راه) 1350(و چهارمحال 
، 1353اي در فروردین سال  تصویب ماده واحدهدر پی  ):1353-1370هاي  بین سال(دوره سوم . پ

ــه بعــد،     ــه و از ایــن دوره ب ــرار گرفت مجــدداً توزیــع قندوشــکر در یــد قــدرت و انحصــار دولــت ق
طـی ایـن دوره،   . دست فراموشی سپرده شد گذاري توسط بخش خصوصی در صنعت قند به سرمایه

دوشکر نیز با درنظـر گـرفتن   توسط دولت تعیین و محصول قن.... قیمت چغندر، دستمزد، سوخت و 
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، )1356(در ایـن دوره فقـط سـه کارخانـه کـارون      . شـد  گذاري و خریداري مـی  سود اندك قیمت
توسط بخش خصوصی ) 1356(توسط دولت و کارخانه قند جوین ) 1357(و مغان ) 1356(دزفول 

  .برداري رسید ایجاد و به بهره
از ابتداي این دوره، دولت با هدف آزادسازي صنعت قند  :)تاکنون 1370از سال (دوره چهارم . ت
ها را از انحصـار خـارج و جهـت فـروش آزاد در      شکل آزمایشی بخشی از شکر تولیدي کارخانه به

هـا   ، کل محصـول تولیدشـده آزاد و دولـت نیـاز خـود را از آن     1371در سال . اختیار آنان قرار داد
در انحصار دولت قرار گرفـت  ) درصد40(بخشی از تولید ، مجدداً 1372اما از سال . خریداري کرد

. فروش برسانند ها مکلف شدند تا بقیه شکر تولیدي خود را در سقف قیمت تعیین شده به و کارخانه
قانون مزبور مقرر شد دولت  32با تدوین و تصویب قانون برنامه سوم و براساس ماده  1378در سال 

اي که توسط هیئت وزیـران تصـویب    نامه ، طبق آئین1353سال  بدون الزام به رعایت قانون انحصار
محقق شد؛ اما با  1381شد نسبت به آزادسازي تولید و توزیع شکر اقدام کند که این امر از سال  می

در ایـن  . نامه موصوف نیز از درجه اعتبـار سـاقط شـد    به پایان رسیدن قانون برنامه سوم، ماده و آئین
ـن شـکر تشـکیل و           دوره، شرکت توسعه نیشک ر و صـنایع جـانبی بـا ظرفیـت تولیـد هفتصـد هـزار تُ

خـان   ، میرزاکوچـک )1380(، دعبل خزایی )1379(، امیرکبیر )1378) (ره(خمینی امام هاي کارخانه
همچنـین  . اندازي شدند راه) 1391(هاي فارابی و دهخدا  و کارخانه) 1383(سلمان فارسی  ،)1382(

  .برداري قرار گرفت ایجاد و مورد بهره) 1383(ند نقده نام آذرق یک واحد چغندري به
کارخانه قنـد و شـکر فعـال در کشـور، شـش کارخانـه بـه بخـش          39درحال حاضر، از مجموع 

 14عمومی غیردولتی، سه کارخانه با مالکیت مشترك بخـش دولتـی و بخـش عمـومی غیردولتـی،      
کارخانـه متعلـق    12و خصوصـی و   کارخانه دولتی، چهار کارخانه با مالکیت مشترك بخش دولتی

  . به بخش خصوصی است

  چغندرقند در ایران
 244تـا  ) 1387سال ( هزارهکتار 51میزان سطح زیرکشت بین  1350-88هاي  در ایران طی سال

سـال گذشـته، میـانگین سـطح زیرکشـت       39طـی  . در نوسـان بـوده اسـت    )1374سال ( هزارهکتار
با وجود افزایشی بودن روند ). الف2-1شکل (هکتار بوده است  163727چغندرقند در ایران معادل 

برازانــدن مــدل منظمــی بــه عملکــرد چغندرقنــد در ایــران تغییــرات عملکــرد چغندرقنــد در ایــران، 
در کـه عملکـرد چغندرقنـد    شصـت  دهـه   میانـه هاي  و در مقایسه با سالیست پذیر ن سادگی امکان به

ن در 8/21به حدود ها  برخی سال  8/36عملکرد چغندرقنـد تـا    1385در سال هکتار رسیده است،  تُ
ن درهکتار افزایش نشان می میانگین افزایش سالیانه عملکرد چغندرقنـد بـین    .)ب2-1شکل (دهد  تُ
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 دامنه تغییرات مقـدار تولیـد چغندرقنـد   . درصد بوده است 10/1در ایران معادل  1350-88هاي  سال
ـن و در سـال     7/1با کمترین مقدار تولید بـه   1387در ایران وسیع بوده و در سال  بـا   1385میلیـون تُ

ن رسیده است 6/6ترین مقدار تولید به  بیش ایـن اسـتدالل    ،طـور کلـی   بـه . )پ2-1شـکل  ( میلیون تُ
رونـد تولیـد    )1350-88( گذشـته سی و نـه سـال   در برخالف روند جهانی، قرین واقعیت است که 

  
هاي  تولید چغندرقند بین سال) پ(د و عملکر) ب(سطح زیرکشت، ) الف(روند تغییرات . 2-1شکل 

 در ایران 1388-1350
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ـن چ   35/4البته با وجود میانگین تولید  .چغندرقند در ایران افزایشی بوده است غندرقنـد در  میلیـون تُ
نشان از اثرپـذیري فرآینـد تولیـد از سـایر     ) میلیون در سال 97/0معادل (سال، نوسانات شدید تولید 

  .هاي مؤثر دارد بخش

  شکر در ایران
نیاز کشور با درنظر گرفتن متوسط مصرف سـرانه کـه نزدیـک بـه      شرایط کنونی شکر مورد در

حـدود   ،)کیلوگرم است نسبتاً باالسـت  23درمقایسه با مصرف سرانه جهانی که (کیلوگرم است  29
ن است که  دو و بقیـه از محـل    )چغندرقند و نیشکرمنبع از (آن تولید داخل نیمی از بیش از میلیون تُ

   .دشو واردات شکرخام و تصفیه شده تأمین می
، 17/40ر و واردات شکر به ترتیب معادل ، چغندرقند، نیشک)1350-88(طی دوره موردبررسی 

البته بایستی توجه داشت طی این . اند درصد از شکر موردنیاز کشور را تأمین کرده 34/44و  48/15
درصـد و در   99/0دوره، در شرایطی که نرخ رشد سـالیانه تولیـد شـکر از منبـع چغندرقنـد معـادل       

هاي طـرح توسـعه    برداري از کارخانه بهره واسطه درصد بود، تولید شکر نیشکري به 61/37مجموع 
. برابـر شـده اسـت    48/6درصد در مجمـوع   42/14نیشکر و صنایع جانبی با نرخ رشد سالیانه معادل 

صد را در 59/22برابر شدن، نرخ رشد سالیانه معادل  58/9میزان واردات شکر نیز طی همین دوره با 

  
-1388هاي  و واردات شکر طی سال) از منبع چغندرقند و نیشکر( تغییرات میزان تولید. 3-1شکل 

  )هاي قند و شکر ایران انجمن صنفی کارخانه(در ایران  1350
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  ).3-1شکل (تجربه کرده است 

  منابع مورداستفاده
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد، دفتـر نباتـات      . طرح جامع شکر. 1384نام،  بی −

  .صنعتی وزارت جهاد کشاورزي و انجمن صنفی کارخانه هاي قند و شکر ایران
 یقــاتتحق يراهبـرد  یسـند ملــ . 1389.مصـباح . و م یتیزاده حمــا صـادق . ، س.ف. د ی،طالقـان  −
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  دومدومفصل فصل 

  پتانسیل عملکرد چغندرقندپتانسیل عملکرد چغندرقند

  و داریوش فتح اله طالقانیسعید صادق زاده حمایتی 

هـاي زراعـی،    در بررسی. هاي مختلف توصیف کرد توان به شکل عملکرد گیاهان زراعی را می
شـود   تعریـف مـی   3و عملکـرد واقعـی   2دسـتیابی  ، عملکرد قابل1عملکرد به سه شکل عملکرد بالقوه

عملکرد بالقوه تحت تأثیر عوامل محیطی چون غلظـت گازکربنیـک، تشعشـع، دمـا و     ). 1-2شکل (
. خصوصیات مربوط به گیاه ماننـد فیزیولـوژي، فنولـوژي و نحـوه آرایـش فضـایی بوتـه قـرار دارد        

شـود شـامل مفهـوم فیزیولوژیـک      عنوان عملکرد بالقوه یا پتانسیل از آن یاد می بنابراین، آنچه که به
صول است و عوامل گیاهی و محیطی موردنیاز جهت جـذب نـور، تثبیـت گازکربنیـک و     تولید مح

بنابراین، در برآورد عملکـرد بـالقوه،   . شود به شکل مطلوب فرض می 4)بیوماس(تولید ماده خشک 
هـاي   این درحالی است که در شرایط طبیعی، بـه شـکل  . شود نقش عوامل زراعی نادیده انگاشته می

هاي زنده و غیرزنده محیطی قرار دارد و بنابراین، امکان دستیابی  ض انواع تنشمختلف گیاه در معر
  .به عملکرد پتانسیل میسر نیست

حصـول گیـاه در شـرایط     عنوان حداکثر عملکـرد قابـل   تواند به دستیابی در واقع می عملکرد قابل
ماننـد  (بـل کنتـرل   زاي غیرقا در برآورد این عملکرد عمدتاً عوامـل تـنش  . زراعی درنظر گرفته شود

آل بـودن وضـعیت رطـوبتی علیـرغم انجـام آبیـاري، حـادث شـدن شـرایط           بافت خاك، عدم ایـده 
به گیاه وارد آمده و موجب ازدسـت رفـتن بخشـی از    ...) نامطلوب در برخی از مراحل رشد گیاه و 

 
1. Potential yield 
2. Attainable yield 
3. Actual yield 
4. Biomass 
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ایط شوند، اما عوامل مدیریتی مؤثر بر رشـد و تولیـد محصـول در شـر     عملکرد پتانسیل محصول می
توان از عملکرد محصـول در سـطح    براي تخمین این نوع عملکرد می. شود آل فرض می کامالً ایده
  .رو در هر منطقه استفاده کرد هاي تحقیقاتی یا عملکرد کشاورزان پیش ایستگاه

عملکرد واقعی عبارت از تولید محصول در شرایط معمول زراعی و تحـت تـأثیر انـواع عوامـل     
زاي غیرزنـده را شـامل    هـاي هـرز و نیـز عوامـل تـنش      هـا، علـف   زا شامل حشرات، بیماري خسارت

تواند با میانگین عملکرد محصول در هر منطقه و یا در سطح هـر کشـاورز    این عملکرد می. شود می
بدیهی است که میزان عملکرد واقعی با سطح مدیریت مزرعه ارتبـاط  . در مزرعه درنظر گرفته شود

  .تنگاتنگی دارد

  عملکرد بالقوه
گازکربنیک بـا اسـتفاده از تشعشـع    ) آسیمیالسیون(هان جهت رشد، نیازمند جذب و تحلیل گیا

بنابراین، عملکرد گیاهان زراعی در بیشتر موارد رابطـه خطـی بـا مقـدار تشعشـع      . خورشیدي هستند
بـه   CGR(5(زراعـی   توده گیاهی و آهنـگ رشـد گیـاه     تولید زیست. شده دارد  خورشیدي دریافت

بـرگ   انداز در دریافت تشعشع فعـال فتوسـنتزي تابیـده ـ کـه ناشـی از شـاخص سـطح          توانایی سایه
)LAI(6 تـوده جدیـد یـا همـان کـارآیی       انداز است و تبدیل تشعشع به زیسـت  و آرایش فضایی سایه

  .بستگی دارد RUE(7(مصرف تشعشع 
 

5. Crop growth rate 
6. Leaf area index 
7. Radiation use efficiency 

 انواع عملکرد گیاهان زراعی. 1-2شکل 

  )پتانسیل(عملکرد بالقوه 

  واقعیعملکرد   عملکرد واقعی

  عملکرد قابل دستیابی

  گازکربنیک
  تشعشع خورشیدي

  دما
  ویژگیهاي گیاهی

  آب
  عناصر غذایی

  علفهاي هرز
  حشرات
  بیماریها

  قهريعوامل 

  میزان تولید
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معادلـه  (هاي ساده ریاضی بـرآورد کـرد    توان بر اساس مدل عملکرد بالقوه گیاهان زراعی را می
-2شـکل  (شود  هاي شماتیک نیز استفاده می همچنین، براي تشریح نحوه محاسبه آن از مدل). 2-1
شـناختی در   نتیجۀ ادغام فضـایی و زمـانی فرآینـدهاي زیسـت    ) Ye(عملکرد اقتصادي یک گیاه ). 2

مـانی عوامـل بنیـادي مـؤثر بـر      ادغـام ز . میان یک جامعۀ گیاهی در طول چرخۀ زندگی گیـاه اسـت  
مطـابق معادلـۀ   . شـود  انـداز گیـاه توسـط معادلـۀ عملکـرد بیـان مـی        عملکرد اقتصادي در سطح سایه

  :آنالیز کرد) 1-2(توان برحسب پارامترهاي معادله  انداز گیاهان را می وري سایه عملکرد، بهره

dtIQY  )1-2(معادله 
dateharvestingt

dateplantingt
Ae .)(∫

−=

−=

××′×= ρε
 

 :که در آن
Q مگاژول بر مترمربع(خورشیدي وارد شده به مزرعه ، کل تشعشع(، 
I'Aشـود   انـداز گیـاه دریافـت مـی     ، نسبت تشعشع خورشیدي وارد شده به مزرعه که توسط سایه

 ، )درصد(
ε و ) گرم بر مگاژول(، کارآیی تبدیل تشعشع دریافتی به مادة خشک گیاه 
ρ است) درصد(، تخصیص مادة خشک در میان اجزاي مختلف گیاه.  

 تشعشع خورشیدي روزانه دریافت شده

 طول دوره رشد

مجموع تشعشع 
 خورشیدي دریافت شده

 فتوسنتز ناخالص

 تولید ماده خشک تنفس رشد تنفس نگهداري

  هاي هوایی اندام

  هاي زیرزمینی اندام

  عملکرد اقتصادي

  برآورد عملکرد بالقوه چغندرقند نحوهمدل ساده . 2-2شکل 
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  مجموع تشعشع وارد شده
در متوسط فاصلۀ زمین از (که در سطحی عمود بر زاویه تابش خورشید در باالي اتمسفر   انرژي
متـر   شود و در حـدود دو کـالري بـر سـانتی     نامیده می» ثابت خورشیدي«شود  دریافت می) خورشید

درصـد آن در   30دود رسد و مقداري در ح تمام این انرژي به سطح زمین نمی. مربع در دقیقه است
بنـابراین، تشعشـع   . یابـد  وسیله گازها و ذرات معلـق در اتمسـفر کـاهش مـی     اثر بازتابش یا جذب به

یـت و   رسد در اثر بر خورشیدي واقعی که به سطح زمین می خورد به برخی موانع موجود، ازنظر کم
د زمـان بـه سـطح    مقدار انرژي خورشیدي که در واح. کند تغییر می) طول موج(خصوصیات کیفی 
 4/1(هزار وات بر مترمربـع   شود که معادل یک نامیده می 8کند تشعشع خورشیدي زمین برخورد می
  .است) متر مربع در دقیقه کالري بر سانتی

سـنج   هاي تشعشـع  توان با استفاده از دستگاه مقدار تشعشع وارد شده به مزرعه در هر منطقه را می
هاي تجربـی   مندي از فرمول روش دیگر، بهره. واقعی تعیین کرد هاي هواشناسی به شکل در ایستگاه

جهت تعیین مقدار تشعشع وارد شده به مزرعه در هر نقطه از زمین اسـت کـه در ایـن روش، مقـدار     
  :دست آورد توان به می) 2-2(کل انرژي خورشیدي وارد شده را با استفاده از معادله 

)(  )2-2(معادله 
N
nbaSS A +=

 
  :که در آن

Sکند، ، تشعشع خورشیدي که به سطح زمین برخورد می  
SA،تشعشع خورشیدي در باالي اتمسفر ،  
n ساعات مشاهده شده تابش خورشیدي(، ساعات آفتابی(،  
N،حداکثر ساعات تابش خورشیدي ،  
a  وb است 55/0و  18/0ترتیب معادل  ضرایب ثابت به.  

ــایی و  Nو  SAپارامترهــاي  ــه عــرض جغرافی ــع ســال بســتگی دارد  ب ــادیر . موق ــراي  Nو  SAمق ب
 2-2و  1-2هـاي   هاي قند در آن قرار دارنـد، در جـدول   هاي مختلف جغرافیایی که کارخانه عرض

  .نشان داده شده است

 
8. Solar radiation 
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  شده نسبت تشعشع خورشیدي دریافت
جهت درك فعالیت فتوسنتزي گیاه، نحوه نفوذ و توزیـع نـور در داخـل پوشـش گیـاهی یـا بـه        

گیـري   کـه انـدازه   از آنجایی. شود اي محسوب می انداز برگ جزو اطالعات پایه عبارت دیگر، سایه
نظیـر  (انـداز   پذیر نیست، توزیع نور در سـایه  ها امکان مستقیم دریافت نور و فتوسنتز براي تمام برگ

ارتبـاط  . دشـو  سـازي مـی   نوعاً مدل) انداز وسیله برگ در اعماق مختلف سایه شده به تشعشع دریافت 
 9وسـیله قـانون بیـر    انداز گیاهی بـه  وسیله سایه خاك و دریافت نور به  بین میزان پوشش گیاهی سطح

بنـابراین، کمیـت تشعشـع    . اسـت  شود که بر پایه ارتباط بین دو ضریب کاهشـی بنـا شـده    تشریح می
برگ و شاخص کارآیی دریافت تشعشـع   توان با در دست داشتن شاخص سطح  شده را می دریافت 

 . یا ضریب خاموشی تشعشع برآورد کرد
توان نفوذ یا انتقال جریـان تشعشـع در    می) 3-2معادله ( 10با استفاده از قانون جذب المبرت ـ بیر 

 :انداز گیاهی همگن و یکنواخت را تخمین زد سایه

LAIk  )3-2(معادلۀ 
t eII ×−=0/  

عبارت  LAI ،Ioانداز با سطح برگ  شده در پایین سایه عبارت است از تشعشع منتقل Itکه در آن 
-2در معادله  Sمانند تشعشع خورشیدي برخوردي یا (انداز  است از تشعشع برخوردي به باالي سایه

  .عبارت است از ضریب خاموشی kو ) 2
و 68/0، 63/0، 6093/0، 6/0طـور متفـاوت و معـادل     ضریب خاموشی تشعشع در چغندرقنـد بـه  

  . گزارش شده است 605/0
با توجه به اطالعات موجود در رابطه با روند تغییرات شاخص سطح بـرگ در منـاطق مختلـف،    

  :برآورد شد 4-2میزان دریافت تشعشع فعال فتوسنتزي بر اساس رابطه تجربی 
bLAIaiPAR  )4-2(معادلۀ  −×=  

انـداز   در سـایه ) مگـاژول بـر مترمربـع   (عبارت است از تشعشع دریافـت شـده    iPARکه در آن، 
 32/4ترتیب معادل  ضرایب ثابت معادله هستند که به bو  aو  LAIچغندرقند با شاخص سطح برگ 

  .برآورد شده است 865/0و 

 
9. Beer’s law 
10. Lambert-Beer 
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  کارآیی تبدیل تشعشع دریافتی به مادة خشک
با متوسط میـزان فتوسـنتز   ) ε(خشک گیاه شده به مادة  کارآیی تبدیل تشعشع خورشیدي جذب

صورت تجربی  به) RUE(کارآیی مصرف تشعشع . انداز گیاه ارتباط دارد خالص برگ در کل سایه
ي  از روي میزان رشد گیاه در یک دورة زمانی و مقدار تشعشع فتوسنتزي فعالی کـه در طـول دوره  

در ایـن مطالعـه نیـز،    . شـود  رآورد مـی ، بـ )iPAR(شـود   انداز گیاه دریافت می رشد گیاه توسط سایه
ــرآورد کــارآیی مصــرف  از نســبت مجمــوع ) مگــاژول/، برحســب گــرم (RUEتشعشــع   جهــت ب

وسیله گیـاه   شده به  خورشیدي دریافت   نسبت به تشعشع) مترمربع /برحسب گرم (TDWخشک  ماده
 ):5-2معادله (عمل آمد  استفاده به) مترمربع برحسب مگاژول بر  (iPARرشد  طی دوره 

  )5-2(معادلۀ 
iPAR
TDWRUE =

 
) گـرم در مترمربـع بـر مگـاژول     455/1(بنابراین، با در دست داشـتن کـارآیی مصـرف تشعشـع     

  :برآورد کرد 6-2توان میزان تولید ماده خشک را با استفاده از معادله  می
iPARRUETDW  )6-2(معادلۀ  ×=  

  تخصیص مادة خشک
هـاي اقتصـادي گیـاه ذخیـره      ماده خشک تولیدشده در طول فصل رشـد کـه در انـدام    بخشی از

این مقدار براي گیاهـان مختلـف در   . شود شوند، ضریب تخصیص یا شاخص برداشت نامیده می می
هاي  اي از افزایش عملکرد محصوالت زراعی طی سال طول زمان متفاوت بوده و شاید بخش عمده

  .بوده است) و نه مقدار تولید آن(خصیص ماده خشک اخیر مرهون افزایش ضریب ت
 60/0در چغندرقند با درنظر گرفتن نحوه رشد رویشـی گیـاه، میـزان ضـریب تخصـیص معـادل       

درصد از کل ماده خشک تولید شده توسط گیاه در طی  60به عبارت دیگر، . شود درنظر گرفته می
  .شود می منتقل) اي ریشه ذخیره(هاي اقتصادي  فصل رشد به اندام

  دستیابی عملکرد قابل
حصول گیاه در یک شرایط زراعی  عنوان حداکثر عملکرد قابل تواند به دستیابی می عملکرد قابل

دستیابی همواره کمتـر از عملکـرد پتانسـیل یـا بـالقوه       مقدار عملکرد قابل. خاص درنظر گرفته شود
دگی گیـاه باعـث کـاهش عملکـرد     زاي غیرقابل کنترل در طول زن زیرا برخی از عوامل تنش. است
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جهت دستیابی به ایـن عملکـرد، ضـرورت دارد مـدیریت مزرعـه در حـد       . شوند بالقوه محصول می
  .آل باشد ایده

دلیـل وجـود    حصـول در نـواحی مختلـف بـه     با توجه به وجود اختالف در حداکثر عملکرد قابل
هـاي   تیابی بـر اسـاس آزمـایش   نوسانات مربوط به عوامل مؤثر بر تولید، حداکثر عملکـرد قابـل دسـ   

ها برآورد  هاي در مراکز تحقیقاتی و تعیین باالترین عملکرد تولید شده در این آزمایش مقایسه رقم
  .شده است

دستیابی محصـول چغندرقنـد در منـاطق مختلـف کشـور،       هاي تعیین عملکرد قابل یکی از روش
هاي طی هشت سـال   ي مقایسه رقمها بندي اطالعات موجود در آزمایش آوري و جمع مطالعه، جمع

هـاي اجـرا    ایـن نتـایج از آزمـایش   . مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند بود) 88-1381(
هـاي مقایسـه    آزمـایش . دسـت آمـده اسـت    شده در مراکز تحقیقات ده استان چغندرخیز کشـور بـه  

هـایی   معمـوالً داراي خـاك  مراکز تحقیقاتی . شود هاي مختلف هر ساله در این مناطق انجام می رقم
هایی نیـز کـه در تولیـد     مدیریت. شوند هاي هر منطقه محسوب می هستند که نمونه مناسبی از خاك

هـا بـه کـار گرفتـه شـده اسـت، در اکثـر مواقـع در حـد مطلـوب بـوده و             محصول در این آزمـایش 
ین مزارع را به عنوان توان محصول تولید شده در ا ترتیب می بدین. اند دربرگیرنده نکات علمی بوده

بندي نتایج  در طول بررسی و جمع. پتانسیل عملکرد مطلوب و قابل قبولی در این مناطق قلمداد کرد
قبول، نتـایج پـرت حـذف شـده و فقـط       هاي آماري و علمی قابل ها، با استفاده از روش این آزمایش

هـاي مقایسـه    نتـایج آزمـایش   خالصـه  3-2جـدول  . هاي قابل استناد مورد استفاده قرار گرفتنـد  داده
  .دهد هاي چغندرقند در مناطق مختلف کشور را نشان می رقم

دهد که  نشان می) 3-2جدول (هاي تحقیقاتی  نتایج مربوط به تعیین حداکثر عملکرد در ایستگاه
ـن در   57/79معـادل  ) مناطق موردنظر(حداکثر عملکرد چغندرقند به طور متوسط در سطح کشور  تُ

 1405آزمایش انجـام یافتـه بـا شـرکت      55این نتیجه از گردآوري اطالعات مربوط به  .هکتار است
رفت، حـداکثر عملکـرد    البته همچنانکه انتظار می. به دست آمده است 1381-88هاي  رقم طی سال

ریشه در منـاطق کـرج، میانـدوآب، کرمانشـاه، خـوي، شـیراز، دزفـول، اصـفهان، مغـان، همـدان و           
حـداکثر عملکـرد   . اي نسبت به همـدیگر برخـوردار هسـتند    وت قابل مالحظهخراسان رضوي از تفا

، 52/57، 01/81، 09/73، 65/96، 97/89، 93/75، 47/88ترتیـب معـادل    ریشه در مناطق یادشده بـه 
ن در هکتار برآورد شده است 08/76و  50/74، 55/82   .تُ

  عملکرد واقعی
غربـی، فـارس، اصـفهان،     اسان، آذربایجاناکنون چغندرقند در سیزده استان کشور شامل خر هم
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  خالصه نتایج آزمایش مقایسه رقم چغندرقند در مناطق مختلف کشور. 3- 2جدول 

تعداد   سال  منطقه  ردیف
  رقم

  )تن در هکتار(عملکرد ریشه 
اختالف   میانگین  حداقل  حداکثر

  استاندارد
  45/5  93/60  33/47  03/81  53  1381  کرج  1
2  1382  30  09/87  97/36  80/59  71/11  
3  1383  37  95/83 05/32 50/58 96/13 
4  1385  26  05/118  81/67  60/94  39/13  
5  1386  12  22/72  88/54  03/63  75/5  
6  1387  26  97/90 64/54 83/67 47/9 
7  1388  32  98/85 04/54 91/70 62/7 

 96/14 94/67 67/49 47/88  216  کل

  01/5  88/54  31/43  76/64  24  1381  میاندوآب  8
9    1383  37  57/78 73/33 61/58 32/11 

10    1384  12  44/51 21/35 68/42 62/4 

11    1385  9  82/95 16/64 57/74 00/9 

12    1386  12  11/74 06/39 49/51 37/11 

13    1387  16  46/79  36/55  23/68  38/7  
14    1388  32  38/87 43/56 42/76 43/7 

 62/13 98/60 75/46 93/75  142  کل

  16/7  96/66  78/56  62/87  21  1381  کرمانشاه  15
16  1383  21  31/92  98/61  25/70  72/8  

 06/8 60/68 38/59 97/89  42  کل

 95/12 42/75 16/52 57/93  21  1381  خوي  17

18  1382  18  99/101 76/47 80/78 47/13 
19  1383  21  38/94 96/68 86/76 54/6 

  20/11  02/77  29/56  65/96  60  کل
 44/18 54/43 62/17 27/81 30  1382  شیراز  20

21  1383  37 37/53 33/8 00/26 99/12 
22  1384  12 92/83 14/69 21/75 82/4 
23  1388  32 81/73 12/45 52/55 25/7 

 39/20 07/50 05/35 09/73 111 کل
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  3-2جدول ادامۀ 

تعداد   سال  منطقه  ردیف
  رقم

  )تن در هکتار(عملکرد ریشه 
اختالف   میانگین  حداقل  حداکثر

  استاندارد
  08/10  67/75  98/56  41/94  47  1382  دزفول  24
25  1383  37  96/89 37/53 00/74 32/9 
26  1384  24  48/70  15/42  14/59  57/7  
27  1385  111  00/69  29/44  19/59  97/5  
28  1386  10  35/80 17/55 89/68 38/7 
29  1387  73  65/100 41/58 21/79 02/11 

 17/8 45/66 15/49 01/81  302  میانگین

 30/4 14/40 32/32 68/48  23  1381  اصفهان  30
31  1382  27  05/65 73/42 50/52 78/6 

 40/7 46/60 05/49 52/57  50  میانگین
  11/3  61/54  52/50  55/59  23  1381  مغان  32
33    1382  37  97/111  39/73  73/91  68/10  
34    1383  23  28/91  09/70  62/79  70/5  
35    1384  13  25/68  22/60  04/64  48/2  
36    1385  10  82/82  59/67  55/73  61/4  
37    1386  13  19/71  05/54  64/61  64/5  
38    1387  17  79/76  64/54  29/61  06/6  
39    1388  40  26/74  93/11  28/56  10/16  

 50/8 00/69 46/51 55/82  176  میانگین
 41/7 18/57 36/46 92/67  23  1381  همدان  40
41  1382  10  97/90 04/74 50/80 74/5 
42  1383  23  14/78 60/60 28/68 96/4 
43  1384  13  01/95 07/77 75/85 77/5 
44  1385  10  68/92 20/79 59/86 02/4 
45  1386  13  02/60 87/41 31/52 06/5 
46  1387  16 95/80 82/64 64/71 90/3 
47  1388  36  29/66 05/39 67/52 91/7 

  07/6  09/64  04/54  50/74  134  میانگین
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. شود کرمانشاه، همدان، کرمان، اردبیل، مرکزي، لرستان، قزوین، خوزستان و چهارمحال کشت می
در  1375-88هاي قند طـی دوره آمـاري    مشخصات مربوط به عملکرد ریشه در هریک از کارخانه

  .است نشان داده شده 4-2جدول 

  

هاي مختلف قند  حداکثر و اختالف استاندارد عملکرد ریشه در کارخانه میانگین، حداقل،. 4- 2جدول 
  )1375-88(کشور 

  تعداد سال  نام کارخانه
  آماري

  )تن در هکتار(عملکرد ریشه 
  اختالف استاندارد  حداکثر  حداقل  میانگین 

  25/2  30/51  85/44  48/47  7  اهواز
  83/9  20/53  00/24  93/43  7 دزفول
  56/4  05/49  50/35  50/42  14 مغان 

  25/7  17/52  70/29  39/40  14 پیرانشهر
  14/6  62/43  30/26  06/35  14 ارومیه
  49/5  90/45  80/26  02/35  14 خوي

  49/6  20/43  76/23  97/33  14 چناران 
  89/5  93/43  99/25  48/33  14 میاندوآب

  09/4  50/40  02/23  15/33  14 جوین 
  24/5  29/45  70/25  17/33  14 تربت جام 

 

  3-2جدول ادامۀ 

تعداد   سال  منطقه  ردیف
  رقم

  )تن در هکتار(عملکرد ریشه 
اختالف   میانگین  حداقل  حداکثر

  استاندارد
خراسان   48

  رضوي
1381  23 87/85 07/68 94/78 59/5 

49  1382  20 95/89 88/58 32/69 34/8 
50  1383  40 21/70 23/52 00/62 31/5 
51  1384  13 18/83 05/49 51/64 64/10 
52  1385  10 57/77 35/22 80/39 21/18 
53  1386  13 86/84 86/65 29/73 18/5 
54  1387  17 55/114 23/81 22/97 05/8 
55  1388  36 34/44 20/5 19/34 83/10 

 27/8 53/62 20/47 08/76 172 میانگین
  96/7  71/64  80/49  57/79  1405 میانگین کل
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) کشـت پـاییزه  (هـاي قنـد اهـواز، دزفـول      ترتیب کارخانه با توجه به عملکرد ریشه چغندرقند به

هاي قند مغان  بیشترین عملکرد ریشه را داشتند و در کشت بهاره، بیشترین عملکرد ریشه به کارخانه
ن در  50/42( ن در هکتار 39/40(و پیرانشهر ) هکتارتُ ـن  ) تُ با میانگین عملکرد ریشه بیش از چهل تُ

هاي قند یاسوج و ممسنی بـه   کمترین عملکرد واقعی ریشه نیز به کارخانه. در هکتار اختصاص دارد
ن در هکتار مربوط بود 54/19و  83/22ترتیب با عملکرد ریشه معادل  میانگین عملکرد ریشـه در  . تُ

ن در هکتار برآورد شده است 98/29کشور طی دور آماري یادشده معادل سطح    .تُ

  4-2جدول ادامۀ 

  تعداد سال  نام کارخانه
  آماري

  )تن در هکتار(عملکرد ریشه 
  اختالف استاندارد  حداکثر  حداقل  میانگین 

  11/5  67/39  81/21  70/30  14 آبکوه
  51/5  72/37  86/21  60/30  14 فریمان
  62/4  80/33  66/19  74/29  14 شاهرود
  00/3  60/35  20/25  68/29  14 شیروان
  05/6  71/39  10/22  95/28  14 شیرین

  58/7  66/42  53/16  93/28  13 اصفهان 
  65/4  57/35  86/15  71/28  14 تربت حیدریه

  59/5  80/39  80/18  26/28  12 فسا 
  58/4  42/36  40/20  81/27  14 بیستون
  45/2  21/31  90/23  78/27  14 نیشابور

  21/7  92/38  20/18  29/27  12 مرودشت 
  89/4  53/35  89/20  16/27  14 قزوین

  74/6  96/42  40/16  02/27  14 نقش جهان 
  48/10  20/53  90/20  02/27  12 بردسیر

  28/7  10/39  70/15  90/26  14 اسالم آباد
  68/6  00/40  12/17  22/26  14 لرستان 

  45/8  30/45  01/15  36/25  12 پارس 
  93/4  20/33  10/18  77/24  13 همدان 

  11/4  58/29  70/16  54/24  14 قهستان 
  86/4  40/30  30/15  41/24  13 اقلید

  55/3  19/31  10/19  09/24  12 شازند
  44/6  50/35  73/13  89/23  14 چهارمحال

  12/10  40/41  66/11  83/22  8 یاسوج 
  13/5  40/27  18/11  54/19  8 ممسنی 
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  سومسومفصل فصل 

  اصالح چغندرقنداصالح چغندرقند

  يزاده و سعید واحد ، محمدرضا اوراضیزاده محسن آقایی ،اباذر رجبی

  مقدمه
شیمیدان آلمانی ـ آندراس مارگراف ـ دریافت که در ریشه چغندر، قنـدي شـبیه      1747در سال 

قند نیشکر وجود دارد و براي اولین بار ایـن قنـد را ـ کـه مقـدار آن در حـدود یـک درصـد بـود ـ            
در زمینه انتخـاب   1786پس از مارگراف، شاگرد وي ـ آشارد ـ تحقیقاتی را از سال   . استخراج کرد

را ـ   Silesianاي شروع کرد و موفق شد چغندر ریشـه سـفید    هاي قندي از میان چغندر علوفه تهواری
درصد قند این چغنـدر حـدود شـش    . دهد ـ کشف کند  که منشاء چغندرهاي امروزي را تشکیل می

کـار آشـارد را خـانواده    . تأسـیس کـرد   1802آشـارد، اولـین کارخانـه قنـد را در سـال      . درصد بود
در سـایه ایـن   . وسیله لوئی ویلمورن شروع شـد  مه دادند و پس از آن، اصالح چغندر بهکوپی ادا ون

 14بـه   1860به حدود نه درصـد و در سـال    1830هاي اصالحی، درصد قند چغندر در سال  فعالیت
  . درصد افزایش یافت

 .شـد  ارزیـابی مـی  ا هـ  ، بـا تعیـین وزن مخصـوص ریشـه    1856عیار قند ریشه چغندرقند تـا سـال   
گران، پالریمتر را بـه خـدمت    اصالحکه ترین پیشرفت در اصالح درصد قند زمانی حاصل شد  همم

کشف . کار گرفته شد ، پالریمتر جهت تعیین درصد قند خمیر چغندرقند به1879گرفتند و در سال 
قوانین مندل و علمی شدن اصالح نباتات و ادامه گزینش، منجر به افـزایش درصـد قنـد و عملکـرد     

  .درصد رسیده است 20طوري که، امروزه درصد قند به بیش از  قند شد بهچغندر
تـوان بـه کشـف خاصـیت منـوژرمی در       مـی  هاي عمده در اصـالح چغندرقنـد   از جمله پیشرفت
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و کشف نرعقیمی ژنتیکـی ـ سیتوپالسـمی توسـط آون      1948چغندرقند توسط ساویتسکی در سال 
تحول شگرفی در اصالح چغندرقنـد ایجـاد کـرد    این دو کشف بزرگ، . اشاره کرد 1942در سال 

هـاي   سایر پیشرفت. کارگیري این دو صفت است هاي امروزي مستلزم به طوري که اصالح واریته به
ح اصـال و  معرفی هیبریدهاي تریپلویید، اصـالح شـکل ریشـه    :د ازنعبارتمهم در اصالح چغندرقند 

عملیات اصالحی نقش بسیار مهمی در افـزایش  مجموعه این . ها براي مقاومت به بولتینگ و بیماري
  .عملکرد و کیفیت چغندرقند داشته است

  تاریخچه اصالح چغندرقند در ایران
  :توان به چهار دوره تقسیم کرد روند اصالح چغندرقند در ایران را می

ولین رقم ا. افشانی باز ژرم با گرده هاي دیپلویید مولتی استفاده از رقم ):1320-1340(دوره اول . الف
هاي متـداول در اصـالح    روش. باغی ـ تهیه شد  ـ با همت مرحوم قره  1320ایرانی چغندرقند در سال 

بوته همراه با آزمون  تک باي، انتخا توده  انتخاب: چغندرقند در ایران در این دوره عبارت بودند از
دیپلوییـدهاي   هـاي سلکسـیون بـود و از طریـق آن     تـرین روش  کراس کـه از مهـم   نتاج و روش پلی

  .معرفی شدند PC.10 و PC.8 کراس هاي پلی و رقم 8001 ،7233افشان باز  گرده
هــاي  بــا پیــدا شــدن تتراپلوییــدي درچغندرقنــد، در ایــن دوره، رقــم  ):1340-1350(دوره دوم . ب
اي ه ترین رقم مهم. افشان باز بودند پلویید تهیه شد که حاصل ترکیب دیپلویید و تتراپلویید گرده پلی

  .PP35و  PP8 ،PP18  ،PP22پلویید هاي پلی معرفی شده در این دوره عبارت بودند از رقم
در این دوره استفاده از نرعقیمی سیتوپالسمی و تولید آن در کشـور   ):1350-1365(دوره سوم . پ

افشـان   ژرم کـه حاصـل ترکیـب والـدین گـرده      هـاي هیبریـد مـولتی    شروع شد و بر این اساس، رقم
در ایـن دوره،  . ژرم بودنـد، تولیـد شـدند    د یا تتراپلویید با والـد نـرعقیم سیتوپالسـمی مـولتی    دیپلویی

، IC6201هـاي   رقـم . آغـاز شـد  ) بولتینـگ (روي  هـاي متحمـل بـه سـاقه     همچنین مقدمات تهیه رقم
IC6202 وIC6203  هاي این دوره است حاصل فعالیت.  

ي هیبریـد منـوژرم کـه حاصـل ترکیـب والـدین       ها استفاده از رقم ):تاکنون 1365(دوره چهارم . ت
کـارگیري تکنیـک    بـه . افشان دیپلویید یا تتراپلویید با والد نرعقیم سیتوپالسمی منـوژرم اسـت   گرده

گیري از خاصیت منوژرمی در این دوره منجر به تولید  نرعقیمی ژنتیکی ـ سیتوپالسمی همراه با بهره 
تـوان   هاي می ید در کشور شده است که از جمله این رقمهاي منوژرم هیبرید دیپلویید و تریپلوی رقم

متحمـل بـه   (و پـارس  ، گـدوك و زرقـان   )تریپلوییـد (، شیرین، جلگه )تریپلویید(هاي رسول  به رقم
ژرم تجارتی متحمل به ریزومانیا و پوسیدگی  همچنین، یک رقم جدید مولتی. اشاره کرد) ریزومانیا

هیبریـد جدیـد    دوافـزون بـر ایـن،    . معرفـی شـد   1389ر سـال  نـام جـام نیـز د    ریزوکتونیایی ریشه به
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ـ که متحمل به ریزومانیا هسـتند و در داخـل و خـارج      SBSI006و  SBSI004هاي  امیدبخش به نام
  .اند ـ در دست معرفی هستند قبولی از خود نشان داده از کشور، عملکرد قابل

  هاي اصالح چغندرقند روش
  انتخاب اولیه
هـاي دیپلوییـد اسـت کـه منجـر بـه تهیـه         هاي انتخـاب در تـوده   ترین روش ابتداییاین روش از 

  .شود هاي پایدار و سازگار با خصوصیات زراعی و تکنولوژیک مطلوب می رقم

 اي انتخاب توده
این روش . اي بود اصالح چغندرقند روش انتخاب توده روش متداول در ،تا اواسط قرن نوزدهم
  :شامل مراحل زیر است

انتخاب تعدادي بوته با خصوصیات مطلوب فنوتیپی ـ از قبیل اندازه و شکل ریشه، درصد قنـد   . الف
  .ها ـ از داخل یک جامعه که داراي تنوع ژنتیکی براي صفت موردنظر است و مقاومت به بیماري

  هاي انتخاب شده افشانی آزاد بین بوته گرده. ب
  .عنوان یک جامعه جدید ن بهصورت بالک و استفاده از آ برداشت بذر به. پ

ها اسـتفاده شـده    هاي چغندرقند مقاوم به بیماري ویژه در اصالح رقم به اي روش انتخاب تودهاز 
 .است

 )نژادي رگه به(انتخاب با آزمون نتاج 
پذیري صفت پایین اسـت، روش مناسـبی    که وراثت انتخاب بر اساس فنوتیپ گیاهان در مواقعی

لذا روش آزمون نتـاج در اواسـط قـرن نـوزدهم توسـط      . شود سوب نمیبراي اصالح چغندرقند مح
تواند ادامه روش انتخاب  در این روش ـ که می . لوئی ویلمورن ابداع و براي افزایش شکر دنبال شد

انـد   اي صفت خـوبی نشـان داده   ریشه که در انتخاب توده 100-200اي محسوب شود ـ حدود   توده
طـور   سـپس بـذرهاي هـر بوتـه را بـه     . شـود  افشانی باز، بذر تهیه می هها به روش گرد انتخاب و از آن

کنند و از روي  ها را از حیث میزان محصول و یا مقاومت به بیماري مقایسه می جداگانه کاشته و آن
. شـوند  ریشه مادري اولیه انتخاب و جهت تهیه بذر در کنار یکدیگر کاشته می 5-10این اطالعات، 

  .دهند انجام میرا ها انتخاب  اً کاشته و به همان ترتیب در نتاج آنبذرهاي حاصل را مجدد
انـد، شـامل    روش انتخاب نتاج یا انتخاب فامیلی بسته به اینکه آیا یک یا هر دو والد شناخته شده
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  :است 2فامیلی و تمام 1فامیلی دو روش نیمه
سـال اول بـه همـان روش     در این روش، گیاهان انتخـاب شـده در  ): HSF(فامیلی  انتخاب نیمه. الف

افشان باز با یکدیگر ترکیب و بذرهاي هر بوته ـ کـه یـک فامیـل      صورت گرده اي و به انتخاب توده
بنـابراین، در ایـن روش والـد مـادري هـر فامیـل        .شـوند  خواهري هستند ـ جداگانه برداشت می  نیمه
کـه، والـد پـدري آن     حالیشود در  اي است که بذر از روي آن برداشت می خواهري همان بوته نیمه

بـذرهاي  . شـود  هـا ـ دریافـت مـی     نامعلوم است چون گرده از کل جمعیـت ـ یعنـی از مجمـوع بوتـه     
هاي تکراردار براي عملکرد ریشـه و سـایر خصوصـیات آزمـون، و بهتـرین       ها در آزمایش بوته تک
ترکیـب بـا یـک    هاي انتخـاب شـده در اشـتکلینگ بـراي      بذرهاي فامیل. شوند ها شناسایی می فامیل

کـراس مجـدداً آزمـون شـده و در      هیبریدهاي تسـت . شوند کاشته می) CMS(نرعقیم سیتوپالسمی 
خواهري انتخاب و با یکدیگر ترکیب شـده   اي تعدادي فامیل نیمه نهایت، پس از چند آزمون مزرعه

  .گیرند هاي تجارتی مورداستفاده قرار می افشان باز جهت تهیه رقم عنوان یک گرده و به
این روش از موفقیت بیشتري نسبت به روش قبلی برخوردار اسـت،   ):FSF(فامیلی  انتخاب تمام. ب

فـامیلی،   کـه در روش نیمـه   اند در حـالی  خواهري از دو گیاه تشکیل شده چون والدین هر فامیل تمام
داخل قفس ترکیب دو گیاه با یکدیگر معموالً در . تعداد زیادي فرد در تولید هر نتاج دخالت دارند

خـواهري حاصـله در مزرعـه آزمـون      پس از تالقی بین دو گیاه، بـذر فامیـل تمـام   . گیرد صورت می
شـوند تـا پـس از بررسـی نتـایج       صورت اشتکلینگ نیـز کشـت مـی    ها به بذرهاي این فامیل. شود می

تخـابی  هـاي ان  فامیل. کراس شوند مزرعه، بهترین فامیل شناسایی و با والد نرعقیم سیتوپالسمی تست
فامیلی  از روش انتخاب تمام. شود در سال بعد با همدیگر آمیزش یافته و یک توده پیشرفته تولید می

  .شود هاي تجارتی استفاده می هاي دیپلویید و تتراپلویید جهت تهیه رقم افشان براي تولید گرده

  اي انتخاب دوره
همچنین، پایین . حد سطح استترین صفت براي یک رقم چغندرقند، تولید قند بیشتر در وا مهم

. هاي زنـده و غیرزنـده حـائز اهمیـت اسـت      ها و مقاومت ژنتیکی در برابر تنش بودن میزان ناخالصی
ها به سـرعت   اي و فامیلی اگرچه در ابتدا نتایج خوبی دربر دارد اما بازده آن هاي انتخاب توده روش

فراوانی ترکیبات ژنی با اثرات افزایشـی  اي منجر به افزایش  هاي انتخاب دوره روش. یابد کاهش می
اي، بـراي اولـین    انتخـاب دوره . شود و این امر باعث بهبود این صفات خواهد شـد  و غیرافزایشی می

اي وجـود   چهار روش انتخاب دوره. بار در گیاه ذرت استفاده و سپس در گیاهان دیگر متداول شد

 
1. Half-sib family selection 
2. Full-sib family selection 



  31  ـ اصالح چغندرقند 3فصل 
 

  :دارد
) S1(زمون نتـاج حاصـل از اولـین نسـل خودگشـنی      که فقط بر اساس آ اي ساده انتخاب دوره. الف

  .گیرد صورت می
کـراس   که انتخاب بـر اسـاس آزمـون نتـاج تسـت      پذیري عمومی اي براي ترکیب انتخاب دوره. ب

  .گیرد صورت می) هیبریدها(
که انتخاب بر اساس اطالعات مربوط به نوسـان   پذیري خصوصی اي براي ترکیب انتخاب دوره. پ

  .شود ها انجام می پذیري خصوصی تالقی ترکیب
که در آن دو جمعیت دخالت دارند و هـر جمعیـت بـر اسـاس      اي متقابل یا دوجانبه انتخاب دوره. د

  .اي است هاي انتخاب دوره این روش مؤثرتر از سایر روش. شود پذیري عمومی اصالح می ترکیب
هاي سـلف   و نرعقیم، پایه 3هاي زیادي براي تهیه اُتایپ اي استفاده ه از روش انتخاب دورهامروز

  .شود استریل و نربارور می

  هاي مصنوعی در چغندرقند تهیه رقم
  هاي مصنوعی دیپلویید رقم

هـا بـا    هـا و سـپس تالقـی آن    ها یا الین هاي دیپلویید، با تکثیر جداگانه رگه در گذشته و در رقم
عنـوان بـذر تجـارتی در     را بـه ) F1(آوردنـد و نسـل اول    دست مـی  همدیگر، یک جامعه مصنوعی به

هـا   رگـه . این روش تا قبل از پیدایش نرعقیمی سیتوپالسمی رواج داشت. دادند اختیار زارع قرار می
هـاي غیریکنواخـت    هـا یـا جمعیـت    هـاي مصـنوعی معمـوالً از فامیـل     دهنده رقم هاي تشکیل یا الین

ها،  معموالً عملکرد، عیار قند، ناخالصی. اند دست آمده هستند که از طریق انتخاب نتاج به) تروژنه(
کـه نتیجـه خـوبی دارنـد، بـراي تعیـین        هـایی  هـا تعیـین و آن   مقاومت به بولتینگ و غیره در جمعیت

و  کـراس  کراس، پلـی  تواند با یک آزمون تاپ این عمل می. شوند پذیري عمومی آزمون می ترکیب
  .شود معموالً نتاج در چند منطقه و چند سال آزمون می. کراس انجام گیرد یا سینگل

  پلویید یا آنیزوپلویید هاي مصنوعی پلی رقم
درصـد   75درصـد دیپلوییـد و    25هاي دیپلوییـد و تتراپلوییـد بـه نسـبت      بوتهبذر در این روش، 

بذر حاصـل، مخلـوطی   . شوند شانی میاف گرده، صورت آزاد بههاي حاصل  بوتهتتراپلویید مخلوط و 
در این روش، فراوانی گیاهان تریپلویید بیشتر از دیپلوییدها . از دیپلویید، تریپلویید و تتراپلویید است

 
3. O-type 
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هـاي مصـنوعی دیپلوییـد     این روش، جایگزین روش تهیه رقـم ). درصد 60-70(و تتراپلوییدهاست 
،این روش نیز جاي خـود را بـه   1945ر سال شد ولی با پیدایش نرعقیمی سیتوپالسمی توسط آون د

  .روش تهیه هیبرید خالص داد

 اصالح به روش تهیه هیبرید
این روش ـ که در حال حاضر جدیدترین روش اصالح است ـ نقش بسـیار اساسـی در اصـالح      

امـروزه تمـام کشـورهاي    . خـالص بـود   F1چغندرقند ایفـا کـرد کـه اولـین نقـش آن تهیـه گیاهـان        
هـاي خـود را اصـالح و در اختیـار کشـاورزان قـرار        با استفاده از ایـن روش، رقـم  چغندرخیز جهان 

بنـابراین، الزم اسـت   . اسـتریل اسـت   براي تهیه هیبرید خالص، نیاز به والد نـرعقیم یـا میـل   . دهند می
  .مروري گذرا بر نرعقیمی و انواع آن داشته باشیم

هـاي   منشـاء نرعقیمـی، تمـام رقـم    . نیسـتند گـرده   ها قادر به تولیـد دانـه   در گیاهان نرعقیم، پرچم
در طبیعـت، نرعقیمـی بـه دو    . است 4)بتا ماریتیما(افشان دیپلویید و جد وحشی چغندرقند  آزادگرده

  :شود صورت دیده می
این نوع نرعقیمی، بـه  . بستگی دارد aaکه عامل عقیمی به ژن مغلوب  نرعقیمی ژنتیکی مندلی. الف

  .گیرد اده قرار نمیعلت پیچیدگی، چندان مورداستف
هرگاه . هاي هیبرید مناسب است که براي تولید رقم [xxzz(S)]نرعقیمی ژنتیکی ـ سیتوپالسمی  . ب
که در یک جمعیت دیپلویید پیدا شده است ـ  ی ژنتیکی ـ سیتوپالسمی نرعقیمبا تالقی یک گیاه  از
تواند منبع جدیـدي   می شود که این گیاه دست آید، ثابت می اُتایپ انتخابی، نتاج نرعقیم به با یکـ 

براي رسیدن به این مرحله، حـداقل شـش بـار تالقـی برگشـتی الزم      . از نرعقیمی سیتوپالسمی باشد
  .است

توســط  1950زمــان بــا پیــدایش نرعقیمــی سیتوپالســمی، خاصــیت منــوژرمی نیــز در ســال   هــم
  .کشف شد و این دو پدیده سیستم اصالح چغندرقند را متحول ساختندساویتسکی 
 :هاي هیبرید در چغندرقند شامل مراحل زیر است تهیه رقم

در تهیـه   :ها هاي نرعقیم معادل آن و رگه) اُتایپ(کننده نرعقیمی  هاي حفظ ها یا رگه تهیه الین .الف
هـاي   ه تهیـه خـود آن نیـاز بـه وجـود رگـه      هیبریدهاي تجارتی، یکی از والدین باید نرعقیم باشد ک

تـایپی را در   1950آون اولین بـار در سـال   . دارد) یا اُتایپ(کننده نرعقیمی  خالص حفظ ، خاصـیت اُ
تایـپ    هـاي   درصـد در اغلـب تـوده    3-5هـا بـا فراوانـی     چغندرقند کشف کرد و اظهار داشـت کـه اُ

تایـپ  ده اما، تجربه نشان می. افشان دیپلویید وجود دارند گرده هـایی کـه قـادر بـه      د که پیدا کـردن اُ
 

4. B. maritima 
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براي این منظور، رگه مـوردنظر را بـا رگـه نـرعقیم     . درصد نرعقیمی باشند، آسان نیست 100حفظ 
کننده نرعقیمی سیتوپالسمی را شناسـایی   تالقی داده و به روش تالقی برگشتی مکرر، گیاهان حفظ

درصـد   100کننـده نرعقیمـی،    ا رگـه حفـظ  نسل تالقی برگشتی ب 4-5گیاهانی که پس از . کنند می
تایـپ ثانویـه    . کنند عقیم باشند، هر دو رگه را شناسایی و حفظ می معموالً براي رگه نرعقیم، یـک اُ

کراس کردن پایه نرعقیم با  کنند تا ضعف و ناتوانی آن کاسته شود و این عمل با سینگل نیز تهیه می
  ).1-3 شکل(شود  اُتایپ ثانویه حاصل می

هـا   بـراي نگهـداري آن  . مشکل اسـت  5علت وجود خودناسازگاري هاي اُتایپ به اري الیننگهد
مختلف  هاي هاي اُتایپی که داراي آلل تالقی با الین) 2(تکثیر غیرجنسی، ) 1(هاي  توان از روش می

  .استفاده کرد) Sf(ي وارد کردن آلل خودبارور) 3(ناسازگاري هستند و 
هـاي سلکسـیون،    ها را بر اساس روش افشان معموالً گرده :د یا تتراپلوییدافشان دیپلویی تهیه گرده .ب

پس از . آورند دست می اي به فامیلی و یا گزینش دوره فامیلی، انتخاب تمام آزمون نتاج، انتخاب نیمه
ها را مطالعه و  پذیري آن ها، آنها را با یک نرعقیم سیتوپالسمی ترکیب و ترکیب افشان انتخاب گرده

ژنتیکـی  د موا. افشان در تهیه هیبریدها استفاده شود عنوان گرده کنند تا به ین ترکیب را تعیین میبهتر
تـوان سـطح پلوییـدي را از     بنـابراین، مـی  . دهنـد  راحتـی پاسـخ مـی    سین به چغندرقند به تیمار کلشی

اید از نظـر تعـداد   ها پس از ورنالیزه شدن و قبل از گلدهی، ب بوته. دیپلویید به تتراپلویید افزایش داد
  ).1-3 شکل(هاي مختلف کنترل شوند  در نسل  کروموزوم

دهنـده یـک هیبریـد     عنوان والد گـرده  که قرار است به ویژه زمانی اصالح بعدي تتراپلوییدها ـ به 
بنابراین، بهتر است گزینش شدید براي صفات مهم در . اي نیست تریپلویید استفاده شوند ـ کار ساده

هـا صـورت گیـرد، زیـرا در تتراپلوییـدها       و قبل از دوبرابر شدن تعداد کرومـوزوم  دیپلوییدي سطح
  .پاسخ به گزینش کُندتر است و وراثت صفات داراي ماهیت تترازومیکی است

اگر هدف تولید بـذر هیبریـد دیپلوییـد باشـد بایـد نـرعقیم سیتوپالسـمی را بـا         : تهیه بذر هیبرید. پ
هـا   هـاي نرعقیمـی بـراي خلـوص آن     کنتـرل در پایـه  . ترکیـب کـرد  ژرم دیپلویید  افشان مولتی گرده

افشـان   ژرم گـرده  درصد دیپلویید مولتی 25درصد دیپلویید هیبرید و  75بذر حاصل . ضروري است
افشـان را تتراپلوییـد    ولی اگر هدف تهیه و تولید بذر هیبریـد تریپلوییـد باشـد، معمـوالً گـرده     . است
افشـان   درصـد گـرده   25درصد نـرعقیم و   75این روش نیز به نسبت در . کنند ژرم انتخاب می مولتی

در رونـد فـرآوري بـذر    . درصد هیبرید خواهد بود 75شود که پس از تالقی، بذر حاصل  منظور می
تـوان تـا حـدودي پایـه      شود، مـی  صورت مخلوط تولید می ژرم که در حال حاضر به هاي مولتی رقم

 
5. Incomaptability 
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دلیل  اما در هیبریدهاي منوژرم، به. تر از پایه مادري است ـ حذف کرد  پدري را ـ که معموالً درشت 
  .شوند شانی حذف میاف جدا بودن والدها، پایه پدري پس از گرده

 
 کراس و هیبرید منوژرم تریپلویید چغندرقند مراحل تهیه سینگل. 1-3 شکل
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عنـوان نمونـه مراحـل     بـه  1-3 شـکل براي اینکه اهمیت اصالح چغندرقند بیشتر روشن شود، در 
با توجـه بـه ایـن    . کراس و رقم هیبرید منوژرم تریپلویید چغندرقند نشان داده شده است تهیه سینگل

سـال زمـان الزم    14شود که براي رسیدن به یک رقم هیبرید منوژرم تریپلوییـد،   ، مالحظه میشکل
  .است

طور  نژادي مولکولی و بیوتکنولوژي ـ کشت بافت و مهندسی ژنتیک ـ به   هاي به امروزه از روش
طوري کـه بـا    به. شود هاي متداول اصالح چغندرقند استفاده می وسیعی براي افزایش کارآیی روش

و در مناطق چغنـدرخیز دنیـا ـ     ها تهیه هاي مقاوم به آفات و بیماري ها، رقم آوري کارگیري این فن به
  .شود از جمله ایران ـ در اختیار کشاورزان قرار داده می

 آینده انداز چشم
 و طـرف  کیـ  از مهـم  محصـول  ایـن  بـه  جهـانی  بازار نیاز و شکر جهانی قیمت رشد به رو روند
 طـرف  ازــ   نماتد و ریزوکتونیا ریزومانیا، جمله ازـ  مهم هاي بیماري به آلوده مناطق سطح گسترش

 ایـن  محصـول تولید  ظرفیت افزایش براي اصالحی هاي فعالیت و تحقیقات تا دکن یم جابیا ،گرید
 سـه  ایـ  دو منـاطق، ی برخـ  در کـه  ییآنجـا  از. یابـد  ادامـه  ژنتیکی تر متنوع منابع از گیري بهره با گیاه
  . بود خواهد برخورداري ا ژهیو تیاهم از مقاومته چند هاي رقم هیته لذا ،افتند یم اتفاق هم باي ماریب

 از خشک مهین و خشک مناطق در آبی نیرزمیزي ها سفره سطح رفتن نییپا و آب منابع کمبود
 توجـه  موجـب ــ   ادیز ریتبخ علت بهـ  مناطق نیا در آب و خاكی جیتدر شدن شور و رانیا جمله

 بـا  مناسـب  هـاي  رقم هیته. شد خواهدی طیمحي ها تنش به متحمل هاي رقم هیته به نژادگران به شتریب
 آب تیمحـدود  دچـار  چغندرقنـد  رشـد  فصـل  لیـ اوا در کـه ی منـاطق ي برا کوتاه رشد دوره طول
 موجـب  نیهمچنـ ی آبـ  منـابع  تیمحـدود . باشـد ی اصـالح مهم  هدف کی تواند یم ،هستندي اریآب

 کمـا  شـد  خواهـد  ایران جمله از دنیا مختلف مناطق در چغندرقند پاییزه کشت توسعه به بیشتر توجه
ي گـر یدي کشـورها . اند دهکر پاییزه چغندرقند کشت به اقدام ایتالیا و اسپانیا مانند کشورهایی اینکه
 اختصـاص  و شـکر ین رکشتیز سطح از کاستن حال در جیتدر به زین سودان و مصر مراکش، لیقب از
  .هستند چغندرقند کشت به آن

 از بخشـی  تـا  شـد  خواهـد  موجـب  تجدیدناپـذیر  انـرژي  منابع و فسیلی هاي سوخت محدودیت
 تـأمین ) سـبز  سـوخت  یا زیستی سوخت( گیاهی منابع از خودروها سوخت جمله از موردنیاز انرژي
 از سـطح  واحـد  در بیومـاس  تولیـد  باالي پتانسیل بودن دارا علت به چغندرقند ،میان این در که دشو

  .است برخوردار مناسبی جایگاه
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  چهارمچهارمفصل فصل 

  تناوب چغندرقندتناوب چغندرقند

  یامیمسمر خ

  مقدمه
محیطـی و افـزایش    هـاي افـزایش حاصـلخیزي خـاك، کـاهش آلـودگی زیسـت        یکی از روش

عدم رعایت تناوب مناسـب، باعـث   . عملکرد گیاهان زراعی، استفاده از تناوب زراعی مناسب است
از بین رفتن مواد آلی و شرایط مناسب خاك زراعی، افزایش فرسایش خاك و در نهایت، کـاهش  

در شــرایط کشــاورزي ســنتی ایــران، وجــود . شــود ي از منــاطق مــیعملکــرد چغندرقنــد در بســیار
در عوامل اقلیمی، خاکی، زراعی یا اجتماعی و اقتصادي سبب شده است کـه تولیـد بـه      محدودیت

عنوان مثال، بازده اقتصادي  به. روش تک یا دوکشتی مرسوم و تناوب زراعی عموماً فاقد ثبات باشد
ه کشاورز به سمت کشت محصوالت با سـودآوري مناسـب   بعضی از محصوالت به میزانی است ک

غافـل از آنکـه، حاصـلخیزي مزرعـه ـ کـه ثـروت بنیـادي و اصـلی تولیدکننـدگان           . آورد  روي مـی 
کوچکی ابعـاد زمـین و پراکنـدگی قطعـات، همچنـین      . رود  شود ـ رو به قهقرا پیش می  محسوب می

ا در نزدیکی شـهر و یـا در منـاطق کوهپایـه،     دوري و نزدیکی مزارع به روستا و نیز واقع بودن روست
با توجه به مجموعه این عوامل، تنـاوب مناسـب منطقـه     بایدلذا . گذارد روي تناوب زراعی تأثیر می

  .پیشنهاد شود
هاي متوالی در یک قطعه  منظور از تناوب زراعی، توالی کشت محصوالت مختلف طی سال

قطعه زمین زراعی طی چند سال زیرکشت تعدادي در یک سیستم تناوبی معین، هر . زمین است
  گیرد و مکان استقرار محصوالت در شروع دوره بعدي، مشابه شروع محصوالت مشخص قرار می

  



چغندرقند   38
 

  اثر گیاهان مختلف زراعی بر چغندرقند در تناوب زراعی .1- 4جدول 

  گیاهان مورد استفاده  نوع اثر
  کاسنی، ذرتزمینی، چاودار زمستانه، کتان،  سیب  خیلی خوب

  جو، یوالف، گندم پاییزه  خوب
  یونجه، شبدر قرمز، نخودفرنگی، لوبیا، ماشک  قابل استفاده

  ، اسفناج)ارقام حساس به نماتد(انواع چغندر، انواع کلم، کلزا، خردل   استفاده غیر قابل
  

  .دوره قبلی است
ــد امــا در شــرایط مختلــف، گیاهــان متفــاوتی در تنــاوب قــرار مــی   در انتخــاب مجموعــه  گیرن

افـزایش یـا حفـظ بـاروري     ها در  د به تأثیر آنبای ،در یک منطقه یک دوره تناوبمحصوالت براي 
هـاي هـرز، میـزان و زمـان      خاك، کیفیت آب و خاك، کنترل فرسـایش، آفـات، امـراض و علـف    

آالت کشاورزي موجود و بـاالخره بـازده    ها، نیروي کار، میزان ماشین دسترسی به آب و سایر نهاده
  .دشواقتصادي توجه 

گیرند و نیز جایگـاه چغندرقنـد در تنـاوب نیـز بسـیار       مدنظر قرار می  نوع گیاهانی که در تناوب
گیاهـانی مثـل غـالت،    ). 1-4جـدول  (گیاهان داراي اثرات متفاوتی بر چغندرقند هستند . مهم است

هـاي   ها در تناوب، باعث کاهش علف دارند و استفاده از آنهاي هرز  قدرت رقابت بیشتري با علف
بـر اسـاس نتـایج تحقیقـات، وجـود یونجـه در برنامـه تنـاوبی و         . شـود  ساله و چندساله مـی  هرز یک

شود بـه طـوري    همچنین افزایش مدت تناوب از سه به شش سال، موجب بهبود تولید چغندرقند می
زمـین آلـوده   . یابـد  شدت کاهش می د به چغندرقند بهکه، در تناوب چهار تا شش سال، آسیب نمات

هایی مثل بیماري  بیماري. سال به کشت چغندرقند اختصاص یابد 15به بیماري ریزومانیا نیز نباید تا 
تـأثیر اسـت، در    ریـز بـی   پوسیدگی ریزوکتونیایی و آفانومایسیس ریشه بر روي ذرت و غالت دانـه 

زمینـی و چغندرقنـد بـه شـدت آسـیب       نخـود، یونجـه، سـیب    که، این بیماري به گیاهانی مثـل  حالی
توانـد از ثبـات بیشـتري     لذا تولید چغندرقند اگر در تناوب با دیگر محصوالت باشـد مـی  . رساند می

  .برخودار شود

  هاي تناوبی متداول براي چغندرقند سیستم
زیـر بسـته بـه    هاي متفاوتی براي گیاه چغندرقنـد بـه شـرح     ، تناوببر اساس مطالعات انجام شده
  ):2-4جدول (شرایط منطقه پیشنهاد شده است 

  هـایی  درصـد قنـد و عملکـرد شـکر چغندرقنـد در تنـاوب       :چغندرقنـد  ـ  ) جو یا چاودار(گندم  )1(
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  هاي معمول و مناسب چغندرقند برخی تناوب. 2- 4جدول 

  گیاهان مورداستفاده  سال  ردیف
  )جو، چاودار(گندم   1  1

  چغندرقند  2
  ذرت  1  2

  چغندرقند  2
  )شبدر(نخود   1  3

  )ریز غالت دانه(ذرت   2
  چغندرقند  3
  )ریز غالت دانه(ذرت   4

  یونجه  1  4
  یونجه  2
  یونجه   3
  )ریز غالت دانه(ذرت   4
  چغندرقند  5
  )نخود(گندم   6

  
البتـه در ایـن    .شده اسـت بیشتر  گیرد، میقرار ) گندم و جو(بعد از غالت سردسیر این گیاه که 

با اعمال مدیریت صحیح تا زمان کشت چغندرقنـد کـامالً پوسـیده     باید تکلش غال ،ها تناوب
در جهـت  ) در طول فصل پـاییز و زمسـتان  (مدت  توان از آیش کوتاه در این شرایط، می .شوند

قرارگـرفتن چغندرقنـد    ،در برخی از مطالعـات . پوسیده شدن کامل بقایاي غالت، استفاده کرد
 .دهد نیز عملکرد شکر سفید را افزایش می )نیم فصل(مدت  کوتاه عد از آیشب

اگـر در  . ثر اسـت ؤدر کاهش آفاتی مثل نماتـد مـ   چغندرقندتناوب ذرت با  :چغندرقند ـ  ذرت  )2(
توانــد در تنــاوب بــا  مزرعـه، ســابقه بیمــاري پوســیدگی ریشــه وجــود نداشــته باشــد، ذرت مــی 

 .هاي دیگري استفاده شود آلوده، بهتر است از تناوب لیکن در مزارع. چغندرقند قرار گیرد
در این تنـاوب، بـه    :ریز ریز ـ چغندرقند ـ ذرت یا غالت دانه   ـ ذرت یا غالت دانه) شبدر(نخود  )3(

هـاي   که طول دوره تناوب زیاد است و همچنین، غالت باعث کاهش جمعیت علـف  علت این
شـوند، عملکـرد چغندرقنـد بهبـود      مـی هاي عامل پوسیدگی ریزوکتونیـایی ریشـه    هرز و قارچ

 .یابد می
کـار بـردن    هبـ  :)نخـود ( گنـدم ـ چغندرقنـد   ــ  ) ریز غالت دانه(  ذرت چندساله ـ ) شبدر( یونجه )4(

 .)1-4شـکل ( شـود  مثل یونجه و شبدر باعث افزایش حاصلخیزي و باروري خاك می گیاهانی
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و گیاهـانی کـه بـه بیمـاري     البته باید توجه کرد که کشت چغندرقنـد بالفاصـله بعـد از یونجـه     
پوسیدگی ریزوکتونیایی و آفانومایسیس ریشه حساس هستند، باعث آسیب بیشتر ایـن بیمـاري   

اکثر کشاورزان تناوب گنـدم   که معموالً با توجه به این ،لذا بر این اساس .شود به چغندرقند می
یاهـانی مثـل یونجـه و    از گ ،کشت منطقهبا توجه به بهتر است که  ،کنند چغندرقند را اجرا میـ 

زیرا این گیاهـان باعـث افـزایش کـربن آلـی خـاك شـده و         .شودشبدر نیز در تناوب استفاده 
ین آخـر  چـ  کلیـه بقایـا و  در اسـتفاده از ایـن گیاهـان، بایـد     . نـد کن باروري خـاك را زیـاد مـی   

 اي پـس از برداشـت گیـاه علوفـه     .اي در سال پایانی به خاك برگردانده شود محصوالت علوفه
توان از ذرت نیز استفاده کرد، زیرا عمق نفوذ ریشـه چغندرقنـد در خـاك افـزایش یافتـه و       می

 در ،بنـابراین . کند پخش کلش ذرت پس از برداشت، به افزایش حاصلخیزي خاك کمک می
توان با انتخاب تنـاوب زراعـی    میـ  خشک ـ معتدل تا نیمه  هاي مشابه مناطقی نظیر کرج و اقلیم

 .باعث افزایش حاصلخیزي خاك شد ،گندم ـچغندرقند  ـ اي علوفهذرت  ـیونجه 

  انداز آینده چشم
تبــع آن کشــاورزي  امــروزه در کشــورهاي پیشــرفته و در حــال توســعه، کشــاورزي پایــدار و بــه

  
 بکارگیري یونجه در تناوب زراعی با چغندرقند .1-4شکل 
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 سـتم یس کیـ  کیارگاني کشاورز. از اهمیت خاصی برخوردار است) کشاورزي زیستی(ارگانیک 
 مصـرف  بـه  انتقـال  وي فـرآور  تـا  دیـ تول از محصـوالت  تیفیک و تیکم که استی جامع تیریمد

 کیـ  عنـوان  هبـ  نیزمـ  ارهیس طیمح و ها سمیکروارگانیم انسان، وان،یح اه،یگ خاك، سالمت کننده،
 به احترام وی اجتماع روابط و عدالت اصول ست،یز طیمح و اکولوژیک اصول واحد، زندة موجود

ي کشـاورز  جنـبش ی المللـ  نیبـ  ونیفدراسـ ( اسـت  مدنظر آن دری ستیزي داریپا اصول و مخلوقات
  ).کیارگان

علیـه آفـات، امـراض و    شامل مبارزه بیولوژیک ـ استفاده از کشاورزي ارگانیک   ،بر این اساس
هـاي   هاي سبز، اسـتفاده کمتـر از آالینـده    استفاده از کود ،هاي هرز، برگرداندن بقایا به خاك علف

تنـاوب  . محیطی بسـیار قابـل توجـه اسـت     منظور کاهش اثرات زیست بهـ خاك و آب شامل سموم  
امـراض  و عـالوه بـر کـاهش آفـات و     اسـت  کشـاورزي ارگانیـک    اساسـی  یکی از اصول ،زراعی

هـا و سـموم    سزایی در حاصلخیزي خاك و کـاهش مصـرف کـود    اختصاصی هر محصول، سهم به
هـاي مـدیریت    مدت یکـی از راه  استفاده از تناوب زراعی طوالنی ،از طرفی. شیمیایی خواهد داشت

استفاده از تناوب زراعی در حفاظت محیط زیست و دستیابی به  ،لذا. هاي هرز است ارگانیک علف
با معرفی گیاهان جدید با سودآوري متفـاوت و  ون بر این، زفا. ثر باشدؤتواند م پایدار می کشاورزي

بـه ایـن   . دشـو هـاي زراعـی مشـخص     هـا در تنـاوب   اثرات بیولوژیک خاص، الزم است جایگاه آن
تناوب گیاهان زراعی در دنیا و نیز در ایران ادامه خواهد داشـت و بـه   روي مطالعه و تحقیق  ،منظور
هـاي   تـرویج تنـاوب  . بررسـی خواهـد بـود    اثر گیاهان مختلف در تناوب با چغندرقنـد قابـل   ،نتبع آ

 .منظور آگاه کردن کشاورزان در این زمینه الزم است مناسب چغندرقند نیز به

  منابع مورداستفاده
کشـت و رانـدمان    يالگـو  اهـان، یگ یآب ازین( يمصرف آب در کشاورز يلگوا. 1378. نام بی -

 .وزارت کشاورزي. استان خوزستان يها اول دشت جلد :)ياریآب
سـومین کنگـره علـوم زراعـت و     . تناوب زراعی در کشـاورزي پایـدار  . 1373. ر.پور، م خواجه -

 .تبریز. اصالح نباتات ایران
 ی وکـ یزیف ياهـ پارامتر یو ازت بـر برخـ   یاثـرات متقابـل کـود دامـ     یررسـ ب. 1379. روحی، ا -
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  پنجمپنجمفصل فصل 

بستر بستر   یهیهجهت تهجهت ته  ييورزورز  خاكخاك  یریتیریتمدمد
  کاشتکاشت

  یانمحمد یمرح

  مقدمه
و عملکـرد  گیـاه  وسیله  جذب شده به يخورشیدمقدار تشعشع بین نزدیکی در چغندرقند رابطه 

چغندرقنــد هنگــام یــک تولیــد خــوب در صــورت کشــت زوداز ســوي دیگــر،  .شــکر وجــود دارد
زدن  زراعی بهاره، جهـت جوانـه   ه برخالف اکثر گیاهان چغندرقند گیاهی است ک. پذیر است امکان

هـاي   توانـد در تـاریخ   و مـی ) گراد زنی معادل سه درجه سانتی صفر جوانه(به دماي زیادي نیاز ندارد 
نتایج تحقیقات نشان داده است . شود، کاشته شود خیلی زودتر از آنچه که در حال حاضر کشت می

توانـد روي رشـد مطلـوب     زودتر بذر چغندرقند در بهار، مـی  که تهیه زودهنگام بستر بذر و کاشت
داري  تر محصول اثر معنی افزایش عملکرد محصول و در نهایت، رسیدن و برداشت سریع ،این گیاه

  .داشته باشد
در بسـیاري  متعدد حاکی از این واقعیت است که  ياه آزمایشنتایج آنکه در ایران نیز با وجود 

کاشـت بهـاره چغندرقنـد    جهت زمان مناسب  ،فروردین 15اسفند تا  15 حد فاصل ،از مناطق کشور
درصـد   15تنهـا   هد کهد مینشان  ،1385لغایت  1379هاي  سالبین  قنداما آمار کشت چغندر ،است

یکـی از علـل مهـم تـأخیر در کاشـت      . ودشـ  فروردین کشـت مـی  15زیرکاشت چغندرقند تا سطح 
  .اشت در زمان مناسب استسازي بستر ک چغندرقند، عدم امکان آماده

تواند مشکالتی براي کمیت و کیفت چغندرقنـد   ورزي می عدم توجه به مدیریت صحیح خاك
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هــوازي، عــدم وجـود بســتري نــرم و   وجــود بقایــاي گیـاهی نپوســیده، شــرایط بـی  . نیـز ایجــاد کنـد  
ق یکنواخت، وجود سله، ناهموار بودن زمین، فرسایش بـادي و آبـی و وجـود الیـه سـخت در عمـ      

تواند از طریق تأثیر بر تـراکم بوتـه، وزن تـک ریشـه و کیفیـت آن، عملکـرد قنـد را در         خاك، می
  .شدت کاهش داده و مانع از رسیدن به پتانسیل تولید شود مزرعه به

ورزي و زمان تهیه بستر کاشت در مناطق مختلـف یکسـان نیسـت و بـا توجـه بـه        عملیات خاك
ورزي  ، نوع عملیات خاك...مقدار بارندگی در هر منطقه و  ،هاي متفاوت خاك بافت ،تنوع اقلیمی

  .شود تعیین می) عمدتاً پاییز یا بهار(و فصل اجراي آن 
سـازي   هاي مختلف آمـاده  در این بخش پس از شناخت خصوصیات مناسب بستر کاشت، روش

ازي بسـتر  سـ  هاي فرآروي آمـاده  بستر کاشت چغندرقند مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، چالش
  .کاشت در ایران شرح داده خواهد شد

  خصوصیات بستر مناسب کاشت چغندرقند
تـرین   مهـم ). 1-5شـکل  (بستر مناسب کاشت باعث تراکم و رشد مطلوب چغندرقند می گردد 

  
 .بستر مناسب کاشت باعث تراکم و رشد مطلوب چغندرقند می گردد .1-5 شکل
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  :خصوصیات بستر مناسب کاشت چغندرقند عبارتند از
تواند  ه در زمان کاشت میاین مسئل. سطح خاك تا حد امکان فاقد بقایاي گیاهی نپوسیده باشد )1(

وجـود بقایـا در زمـان    . ایجاد مشکل کند و بر کیفیت ریشه در زمان برداشت تأثیرگـذار باشـد  
ها در اواخر فصـل رشـد باعـث آزاد     کاشت، سبب ناهمگنی در کاشت بذر شده و پوسیدن آن

رشـد،   زیاد بود نیتـروژن در اواخـر فصـل   . شود شدن نیتروژن موجود در این بقایا در خاك می
 .شود باعث تحریک رشد رویشی و در نتیجه، کاهش مقدار قند و کیفیت آن می

 .تواند در آن نفوذ کند، وجود نداشته باشد اي که ریشه می الیه سخت در منطقه )2(
راحتی به داخل خاك نفوذ کند تا در شرایط بارندگی زیاد و یا آبیـاري، شـرایط    آب بتواند به )3(

 .هوازي ایجاد نشود بی
زنی، سبز کردن  رطوبتی خاك بتواند تا حد امکان قسمتی از نیاز آبی گیاه را براي جوانهذخایر  )4(

طور مستقیم روي سطح زیرینی که مرطوب  عبارت دیگر، بذر باید به به. و رشد گیاه تأمین کند
کند ـ پوشـیده    و محکم باشد، قرار گیرد و با یک الیه خاك نرم ـ که آن را از تبخیر حفظ می 

  .شود
 .حد امکان بستر بذر نرم و یکنواخت باشد تا )5(
 .تا زمان کاشت، بستر فاقد سله باشد )6(
 .ویژه در شرایط آبیاري نشتی ـ تا حد امکان هموار باشد سطح خاك در زمان کاشت ـ به )7(
اي تنظیم شود کـه بتـوان در منـاطق کاشـت بهـاره، در       گونه زمان عملیات تهیه بستر بذر باید به )8(

سـازي بسـتر    عبـارت دیگـر، عملیـات آمـاده     بـه . کاشت چغندرقند کـرد  اولین فرصت، اقدام به
اي طراحـی   گونـه  کاشت با توجه به خصوصیات فیزیکی خاك و شرایط آب و هوایی بایـد بـه  

 .هاي ناشی از این خصوصیات، مانع از کشت زودهنگام نشود شود تا محدودیت
هواي بارانی ـ حفظ شـود و    نحوي باشد که کیفیت بستر بذر ـ حتی در  ورزي به مدیریت خاك )9(

از سـوي دیگـر،   . خطر سله بستن، فرسایش بادي و آبی در زمان کاشت، وجـود نداشـته باشـد   
 .زنی و سبز کردن بذر نیز به حداقل کاهش یابد زمان جوانه

  سازي بستر کاشت چغندرقند هاي مختلف آماده روش
خـاك را تحـت تـأثیر قـرار      شـدت شـرایط   تواند به ورزي براي تهیه بستر بذر می عملیات خاك

ورزي و زمان تهیه بستر کاشت در مناطق مختلف یکسان نیست و بـا توجـه بـه     عملیات خاك. دهد
ورزي  نوع عملیات خـاك ... مقدار بارندگی در هر منطقه و  ،هاي متفاوت خاك بافت ،تنوع اقلیمی

ازي بسـتر بـذر و   سـ  تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه روش آمـاده     . شود و فصل اجراي آن تعیین می
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خصوصــیات فیزیکــی خــاك بــراي کنتــرل 
هایی نظیر ریزومانیا، مرگ گیاهچـه   بیماري

 .و پوسیدگی ریشه نیز مؤثر است
که یکی از اهداف اصلی  از آن جایی

ــود     ــد، بهب ــت چغندرقن ــتر کاش ــه بس تهی
خصوصــیات فیزیکــی خــاك اســت لــذا 

کارهاي زیـر را مـدنظر قـرار     توان راه می
 :داد

  ه آلی خاكافزایش ماد
در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر بسیاري از مناطق تحت کشت چغندرقند در ایران، معموال 

). 2-5شـکل  (به دلیل کمبود مواد آلی خاك شرایط مناسبی جهت رشـد چغندرقنـد وجـود نـدارد     
ایـن امـر از طریـق اسـتفاده از     . جهت افزایش مواد آلی خاك راهکارهاي متعددي پیشنهاد می شود

سبز و گیاهان پوششی، کودهاي دامی، برگرداندن بقایاي گیاهی به خـاك و برقـراري تنـاوب    کود 
خشک کشـور،   با توجه به کمبود آب در بسیاري از مناطق خشک و نیمه. پذیر است مناسب، امکان

شود تـاکنون مـورد    هایی که می منظور کود سبز طی دوره آیش، با وجود توصیه کاشت گیاه تنها به
امــا اســتفاده از گیاهــان پوششــی در ترکیــب بــا عملیــات  . کشــاورزان قــرار نگرفتــه اســتاســتقبال 
سازي بستر بذر در فصل پاییز و زمستان ممکن است باعث کاهش فرسایش خـاك در منـاطق    آماده

. داراي باد و یا بارندگی زیاد و همچنـین بهبـود حاصـلخیزي و خصوصـیات فیزیکـی خـاك شـود       
سازي بستر بذر مورد توجـه   هاي آماده تحقیقاتی که در خصوص روشهاي  امروزه یکی از موضوع
منظـور کـاهش    هاي مختلف استفاده از گیاهـان پوششـی در فصـل پـاییز بـه      قرار گرفته است، روش

فرسایش خاك، بهبود خصوصیات فیزیکی خاك، ایجـاد محـیط گـرم در اطـراف بـذر و افـزایش       
تواند بهبـود اسـتقرار و    ست که نتیجه آن میرطوبت خاك در عمق کاشت و در زمان کاشت بذر ا

در ارتباط با کودهاي دامی هم به عللی نظیر هزینه باالي آن، عـدم اطمینـان    .عملکرد محصول باشد
هاي مهـم ـ ماننـد ریزومانیـا ـ در       هاي هرز و انتشار برخی از بیماري از پوسیده بودن آن، انتشار علف

با ایـن وجـود،   . استفاده از آن بر مزایاي آن غلبه کند بسیاري موارد موجب شده است که مشکالت
رسـد   نظـر مـی   بـه . توان منکر مزایاي کودهاي دامی ـ در شرایط عدم وقوع مشکالت فوق ـ شد   نمی

هزینه و در عین حال، داراي مزایاي فـراوان بـراي زراعـت     اجراي تناوب مناسب، راهی مطمئن، کم
  .چغندرقند باشد

  
در بسیاري از اراضی به دلیل کمبود مواد . 2-5شکل 

 آلی خاك شرایط مناسبی جهت رشد وجود ندارد
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  استفاده از زیرشکن
آالت سنگین، باعـث شـده اسـت     هاي کشاورزي و استفاده زیاد از ماشین فشرده در زمین کشت

در . )3-5شـکل  ( که در بسیاري از اراضی، الیه سختی در منطقه توسعه ریشه چغندرقند ایجاد شود
تواند الیه سخت را از بـین   این ارتباط، استفاده از زیرشکن در شرایط مناسب و به روش مطلوب می

باید توجه داشت که زیرشکن باید در فصل تابستان ـ کـه رطوبـت خـاك در حـداقل اسـت ـ        . ببرد
تواند باعث بهبـود صـفات کمـی و کیفـی      استفاده از زیرشکن در شرایط ذکرشده می. استفاده شود

ــایین آب شــود  ــین مــی. چغندرقنــد در مقــادیر مصــرف پ ــد موجــب کــاهش   زیرشــکن همچن توان
اي شـدن   ط، جـرم مخصـوص ظـاهري خـاك، درصـد چندریشـه      پارامترهایی مانند شاخص مخـرو 

چغندرقند و افزایش پارامترهایی مانند طول ریشه، قطر ریشه، عملکرد ریشه و کارآیی مصرف آب 
تحقیقـات همچنـین نشـان داده اسـت کـه      . ـ بر اساس عملکرد ریشه و عملکرد قند ناخالص ـ شـود  
توانـد حـداقل بـه     اثر زیرشکن می. دهد می زیرشکن میزان پوسیدگی ریشه چغندرقند را نیز کاهش

  .مدت چهار سال باقی بماند
ورزي اولیـه در زراعـت    تـرین روش خـاك   دار، معمـول  شخم زدن با گـاوآهن برگـردان  

در یک تحقیـق، بیشـترین عملکـرد چغندرقنـد بـا کـاربرد تیمـار زیرشـکن         . چغندرقند است
 25-30دار بـه عمـق    اوآهن برگـردان دار و تیمار شخم عمیق با گـ  همراه گاوآهن برگردان به

ورزي اولیه بر تغییر شـکل ریشـه چغندرقنـد     بررسی تأثیر عمق خاك. دست آمد متر به سانتی
 

  
 اثرات سخت الیه زیرین بر رشد ریشه چغندرقند. 3-5ل شک
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متـر سـبب کـاهش ظهـور      سـانتی  35بـه   25ورزي اولیـه از   نشان داد که افزایش عمق خـاك 
 ،، افـزایش طــول ریشــه شــه چغندرقنــداي شـدن ری  چندشــاخه هــاي تغییرشـکل یافتــه و  ریشـه 

 35ورزي بـه عمـق    خـاك داده شده اسـت کـه   نشان همچنین  .شود عملکرد ریشه و شکر می
کـاهش جـرم    ،بهبـود تهویـه خـاك    ،در خـاك ریشـه  متر باعث افـزایش نفوذپـذیري    سانتی

ی یتواند مواد غـذا  ریشه می ،در نتیجه. شود میمخصوص ظاهري خاك و توسعه بیشتر ریشه 
  .بدیا میند و عملکرد محصول چغندرقند افزایش کبیشتري از خاك جذب  و آب

سـازي   در کشور ما، معموالً بر اساس عرف از تعـداد معـدودي از ادوات جهـت عمیـات آمـاده     
که، ادوات مختلفی وجود دارنـد کـه هریـک داراي     در حالی. شود تکمیلی بستر کاشت استفاده می

طور صحیح استفاده  دیگر، همین ادوات نیز در موارد زیادي بهاز طرف . کاربردهاي متفاوتی هستند
شوند که علت آن عدم دانش فنی کشاورزان و رانندگان تراکتور است که در این ارتباط، نیـاز   نمی

بر اساس تحقیقات انجام شـده نـوع ادوات مورداسـتفاده    . به افزایش سطح اطالعات این گروه است
زنـی، سـبز کـردن و همچنـین      توانـد در جوانـه   شـرایط مزرعـه مـی    سازي زمین با توجه بـه  در آماده

هـاي اخیـر ادوات ترکیبـی     از سـوي دیگـر، در سـال   . عملکرد کمی و کیفی چغندرقند مـؤثر باشـد  
اسـتفاده از ایـن   . سازي بستر کاشت موردتوجه قرار گرفته اسـت  جهت استفاده در آماده) کمبینات(

  .تواند نتایج مفیدي داشته باشد ر مزرعه میآالت د دلیل کاهش تردد ماشین ادوات به
منظور مسطح کـردن سـطح خـاك همـواره در شـرایط آبیـاري نشـتی         اگرچه استفاده از لولر به

ویـژه در شـرایطی کـه     شود، اما مضرات استفاده از آن در ارتباط با فشـردگی خـاك ـ بـه     توصیه می
  .داشته باشد ـ بایستی مورد توجه قرار) اوایل بهار(رطوبت خاك باالست 

آالت در  تـردد ماشـین   چغندرقنـد،  در زراعـت  طور کلی، با توجه به حساسیت تهیه بستر بذر  به
هـاي شـخم    تازگی توجه و عالقه به اسـتفاده از روش  به. زمین و در نتیجه، مصرف انرژي زیاد است

ي پایـدار ـ   خصـوص در ارتبـاط بـا کشـاورز     ها ـ بـه   صفر و یا شخم کم با توجه به مزایاي این روش
هــا در حــال حاضــر، کــاهش تــراکم بوتــه و رشــد   تــرین مشــکالت ایــن روش مهــم. مطــرح اســت

زیـرا  . دلیل کمبود مواد آلـی خـاك و عـدم سـاختمان مناسـب خـاك اسـت        غیریکنواخت ریشه به
در مناطقی که خاك داراي کمبود مواد آلـی  . چغندرقند به بستر مناسب جهت رشد ریشه نیاز دارد

کـه   در صورتی. دار، بستر مناسب را فراهم کرد ار بایستی با عملیاتی نظیر شخم برگردانناچ است، به
امکـان کشـت زودهنگـام     شـامل تـوان از مزایـاي آن ـ     امکان استفاده از ایـن روش مهیـا باشـد، مـی    

هـاي اول فصـل رشـد و کـاهش فرسـایش و مصـرف انـرژي در         چغندرقند، استفاده بهینه از آبیاري
هـاي مناسـب جهـت کنتـرل      کش ها، استفاده از علف در این روش. د ـ بهره جست زراعت چغندرقن

هاي آبیاري تحت فشار در این  رسد استفاده از سیستم نظر می همچنین به. هاي هرز الزامی است علف
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هـا بـر عملکـرد کمـی و کیفـی       با این وجود، نتایج حاصل از کـاربرد ایـن روش   .روش، مفید باشد
تولید محصول توسـط  عنوان مثال، در تحقیقی معلوم شده است که   به. است چغندرقند ضد و نقیض

دو بـار  + دار  با گاوآهن برگردانشخم (ورزي مرسوم  ورزي معادل با تیمار خاك تیمار بدون خاك
ورزي در مقایسه بـا تیمـار مرسـوم، عملکـرد      در یک تحقیق دیگر، تیمار کم خاك. است) دیسک

ه چغندرقنـد  انـد کـ   برخی محققان، اظهار داشته. داري کاهش یافت نیطور مع محصول چغندرقند به
ورزي بـا گـاوآهن قلمـی در     ورزي حساس بوده و سیستم خـاك  هاي مختلف خاك نسبت به روش
داري سـبب افـزایش    طـور معنـی   هبـ ) دار شخم بـا گـاوآهن برگـردان   (ورزي مرسوم  مقایسه با خاك

هـا،   هاي متنـاقض و بـا وجـود مزایـاي ایـن روش      گزارشلذا با توجه به  .دشو میعملکرد چغندرقند 
ها با توجه به شرایط حاکم بر مزارع کشور فراهم نیست و در این ارتبـاط،   امکان ترویج گسترده آن

هـا ـ نظیـر ترغیـب      هـاي ناشـی از کـاربرد ایـن روش     نیاز بـه بسترسـازي مناسـب و رفـع محـدودیت     
  .شود اس میکشاورزان در جهت افزایش ماده آلی خاك ـ احس

سازي بستر بذر باید بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه ایـن         در ارتباط با زمان انجام عملیات آماده
در زمان مناسب انجام گیرد تا بتواند کلیه نیازهـاي بـذر و گیـاه را بـراي     عملیات عالوه برآنکه باید 

زنی، سبز کردن و رشد فراهم کند، باید در زمانی خاتمه یابد که بتوان در اولین فرصت اقدام  جوانه
زدگـی زمسـتانه سـطح     دلیـل یـخ   در مناطقی که یخبندان وجـود دارد، بـه  . به کاشت چغندرقند کرد

شـود ولـی    اند، بستر خوبی با خاك نرم تهیه مـی  ن که در پاییز شخم زده شدههاي رسی سنگی خاك
معمـوالً میـزان   . شود، زمین زراعی بستر نرم و خوبی نـدارد  معموالً در نقاطی که شخم بهاره زده می
براي اینکه نتیجه خوبی گرفته شود، شخم زدن باید قبل . شود رطوبت خاك در خالل پاییز زیاد می

شخم زدن در رطوبت باالي خـاك، باعـث   . ره رطوبت خاك زیاد شود، صورت گیرداز آنکه ذخی
بـا ایـن وجـود، زمـان، عمـق و روش      . شود فشردگی خاك و شرایط نامطلوب جهت رشد ریشه می

عنـوان مثـال، در    بـه . شخم زدن باید با توجه به نوع خاك و شرایط آب و هوایی منطقـه تغییـر یابـد   
هاي رسی هسـتند، شـخم پـاییزه توصـیه شـده اسـت در        مستانه و خاكمناطقی که داراي یخبندان ز

  . دلیل وجود ساختمان ناپایدار، شخم بهاره توصیه شود هاي شنی به که ممکن است براي خاك حالی
سازي بستر کاشـت ـ    سازي زمین در بهار ـ با استفاده از ادوات رایج آماده  در شرایط فعلی آماده

شـودکه نتیجـه آن، بسـتر بـذر      ایط رطوبت بسیار باالي خاك انجام مـی در بسیاري از موارد، در شر
هـاي بهـاره و در مـواردي، خسـارت      نامناسب، فشرده شدن خاك، عدم امکان استفاده از بارنـدگی 

حـل   آالت در بهـار و تسـریع در کاشـت، دو راه    جهت کاهش تردد ماشین. ها است آفات و بیماري
  : شود توصیه می

سازي بستر بذر در پاییز انجام و در بهار در اولین فرصت اقدام بـه کاشـت    آمادهکلیه عملیات . الف
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مـثالً در برخـی از منـاطق خشـک     . این روش ممکن است در مواردي داراي محدودیت باشد. شود
که امکان کاشت فراهم نشود و بـذرکاري یـا در شـرایط     طوري ممکن است زمین ایجاد سله کند به

علـت   همچنـین بـه  . یا ممکن است الزم باشد تا دوباره بستر بـذر آمـاده شـود   نامناسب انجام گیرد و 
نشست خاك در پاییز و زمستان ممکن است رشد ریشه در شـرایط مناسـبی انجـام نگیـرد و مقـدار      

هـا معمـوالً از کیفیـت پـایینی نیـز برخـوردار        ایـن ریشـه  . زیادي از ریشه از سطح خاك باالتر باشد
هـاي   در ارتباط با مبارزه با علـف . ساز باشد تواند مشکل ز نیز در بهار میهاي هر وجود علف. هستند

  . تواند موثر واقع شود هاي غیرانتخابی قبل از کاشت می کش هرز، استفاده از علف
سازي بستر بذر در پاییز انجـام شـود و در بهـار، بـا اجـراي عملیـات        کلیه عملیات سنگین آماده. ب

هاي هرز از بین رفته و سپس اقدام به ایحاد ردیـف   خورده، علف هم سبک، سطح خاك تا حدي به
  .این روش در عمل، داراي مشکالت کمتري است. و کاشت کرد

  سازي بستر کاشت در ایران هاي آماده چالش
درصد از علل پـایین بـودن    8/36با توجه به اطالعات موجود در تحقیقات راهبردي چغندرقند، 

همچنـین  . ورزي تا برداشت اعالم شده است ت مزارع از مرحله خاكعملکرد شکر مرتبط با مدیری
. ورزي مزرعـه اسـت   درصد از سهم کل مدیریت مزرعه مربوط به مشکالت مـدیریت خـاك   9/21

، فشـردگی  )درصـد  5/28(، پایین بودن ماده آلـی خـاك   )درصد 7/19(نامناسب بودن بافت خاك 
و در نهایــت، ) درصــد 0/16(ورزي  اكو نامناســب بــودن زمــان خــ) درصــد 1/20(خــاك مزرعــه 

از علـل مهـم ذکـر شـده در رابطـه بـا مشـکالت        ) درصـد  7/15(ورزي  نامناسب بودن روش خـاك 
هاي اول و دوم مناطق مهم زراعت چغندرقند در  دهنده اولویت نشان 1-5جدول . ورزي است خاك

ود در نـه اسـتان از ده   شـ  مشاهده می 1-5همانگونه که در جدول . سازي خاك است ارتباط با آماده
. ورزي در اولویـت اول قـرار گرفتـه اسـت     استان مورد بررسـی، مسـائل مـرتبط بـا مـدیریت خـاك      

لـذا از  . ترتیب شامل پایین بودن مـاده آلـی خـاك و فشـردگی خـاك اسـت       ترین این مسائل به مهم
یفـی  توان اسـتنباط کـرد کـه جهـت بهبـود عملکـرد کمـی و ک        اطالعات حاصل از این بررسی، می

هـایی جهـت بهبـود خصوصـیات فیزیکـی خـاك و در نتیجـه، تهیـه بسـتر           چغندرقند، کاربرد روش
  .هاي اصلی تحقیقاتی و اجرایی است مناسب کاشت از اولویت
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  ورزي هاي مرتبط با مدیریت خاك اي چالش گذاري منطقه اولویت. 1- 5جدول 

  اولویت دوم  اولویت اول  استان  ردیف
  آلی خاك ایین بودن مادهپ    غربی آذربایجان  1

  فشردگی خاك
  سازي زمین زمان مناسب آماده
  سازي زمین روش مناسب آماده

  کاشت تاریخ
  بافت خاك  مغان  2

  آلی خاك پایین بودن ماده
  فشردگی خاك 

  سازي زمین روش مناسب آماده
  آالت مناسب کاشت ماشین

  آلی خاك پایین بودن ماده  همدان  3
  فشردگی خاك

  بافت خاك
  سازي زمین مناسب آماده زمان

  سازي زمین روش مناسب آماده

  

  آلی خاك پایین بودن ماده  کرمان  4
  سازي زمین زمان مناسب آماده
  سازي زمین روش مناسب آماده

  بافت خاك
  فشردگی خاك

  آلی خاك پایین بودن ماده  کرمانشاه  5
  فشردگی خاك

  سازي زمین زمان مناسب آماده
  سازي زمین روش مناسب آماده

  بافت خاك

  آلی خاك پایین بودن ماده  خراسان  6
  بافت خاك

  سازي زمین زمان مناسب آماده
  سازي زمین روش مناسب آماده

  فشردگی خاك
  آلی خاك پایین بودن ماده  کرمانشاه  5

  فشردگی خاك
  سازي زمین زمان مناسب آماده
  سازي زمین روش مناسب آماده

  بافت خاك

  اكآلی خ پایین بودن ماده  خراسان  6
  بافت خاك

  سازي زمین زمان مناسب آماده
  سازي زمین روش مناسب آماده

  فشردگی خاك
  آلی خاك پایین بودن ماده  فارس  7

  فشردگی خاك
  سازي زمین زمان مناسب آماده
  سازي زمین روش مناسب آماده

  سازي زمین زمان مناسب آماده
  سازي زمین  روش مناسب آماده

  فشردگی خاك
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  1-5ادامۀ جدول 

  اولویت دوم  اولویت اول  استان  دیفر
  آلی خاك پایین بودن ماده  اصفهان  9

  فشردگی خاك
  بافت خاك

  سازي زمین زمان مناسب آماده
  سازي زمین روش مناسب آماده

  آلی خاك پایین بودن ماده  لرستان  10
  سازي زمین زمان مناسب آماده

  فشردگی خاك
  بافت خاك

  سازي زمین روش مناسب آماده

  

  از آیندهاند چشم
سو، افزایش تولید در واحد سطح بـا مصـرف بـیش از حـد کودهـاي شـیمیایی و دیگـر         از یک

هاي کشاورزي و از سوي دیگر، عدم برگشت مواد آلی به مزرعه باعـث شـده اسـت کـه هـر       نهاده
ساله از مواد آلی خاك کاسته شده و در نتیجه، شرایط خـاك بـراي رشـد محصـوالت کشـاورزي      

شود که در صورت ادامه روند فعلـی، درآینـده بـا وجـود اسـتفاده       بینی می راین، پیشبناب. بدتر شود
هاي زراعـی و سـودمندي زراعـت کـاهش      هاي کشاورزي، کارآیی استفاده از خاك بیشتر از نهاده

سازي بستر کاشت توجه بیشـتري   جهت جلوگیري از این بحران، الزم است در مدیریت آماده. یابد
اصول کشاورزي پایـدار نیـز   . عنوان محیط اصلی نشو و نماي گیاه زراعی ـ شود  به محیط خاك ـ به 

کند که استفاده از انواع کودهاي آلی و سبز و رعایت تناوب زراعی بیشـتر مـدنظر قـرار     ایجاب می
هــاي مختلــف شــخم حفــاظتی نیــز بــراي  همچنــین در تهیــه بســتر کاشــت، اســتفاده از روش. گیــرد
از قبیل کاهش فرسایش خاك، حفظ مواد آلی خاك و بهبود خصوصیات  مندي از منافع آن ـ  بهره

در ایـن ارتبـاط، نـه تنهـا نیـاز بـه       . فیزیکی و بیولوژیکی خاك ـ بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد 
هـاي   هاي دولتی است، بلکه ضرورت دارد سطح اطالعات کشاورزان ازآسـیب  ها و حمایت تشویق

  .دعدم توجه به خاك، افزایش یاب
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  ممششششفصل فصل 

  کاشت چغندرقندکاشت چغندرقند

  آبادي و سمر خیامیم اله یوسف ولی

  مقدمه
قبـول   تضمین عملکرد قابـل در ترین عامل  مهم ،مزرعهسطح در بوته تراکم مناسب و یکنواخت 

در یـک مزرعـه   اگر تمام شرایط اقلیمی، محیطـی و مـدیریتی مناسـب    . استدر زراعت چغندرقند 
ها در مزرعه یکنواختی  تر از آن، پراکندگی بوته تراکم بوته در واحد سطح و مهم ،ولیفراهم باشد 

زمـان  . پـذیر نخواهـد بـود    اي امکـان  مطلوبی نداشته باشد، دسترسی به عملکرد باال در چنین مزرعـه 
کاشت، عمق کاشت، آرایش کاشت و استفاده از بذرکار مناسب از عوامل مـؤثر بـر ایجـاد تـراکم     

نـوع  هاي کشت مکانیزه، توجه به  در سیستم. یکنواخت بوته در سطح مزرعه استمناسب و پوشش 
زمـان بـذرها و همچنـین تشـکیل      زنـی سـریع و هـم    بـراي جوانـه  بذر  کشتکیفیت ماشین کاشت و 

 .برخوردار است ییباالبسیار از اهمیت پوشش یکنواخت در سطح مزرعه 

  کاشت چغندرقند تاریخ
رود و محققـین معتقدنـد    شمار می هترین عوامل زراعی تولید ب مهمعنوان یکی از  هکاشت ب تاریخ

یافتن  ،هاي زراعی و نهادهـ مانند تشعشع، حرارت، آب  ـ که براي استفاده مطلوب از عوامل محیطی  
  .ضروري است محیطیکاشت هر محصول با توجه به شرایط  بهترین تاریخ

کاشت، ارتبـاط مسـتقیم بـا مقـدار جـذب      هاي مختلف  اي از تاریخ عملکرد چغندرقند در دامنه
استقرار زودتر گیاهچه چغندرقند باعـث  . تشعشع توسط برگ در فاصله بین کاشت تا برداشت دارد
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که مقدار تشعشع حـداکثر اسـت ـ و جـذب      افزایش سطح برگ، استفاده بهینه از تشعشع ـ در زمانی 
ها در ارتبـاط   انداز گیاه شامل رشد گیاه، تعداد، اندازه و سن برگ توسعه سایهلذا . شود بیشتر آن می

 .گیـرد  کاشـت قـرار مـی    با تشعشع کل و تشعشع دریافت شده در طول فصل رشد تحت تـأثیر زمـان  
سطح تر به  با دستیابی سریع ،دشودر اولین فرصت ممکن کشت  اگرچغندرقند از گیاهانی است که 

افـزایش عملکـرد را   توانـد   مـی و اسـتفاده بهینـه از تشعشـع خورشـیدي،      )1-6شکل (برگ مطلوب 
طـور کلـی، تـأخیر در کشـت چغندرقنـد عملکـرد ایـن محصـول را کـاهش           به. داشته باشددنبال  به
  .دهد می
شـود و تـأخیر در    ر شرایط جنوب آمریکا، چغندرقند در اولین زمان ممکن در بهار کشت مـی د

یـک روز زود کاشـتن چغندرقنـد طـی مـاه       .دهـد  توجهی عملکرد را کاهش مـی  طور قابل کشت به
 .شود در هکتار در روز می کیلوگرم 850فروردین در اروپا، باعث افزایش عملکرد ریشه در حدود 

و در ایـران   600افزایش عملکرد ریشه ناشی از زود کشت کردن در فـروردین معـادل  در انگلستان، 
کشت زودهنگام چغندرقند عـالوه  . )2-6شکل ( کیلوگرم در هکتار در روز بوده است 500حدود 

درصـد قنـد   بر افزایش عملکرد باعث افزایش قابلیت استحصال قند ریشه و در عـین حـال، کـاهش    
  .شود می

در . گـذارد  زنی بذر اثر می کاشت است، زیرا بر جوانه دما از دیگر عوامل مؤثر بر انتخاب تاریخ
شود و خطر بـه   زنی و استقرار گیاه محسوب می شرایط کشت بهاره، سرما عامل محدودکننده جوانه

  
راست تاریخ  تر به سطح برگ مطلوب در اثر انتخاب تاریخ کاشت مناسب؛ دستیابی سریع .1-6شکل

 کاشت زود و چپ تاریخ کاشت دیر
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بـا  . دهنـده، از موانـع کشـت زود ایـن گیـاه اسـت       و تولید ساقه گل) بولتینگ(ساقه رفتن چغندرقند 
تواند یک عامل مهم محدودکننـده   هاي متحمل، نمی روي با وجود رقم که، پدیده ساقه توجه به این

شـود، تـأثیر ورنالیزاسـیون و تولیـد      ل از شروع بولتینگ هوا گرم میباشد، بنابراین در مناطقی که قب
با این وجـود، یکـی از عوامـل تعیـین     . توان نادیده گرفت کاشت زود را می دهنده بر تاریخ ساقه گل

کاشت در مناطقی که طی بهار احتمال کم شدن دماي شب به زیـر صـفر وجـود دارد،     کننده تاریخ
تـرین   لذا، در شرایط ایران یکی از مهم. وي گیاهچه چغندرقند استزدگی بر ر خسارت مستقیم یخ

  .زدگی در مرحله گیاهچه است عوامل محدودکننده براي کشت زود، عامل یخ
جوانه بذر دماي محیط، با کمترین  تاهایی هستند  محققین به دنبال روش ،در کشورهاي پیشرفته

ــ یـا حـداقل دمـایی کـه فعـل و       ) دماي پایه(بر این اساس، صفر فیزیولوژیک گیاه  .زده و سبز شود
صـفر فیزیولوژیـک   . شـود ـ بـراي هـر گیـاه مشـخص شـده اسـت          انفعاالت فیزیولوژیک آغاز مـی 

دماي پایه . گراد گزارش شده است هاي مختلف حدود دو تا سه درجه سانتی چغندرقند بسته به رقم
هـاي ایرانـی    گـراد و بـراي رقـم    درجـه سـانتی   8/2جی چغندرقند، حـدود  هاي خار در برخی از رقم

شده در ایران نشان داده است  تحقیقات انجام .گراد تعیین شده است درجه سانتی 6/2طور متوسط  به
درجـه ـ روز    154طـور متوسـط    واحدهاي گرمایی موردنیاز چغندرقند از کاشت تا سبز شدن بهکه 

شـود،   زدگی در گیاهچه چغندرقند بعد از سبز شدن می ث خسارت یخرشد و حداقل دمایی که باع
  .گراد است درجه سانتی -2

رطوبت خاك و دما، سرعت . زنی بذر است میزان رطوبت خاك از عوامل مهم و مؤثر بر جوانه

  
 هاي متفاوت کاشت در کرج اختالف عملکرد ریشه رقم رسول در تاریخ .2-6شکل
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در شرایط کشت بهاره، مرطـوب بـودن بـیش از حـد خـاك      . دهند زنی را تحت تأثیر قرار می جوانه
تعویـق افتـادن    متر بارندگی ممکن است باعث بـه  نیم میلی. هنگام کشت، از موانع زود کاشتن است

از سـوي دیگـر،   . تـا پـنج روز شـود    مدت یک تا دو روز و بسته به نوع خاك چهار کاشت به تاریخ
ورزي،  تأخیر در کاشت بعد از اوایل اردیبهشت، خطر خشک شدن خاك به هنگام عملیات خـاك 

  ).3-6شکل(دنبال دارد  زنی بذر را به ایجاد کلوخ، سله و کاهش جوانه

  کاشت مناسب در کشت بهاره تاریخ
ملی اکاشـت مناسـب بـه عـو     خانتخـاب تـاری  . کاشت بسیار ضروري است دقت در انتخاب تاریخ

شـود و احتمـال وقـوع بارنـدگی و      مانند سطح زیرکشـت، زمـانی کـه صـرف عملیـات کشـت مـی       
در  کشـت بهـاره چغندرقنـد   هـاي   آزمـایش دست آمده از  هنتایج ب. زدگی در منطقه بستگی دارد یخ

در اولـین فرصـت پـس از سـپري شـدن سـرماي        داده است کـه کاشـت  نشان کشور مناطق مختلف 
درجــه  3-5کــه دمــاي خــاك  ـ هنگــامیحتــی در بعضــی از منــاطق در اواخــر زمســتان   ـ   تانزمســ
البته، احتمال تغییـر شـرایط   . شود کاشت چغندرقند محسوب می ترین زمان گراد باشد، مناسب سانتی

پذیري گیـاه در قبـال سـرماي     اقلیم در کشت زود، بیشتر از کشت دیر است و در این حالت، آسیب
ولی این مسأله در مقابل مزایاي بسـیار زیـاد کشـت زودهنگـام     . افزایش خواهد یافتدیررس بهاره 
تعویق افتادن کاشت تا اواخر فروردین، دماي خـاك ـ کـه تحـت تـأثیر       با به. پوشی است قابل چشم

در . شـود  طول روز و تشعشع خورشیدي است ـ افزایش یافته و احتمال وقوع بارندگی نیز زیـاد مـی   

  
زنی  ایجاد کلوخه در خاك بر اثر آماده سازي و کاشت دیر هنگام، باعث کاهش جوانه .3 -6شکل

 دشو می
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تر بـوده و گیـاه    تر دماي خاك، سرعت تجمع واحد گرمایی سریع علت افزایش سریع هاواخر بهار، ب
. گیـرد  زند و لـذا کمتـر در معـرض عوامـل نامسـاعد محـیط قـرار مـی         تري جوانه می در زمان کوتاه

هـا از خـاك تـا زمـان توسـعه       چغندرقند از زمان خمیدگی هیپوکوتیل خمیده و خـروج کوتیلـدون  
کاشت اواخـر   لذا زمان. یا کمتر از آن حساس است گراد درجه سانتی -2ي هاي جدید، به دما برگ

زدگـی کمتـر    با تأخیر جوانـه چغندرقنـد شـده و احتمـال آسـیب یـخ       فروردین، باعث خروج همراه
هـاي   علت استفاده از رطوبت ذخیره شـده در خـاك و بارنـدگی    با کشت زودهنگام، به. خواهد بود

از طرفـی، زود  . شـود  هاي موردنیاز براي سبز شدن بذر حذف مـی  ياول فصل، در اکثر مواقع آبیار
در کشـت زودهنگـام،   . هـا بـوده اسـت    کاشتن باعث افزایش عملکرد شکر سفید در اکثر آزمـایش 

اي از رشـد قـرار    هـا در هنگـام حملـه آفـات در مرحلـه      زیرا بوته. یابد خسارت آفات نیز کاهش می
ها در اثـر حملـه اولیـه آفـت بـه حـداقل ممکـن         بین رفتن آن دلیل رشد کافی، امکان از دارند که به
تـاپ و ریزومانیـا را نیزکـاهش     ها مثـل کرلـی   کشت زود، خسارت برخی بیماري. است کاهش یافته

ها تأخیر در کاشت، خسارت بیماري را  با این وجود، در اکثر منابع و براي برخی از بیماري. دهد می
عملکـرد مطلـوب در    بـه  لذا، براي دستیابی. کاهش داده است کمتر ولی عملکرد شکر سفید را نیز

در اولـین فرصـت   ـ کاشـت زودتـر    کاهش احتمال خسارت برخـی از آفـات،   زراعت چغندرقند و 
تــا اوایــل فــروردین  خــرهــاي متفــاوتی از اوا تــاریخ ،در منــاطق مختلــف. ضــروري اســتـ ممکــن  

-6جـدول ( ریشه و شکر معرفی شده اسـت  کاشت از نظر عملکرد عنوان بهترین تاریخ بهاردیبهشت 
با این وجود، ممکن است بر اساس سطح زیرکاشت در یک منطقه، کشت کمی زودتـر شـروع   ). 1

  .و کمی دیرتر پایان یابد
زنـی و   عنـوان عامـل محدودکننـده جوانـه     در نظام کشت بهاره در مناطق سردسیر ـ که سـرما بـه   

درقنـد محـدود اسـت ـ کشـت نشـایی چغندرقنـد،        شود و دوره رشد چغن استقرار گیاه محسوب می
نشایی،  کشتدر روش . روش مناسبی براي برطرف کردن مشکل محدودیت طول دوره رشد است

را  چغندرقندتوان قبل از مساعد شدن شرایط محیط براي کشت مستقیم بذر در زمین اصلی، بذر  می
در داخـل  . کاغـذي کشـت کـرد   هـاي   و در داخـل گلـدان  ) گلخانه یا خزانه(در محیط کنترل شده 

رسـته،   هاي تـازه  زنی بذر و رشد گیاهچه گلخانه با کنترل دما، رطوبت و دیگر عوامل مؤثر بر جوانه
سته در گلدان شود و گیاهچه روز محیط مناسبی فراهم می 45مدت حدود  به هاي کاغذي تا  هاي نور

سپس با مسـاعد  ). 4-6شکل(هند د مرحله چهار الی شش برگی در این محیط به رشد خود ادامه می
 شـوند  شدن شرایط مزرعه، نشاءهاي تهیه شده با فاصله بوته مناسب و نهایی به زمین اصلی منتقل می

هـاي اول فصـل ـ کـه      در این شرایط، عملیات تنک و وجین اولیه و همچنین سمپاشـی . )5-6شکل(
  ی از هزینه ایجاد خزانه،براي مبارزه با حشراتی همچون کک الزم و ضروري است ـ حذف و بخش 
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کاشت بر عملکرد شکر سفید در  نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص اثر تاریخ. 1-6جدول
  برخی مناطق چغندرکاري کشور

  سال  منطقه  استان  ردیف
  آزمایش

  عملکرد شکر سفید  زمان کاشت
  **)تن در هکتار(

  درصد تغییر
  نسبت به شاهد

  شاهد  a04/6  فروردیندهه دوم   76-77  داراب  فارس  1
  -a03/6  1  دهه سوم فروردین
  -b33/4  28  دهه دوم اردیبهشت

  شاهد a35/5  فروردین  74-76  مغان  اردبیل  2
  -b28/4 20  اردیبهشت

  کهکیلویه و  *3
  بویر احمد

  شاهد  a03/6  نیمه اول اردیبهشت  72-74  یاسوج
  -a13/5  15  نیمه دوم اردیبهشت

  -b8/3  37  اول خردادنیمه 
  -c34/3  45  نیمه دوم خرداد

  خراسان  4
  رضوي

  شاهد  a8/4  دهه سوم اسفند  81-83  مشهد
  +a9/4  2  دهه سوم فروردین
  -b75/3  22  دهه سوم اردیبهشت

  شاهد  a8/5  دهه سوم فروردین  81-83  کرج  تهران  5
  -a7/5  2  دهه سوم اردیبهشت

  -a6/5  3  دهه سوم خرداد
  شاهد  a78/9  دهه سوم فروردین  84-85  کرج  تهران  6

  -a12/9  7  دهه اول خرداد
   عملکرد شکر ناخالص ارائه شده است* 

حروف مشابه از نظر مقایسه میانگین دانکن در سطح پنج درصد در گروه مشترك آمـاري قـرار   ** 
  اند گرفته

  
جـویی   صـرفه  طوالنی کردن دوره رشد، موجـب  استفاده از این روش، عالوه بر. جبران خواهد شد
آب کـه معمـوالً جهـت سـبزکردن بـذر       آب و پـی  خاك(هاي تولید از جمله آب  در مصرف نهاده

کـل دوره رشـد    درصد آب مصرفی زراعت چغندرقنـد را در  20گیرد حدود  مورداستفاده قرار می
هـاي تنـک و    ین هزینهکش و همچن کش، حشره کش، قارچ ، بذر، کود، سموم علف)شود شامل می
هاي موجود، کشت نشـایی چغندرقنـد در منـاطق سردسـیر ـ نظیـر        بر اساس گزارش .شود وجین می

درصد نسبت به کشـت   75-80خوي، پیرانشهر، اقلید و سمیرم ـ موجب افزایش عملکرد در حدود  
  .مستقیم بذر در زمین اصلی شده است
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منظـور از  . صورت انتظـار کشـت کـرد    توان چغندرقند را به سرد می در برخی مناطق سرد و نیمه

ایـن   بعد از کشت بذر در. ـ استدان  قبل از وقوع یخبنـ کشت انتظار، کشت گیاهان بهاره در پاییز  
زنـی   زمـان مناسـب جهـت جوانـه    تـا   مانـد  مـی اما در حالـت انتظـار   ند ک میبذر آب جذب  ،شرایط
اتمـام  قبـل از   اغلـب و ننـد  ک میها شروع به رشد  با گرم شدن خاك گیاهچه این زمان،در  .فرارسد
هـاي   یکی از فواید کشت انتظار نسبت به روش. شوند مستقر می، در سطح مزرعه بهاره  شتاک زمان

هاي اول فصل و افزایش طول دوره رشد در منـاطق سـرد و    مرسوم کشت، استفاده بهینه از بارندگی

  
 انتقال نشاهاي چغندرقند به مزرعه و کشت در مناطق سردسیر .5-6شکل

 
 برگی 4-6مراقبت از نشاهاي چغندرقند در گلخانه تا مرحله  .4 -6شکل
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و با فـراهم بـودن آب کـافی در بهـار،     عملکرد قند خالص در شرایط کشت انتظار . نسبتاً سرد است
در . ه اسـت بود بیشتر) نیمه دوم اسفند لغایت اواخر فروردین کشت از( همواره نسبت به کشت زود

از ، که آبیاري در فصل بهار موردنیاز اسـت  روز بعد از زمانی 40حدود وان تا ت می، کشتاین شیوه 
طول  .روي دهدداري در عملکرد قند خالص  بدون آنکه کاهش معنیکرد آبیاري خودداري نجام ا

دوره قطع آبیاري در مناطق مختلف، تحت تأثیر بافت خاك، مقدار ماده آلی خاك، میـزان ذخـائر   
هایی نیز است  ، این روش داراي محدودیتالبته. کند رطوبتی خاك، مقدار بارندگی و دما تغییر می

  :شود که در این قسمت به آنها اشاره می
در این شرایط، بذر سـبز شـده و سـپس بـا     . یابد در بعضی مواقع، دما پس از کاشت افزایش می )1(

سـو   لـذا الزم اسـت از یـک   . شـود  کاهش شدید دما، از تراکم بوته در واحد سطح کاسـته مـی  
اي انتخـاب شـود کـه احتمـال وقـوع ایـن        گونه ار بلندمدت منطقه بهکاشت با توجه به آم تاریخ

هـاي مرسـوم    پدیده کاهش یابد و ازسوي دیگر، باید مقـدار بـذر بیشـتري در مقایسـه بـا روش     
  .کاشته شود

 .استفاده شود) بولتینگ(روي  در کشت انتظار، حتماً باید از بذر مقاوم به ساقه )2(
. هاي مرسوم کمتر باشد برخی مناطق نسبت به روشکیفیت ریشه در این روش ممکن است در  )3(

کمتر بودن کیفیت ریشه ممکن است به نامناسب بودن بستر کاشت و پایین بـودن تـراکم بوتـه    
در کشـت  . مرسوم کشـت بهـاره مربـوط باشـد     هاي در شرایط کشت انتظار در مقایسه با روش

لذا طی فصل پاییز و زمسـتان بـه   . دشو سازي زمین در پاییز انجام می انتظار، کلیه عملیات آماده
تـري جهـت رشـد ریشـه نسـبت بـه روش مرسـوم         دلیل نشست سطح خاك، شرایط نـامطلوب 

از . شـود  گیرد ـ ایجـاد مـی    سازي بستر کاشت ـ که حداقل بخشی از آن در بهار انجام می  آماده
کم، یابـد کـه ایـن کـاهش تـرا      سوي دیگر، در کشت انتظار تا حدودي تراکم بوته کاهش می

  .معموالً با کاهش کیفیت ریشه همراه است

  کاشت مناسب در کشت پاییزه تاریخ
کشور ایران جزو معدود کشورهایی است که قابلیت کشت چغندرقنـد بـه دو صـورت بهـاره و     

گرمسـیر ـ کـه داراي تابسـتان گـرم و بسـیار        از سوي دیگر، در مناطق گرمسیر و نیمه. پاییزه را دارد
درجـه   15روز از  کـه، اخـتالف دمـاي شـبانه     گرم و زمسـتان خنـک و معتـدل هسـتند ـ در صـورتی      

  . توان به کشت پاییزه چغندرقند اقدام کرد بیشتر باشد، میگراد  سانتی
تري برخوردار است و متوسـط عملکـرد ریشـه     چغندرقند در کشت پاییزه از دوره رشد طوالنی

در کشت پاییزه، عالوه بر کاهش خسارت آفـات و  . کند بیشتري در مقایسه با کشت بهاره تولید می
هاي پـاییزه و زمسـتانه ـ رانـدمان      صورت بارندگی آسمانی ـ به علت استفاده از نزوالت  ها، به بیماري
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 رشـد گیـاه در   عبارتی، در کشت پـاییزه چغندرقنـد، بیشـتر دوره     به. یابد مصرف آب نیز افزایش می
 بنابراین، تعداد آبیـاري و . هاي فصلی وجود دارد شود که امکان استفاده از بارش شرایطی سپري می

  .یابد نحو قابل توجهی کاهش می  لید محصول بهمیزان آب موردنیاز جهت تو
کارگیري مدیریت صحیح زراعی در ایـن   براي توسعه کشت پاییزه، شناسایی مناطق مستعد و به

کاشـت و   عالوه بر توجه به اقلیم منطقه براي تولیـد گیـاه، بایـد تـاریخ    . مناطق الزم و ضروري است
از . و عیـار قنـد مطلـوب مـدنظر قـرار گیـرد       برداشت جهت دستیابی به دوره رشد کافی و عملکـرد 

کاشـت و   هاي جلوگیري از ساقه رفتن بوته در کشت پـاییزه، تعیـین تـاریخ    سوي دیگر، یکی از راه
هـاي اصـولی    روي نیـز یکـی دیگـر از راه    هاي مقاوم بـه سـاقه   استفاده از رقم. برداشت مناسب است
  .شود روي در کشت پاییزه محسوب می جهت کاهش ساقه

اواسـط   ،عملکـرد ریشـه  جهت تولیـد بیشـترین   کاشت  بهترین تاریخ ،اکثر مناطق گرم کشور در
باعـث کـاهش    ،کاشت تـا آبـان  در خیر أت ،در این مناطق .)2-6جدول( استشهریور تا اواسط مهر 

. شـود  روي مـی  کـاهش میـزان سـاقه    ،عملکـرد و از طرفـی  راندمان مصرف نور و در نتیجه، کاهش 
عملکرد و عیـار  موجب افزایش که است خرداد اوایل هاي اردیبهشت و  ماه ،برداشتبهترین تاریخ 

هـاي مقـاوم بـه     خواهد شد که استفاده از رقـم روي  میزان ساقهقند محصول و در عین حال، افزایش 
خیر در برداشت باعث افزایش نیتروژن مضـره و  أت .روي، این مشکل را برطرف خواهد ساخت ساقه

همچنین کاشت چغندرقند در مهر و برداشت در خرداد، بهتـرین کـارآیی   . شود یمقند کاهش عیار 
  .مصرف آب را دربر دارد

  عمق کاشت
 هـا  جوانـه زمانی خروج  هم زنی مطلوب و جوانه موفقیت دراي براي  از اهمیت ویژهعمق کاشت 

 .یابـد  یزنـی در مزرعـه کـاهش مـ     میزان جوانه ،شتابـا افزایش عمـق ک. برخوردار است ،از خاك
در خاك . با توجه به اندازه بذر، نحوه تهیه بستر و شرایط رطوبت خاك متفاوت استشت اعمق ک
عمـق   .شـود  در نظـر گرفتـه مـی   متـر   سـانتی  2-5/3 سازي مناسب بستر، عمق کاشت حـدود  با آماده

یش عمـق  افـزا  .باشـد  متـر  سـانتی  8/3 بیشـتر از نبایـد  زنی باال نیز  هایی با قدرت جوانه کاشت در رقم
درصـد   35-40تواند میزان سـبز و خـروج گیاهچـه را از خـاك حـدود       متر، می کشت تا پنج سانتی

  .کاهش و باعث غیریکنواختی شدید سطح سبز مزرعه شود
اي  زنی سریع و ایجاد سطح سبز یکنواخت، از اهمیـت ویـژه   یکنواختی عمق کاشت براي جوانه

هـاي مختلـف کارنـده و عمـق الیـه       لذا تنظیم دقیق بذرکار و عمق کاشـت واحـد  . برخوردار است
  پوشش خاك روي بذر از عوامل مهمی است که بر ایجاد سطح سـبز مناسـب و توزیـع یکنواخـت    
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کاشت بر عملکرد شکر سفید در برخی  یقات انجام شده در خصوص اثر تاریخنتایج تحق. 2-6جدول
  مناطق داراي کشت پاییزه چغندرقند درکشور

  عملکرد شکر سفید  زمان کاشت  سال آزمایش  منطقه  استان  ردیف
  **)تن در هکتار(

  درصد تغییر
  نسبت به شاهد

  شاهد a09/8  دهه دوم شهریور  70-72  دزفول  خوزستان  1
  -a98/7  1  دوم مهر دهه

  -b11/4  49  دهه اول آبان
  شاهد  a00/9  دهه اول مهر  82-84  دزفول  خوزستان  2

  +a10/9  1  دهه دوم مهر
  -b80/6  24  دهه اول آبان

  شاهد  a49/5  دهه اول شهریور  79-80  سرپل ذهاب  کرمانشاه  *3
  -b70/4  14  دهه دوم شهریور

  -c75/2  50  دهه اول مهر
  شاهد  a31/11  دهه اول شهریور  80-81  ارزوئیه  کرمان  4

  -b 15/9  19  دهه دوم شهریور
  -c24/6  45  دهه اول مهر

  شاهد  a06/5  دهه اول مهر  84-86  فسا  فارس  5
  -b34/3  34  دهه سوم مهر
  -c86/2 44  دهه دوم آبان

  .عملکرد شکر ناخالص ارائه شده است* 
مشابه از نظر مقایسـه میـانگین دانکـن در سـطح پـنج درصـد در گـروه مشـترك آمـاري قـرار           حروف ** 
  .اند گرفته
  

  .گذارد بوته در سطح مزرعه تأثیر می
در طول ) عمق کاشت بذر(میزان رطوبت موجود در خاك و حفظ رطوبت الیه سطحی خاك 

دلیل تبخیـر   ، بهکشت زودهنگامدر . زنی و سبز گیاهچه مؤثر است زنی، بر درصد جوانه دوره جوانه
) متر سانتی دوکمتر از با عمق (تر  بذر را سطحیکمتر و حفظ بیشتر رطوبت در الیه سطحی خاك، 

دلیـل تبخیـر    گـراد اسـت ـ بـه     درجه سانتی 25که دماي محیط بیش از  ـ زمانی  و در کشت دیرهنگام
  .کنند میکشت ) متر سانتی حدود سه(تر  قیذر را عمبیشتر از سطح خاك، ب

  بوته و آرایش کاشتتراکم 
اي بـراي کسـب امکانـات بـالقوه      گونـه  هاي درون و بـرون  عملکرد گیاهان زراعی، نتیجه رقابت
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حداکثر عملکرد زمانی حاصل . تواند بر این رقابت تأثیرگذار باشد مدیریت زراعی می. محیط است
هـاي   موقـع علـف   اي، با کنترل بـه  گونه رقابت برون. ها به حداقل رسیده باشند شود که این رقابت می

ها در سطح مزرعه و ایجاد پوشش یکنواخت به  اي با توزیع یکنواخت بوته گونه هرز و رقابت درون
ها در سـطح مزرعـه، میـزان     در تراکم مناسب و توزیع یکنواخت بوته. یابد حداقل مقدار کاهش می

یابد و گیاهان از نـور و مـواد    یی کاهش میرقابت براي کسب نور و استفاده از آب، هوا و مواد غذا
  . برند غذایی، بهره بیشتري می

شـود، بسـیار    هـا اسـتفاده مـی    اي آن انتخاب تراکم مناسب براي گیاهانی که از محصوالت ریشه
تـرین عوامـل مـؤثر     هاي چغندرقند در سطح مزرعه، از مهم نحوه پراکندگی بوته. حائز اهمیت است
  .اي است رههاي ذخی بر کیفیت ریشه
یکنـواختی   بوته و غیر  ترین مشکالت زراعت چغندرقند در ایران، پایین بودن تراکم یکی از مهم

و کـاهش عملکـرد    هـا  وري نهـاده  کـاهش بهـره  پایین بودن تراکم بوته، باعث  .پوشش مزرعه است
بـه   بر اساس تحقیقات انجام شده، کمیت و کیفیت ریشه چغندرقند. شود کمی و کیفی محصول می

طوري کـه اگـر تـراکم بـیش از حـد معمـول و        به .گیرد طور مستقیم تحت تأثیر تراکم بوته قرار می
ها کم، نسبت اندام هـوایی بـه ریشـه     اي، وزن ریشه گونه توصیه شده باشد، در اثر بروز رقابت درون

فـزایش  تراکم کمتر از حد معمول و توصیه شـده نیـز باعـث ا   . یابد زیاد و عملکرد ریشه کاهش می
بـا  . شـود  ها، کاهش درصد قند و کـاهش ضـریب استحصـال مـی     وزن تک ریشه، افزایش ناخالصی

ایجاد تراکم مناسب از طریق رعایت اصول صحیح عوامل مختلـف زراعـی و مـدیریتی، عـالوه بـر      
هـاي تولیـد ـ از جملـه هزینـه تنـک و وجـین ـ نیـز           افزایش عملکرد محصول در واحد سطح، هزینه

  ).6-6شکل(د یاب کاهش می
عوامل مختلف زراعی و مدیریتی که بر تراکم بوته، استقرار و پوشش گیاهی در سـطح مزرعـه   

گذارند شامل نوع و کیفیت بـذر مصـرفی، نحـوه تهیـه بسـتر کاشـت، نـوع ماشـین بـذرکار،           اثر می
استفاده از کودهاي شیمیایی قبل از کاشت، میزان شوري خـاك، دمـا و میـزان رطوبـت خـاك در      

حفـظ تـراکم    .هاي اول فصل و آرایـش کاشـت هسـتند    ن کاشت بذر، مبارزه با آفات و بیماريزما
تنها از نظر افزایش عملکرد، بلکه از لحاظ محدود کردن فضـا   مناسب بوته در زراعت چغندرقند، نه

در نهایت، ایجاد تـراکم و  ). 7-6شکل(هاي هرز از اهمیت خاصی برخوردار است  براي رشد علف
گیـاه   هاي هـرز بـا ایـن    استقرار مناسب بوته چغندرقند در سطح مزرعه، موجب کاهش رقابت علف

  .شود می
از وري و راندمان استفاده  و ازآنجا، بهرهپوشش مزرعه زودتر کامل ، بوته هاي مناسب تراکم در

. یابد می ریشه افزایشکمی و کیفی عملکرد  در واحد سطح افزایش و متعاقب آنخورشید تشعشع 
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چغندرقنـد حـدود هشـت تـا      در زراعـت تـراکم مناسـب    ،و مطالعات انجام شده تحقیقاتبر اساس 
تـراکم کمتـر    .استدر هنگام برداشت نهایی  )بوته در هکتار هزار 80-110(یازده بوته در مترمربع 

هاي مصرفی  نهادهاتالف رشد ناهمگون ریشه و کاهش ضریب استحصال قند و  باعثتعداد، از این 
و تولیـد  ) هـاي چغندرقنـد   بـین بوتـه  (اي  گونـه  درونقابـت  افـزایش ر سـبب   ،تراکم بیشتر شود و می
   .شود تر، افزایش نسبت اندام هوایی به ریشه و کاهش عملکرد می هاي کوچک ریشه

  
ابتداي (در مقایسه با عدم تراکم مناسب ) انتهاي عکس(استقرار تراکم مناسب چغندرقند  .7 -6 شکل

 و رشد علف هاي هرز می گردد بوته باعث کاهش تعداد) عکس

  
 اهش خواهد داداستقرار و تراکم مناسب بوته چغندرقند، هزینه تنک و وجین را ک .6 -6شکل
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بـا  . هـا بـر روي خـط اسـت     تعداد بوته در واحد سطح، تابع فاصله خطوط کاشت و فاصـله بوتـه  

 120تـا   90تراکم حدود به  توان میمتر  سانتی 15-20متر و فاصله بوته  سانتی 50فاصله ردیف  ایجاد
  ).8-6شکل(دست یافت ی یر هنگام برداشت نهادبوته در هکتار هزار 

هاي سنتی با آبیـاري کرتـی، غیریکنـواختی سـطح سـبز نسـبت بـه         در اراضی کوچک و کشت
نـواختی سـطح سـبز مزرعـه،     منظـور کـاهش غیریک   لـذا بـه  . هاي ردیفی و مکانیزه بیشتر است کشت
، بـذر را روي  )پـاش  صـورت درهـم   بـه (توان به جاي پخش غیریکنواخت بذر در سـطح مزرعـه    می

صـورت ردیفـی و بـا اسـتفاده از بـذرکار دسـتی یـک         خطوط یکنواخت و منظم پخش کرد و یا به
اشـت ـ   ها در سطح زمین، عملیات د علت پراکنش مناسب بوته در این شرایط، به. ردیفه کشت کرد

تـري انجـام خواهـد شـد و عملیـات       صـورت یکنواخـت   شـکنی ـ بـه    مثل مصرف کود، وجین و سله
  .تر خواهد بود برداشت نیز راحت

هـا از   برداري بوتـه  یکی از مسایل مهم در ایجاد تراکم مناسب و دسترسی به بهترین شرایط بهره
 .ر زراعـت چغندرقنـد اسـت   کاشت مورداستفاده د عوامل محیطی در سطح مزرعه، توجه به آرایش

ت، عملکـرد را  کاهش رقاب علت بهشت نزدیک به مربع در کشت گیاهان اهاي ک استفاده از آرایش
هـاي کاشـت    ترین آرایش کاشت براي چغندرقنـد، آرایـش   آل از نظر تئوري، ایده .دهد افزایش می

در این آرایش، گیاه از . )متر سانتی 30فاصله ردیف و بوته (متر است  سانتی 30×  30مربع با فواصل 
اي از مشـکالت ماننـد امکـان تنظـیم و تـردد       علت پـاره  کند اما به منابع موجود بهترین استفاده را می

  
 50سانتی متر و فاصله مناسب ردیف  20تا  15فاصله مناسب بوته چغندرقند حدود  .8 -6-شکل

 سانتی متر است
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تـوان از ایـن آرایـش کاشـت اسـتفاده       آبیاري، نمـی  هاي کاشت و انجام آالت در بین ردیف ماشین
در ایــن . متـر اســتفاده شـود   ســانتی 40×  60یـا   40×  50لـذا بهتــر اسـت از الگوهــاي کشـت    . کـرد 

یل افزایش تعداد بوتـه و کـاهش   دل هاي کاشت، عالوه بر افزایش عملکرد در واحد سطح به آرایش
توان با اعمال مدیریت صـحیح آبیـاري ضـمن کـاهش مصـرف       ، می)9-6شکل (ها  رقابت بین بوته

بـا روش  تـوان   میآبی یا خشکسالی،  طوري که در مواقع کم به. آب، راندمان آبیاري را افزایش داد
اري یـک در میـان   و آبیـ ) روش کاشـت فعلـی  (متـر   سـانتی  50فواصـل خطـوط کاشـت    استفاده از 

جـویی کـرد    ، در مصـرف آب صـرفه  بدون وارد آمـدن خسـارت بـه عملکـرد چغندرقنـد     ها،  جوي
در نوبـت  و  ...و  5، 3، 1هـاي   از جویچه براي آبیاري مزرعه در نوبت اول ی،عبارت به). 10-6شکل(

هاي قبلی  جویچهدر هر نوبت آبیاري، ). 10-6شکل (استفاده شود ... و  6، 4، 2 هاي دوم از جویچه
  .و به این ترتیب، تمام مزرعه در هر دور آبیاري خواهد شدمسدود 

متر، کشت دو ردیف روي یک پشته عریض  سانتی 90هاي  در آرایش کاشت با فواصل جویچه
علت بافت نامناسب خاك، امکان آبیاري یـک در   عبارت دیگر، در جاهایی که به به. شود انجام می

هاي عریض  توان از کشت دو ردیف چغندرقند بر روي پشته می نداشته باشد،ها وجود  میان جویچه
بـه  . جویی در مصرف آب استفاده کـرد  درصد و صرفه 10-15میزان منظور افزایش تراکم بوته به به

متـر و فواصـل    سـانتی  40 ،هـاي عـریض   روي پشـته هـاي کشـت شـده بـر      طوري که، فاصله ردیـف 

  
انتخاب آرایش کاشت مناسب باعث  پراکندگی یکنواخت بوته ها در سطح مزرعه و افزایش  .9 -6شکل

 عملکرد می شود
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-6شـکل ( متـر باشـد  
و گیاهـان   بدیا

مقدار آب مصرف شده در زراعت چغندرقند 
استفاده از این روش، باعـث  
هـا در طـول فصـل رشـد و اخـتالل در      
ها خودداري شود و آبیاري مزرعه از یکنواختی بیشتري برخوردار باشـد  

  

  
سانتی متر و 

  
در یک نوبت و جوي هاي 

متـر باشـد   سـانتی  
یا میبه نصف کاهش 

مقدار آب مصرف شده در زراعت چغندرقند 
استفاده از این روش، باعـث  
هـا در طـول فصـل رشـد و اخـتالل در      
ها خودداري شود و آبیاري مزرعه از یکنواختی بیشتري برخوردار باشـد  

  

سانتی متر و  40به این ترتیب که فاصله دو بوته روي ردیف 

در یک نوبت و جوي هاي 
 در نوبت بعدي آبیاري

 50 ،گیرنـد  آبیاري قرار می
به نصف کاهش تقریباً هاي تعبیه شده در مزرعه 

مقدار آب مصرف شده در زراعت چغندرقند 
. یابد مصرف آب افزایش می

هـا در طـول فصـل رشـد و اخـتالل در       ها، از شکسته شـدن آن 
ها خودداري شود و آبیاري مزرعه از یکنواختی بیشتري برخوردار باشـد  

   

به این ترتیب که فاصله دو بوته روي ردیف 
 سانتی متر است

در یک نوبت و جوي هاي ) غیرهو  5، 3، 1
در نوبت بعدي آبیاري

آبیاري قرار میهاي 
هاي تعبیه شده در مزرعه 

مقدار آب مصرف شده در زراعت چغندرقند  بنابراین، .شوند
مصرف آب افزایش می

ها، از شکسته شـدن آن 
ها خودداري شود و آبیاري مزرعه از یکنواختی بیشتري برخوردار باشـد  

به این ترتیب که فاصله دو بوته روي ردیف 
سانتی متر است 50فاصله ردیف ها 

1(به طور مثال فرد 
در نوبت بعدي آبیاري) و غیره 6، 

هاي  ها جویچه هاي کشت که بین آن
هاي تعبیه شده در مزرعه  تعداد جویچه

شوند طرف آبیاري می
مصرف آب افزایش میو کارآیی اي کاهش 

ها، از شکسته شـدن آن  دلیل عریض بودن پشته
ها خودداري شود و آبیاري مزرعه از یکنواختی بیشتري برخوردار باشـد  

به این ترتیب که فاصله دو بوته روي ردیف  40 × 50آرایش کاشت 
فاصله ردیف ها 

فرد شماره هاي  آبیاري جوي
، 4، 2(زوج شماره 

  ـ کاشت چغندرقند

هاي کشت که بین آن
تعداد جویچه ،بدین ترتیب

طرف آبیاري می از یک 
اي کاهش  طور قابل مالحظه

دلیل عریض بودن پشته شود که به
ها خودداري شود و آبیاري مزرعه از یکنواختی بیشتري برخوردار باشـد   حرکت آب درون جویچه

.(  

آرایش کاشت  .11

آبیاري جوي .10
شماره 
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هاي کشت که بین آن ردیف
بدین ترتیب .)11

 ،ها روي پشته
طور قابل مالحظه به
شود که به می

حرکت آب درون جویچه
).12-6شکل (

11 -6 شکل

10 -6کلش
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  هاي کاشت ماشین
  :شوند بر حسب نحوه عمل به سه دسته کلی تقسیم می هاي کاشت مختلف ماشین

  1کارها خطی) 1(
  2ها پاش درهم) 2(
  3کارها ردیف) 3(

  کارها خطی
داخـل  طور تصـادفی و پیوسـته    هاي معیـن از گیاهان، بـذرها را به کارها براي ایجاد ردیف خطی

شـود و   ها، از یک موزع نوع جریان پیوسته جرمی اسـتفاده مـی   در این کارنده. دهند شیارها قرار می
هاي کاشت نیست، مـورد   که نیازي به قرار دادن گیاهان با فواصل مساوي در ردیف عمدتاً در جایی
توسـط  ...) و ماننـد گنـدم، جـو، یـوالف     (ریـز   عنـوان مثـال، غـالت دانـه     بـه . گیرند استفاده قرار می

  .شوند کارها کشت می خطی

 
1. Drill planters 
2. Broadcast planters 
3. Precision planters 

 
ها باعث عدم شکستگی پشته و  سانتی متر که عریض بودن پشته 40×  50آرایش کاشت  .12-6شکل

  شود ها می حرکت روان آب درون جویچه
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  ها پاش درهم
کـه بـذرها روي    هنگـامی . کنند طور تصادفی بذر را روي سطح خاك پخش می ها به پاش درهم

، ممکـن اسـت بـه یـک     )و نه در شیار ایجاد شده توسـط شـیار بـازکن   (گیرند  سطح خاك قرار می
یک کودپاش براي پخش کردن بـذر روي   استفاده از. عملیات دیگر براي پوشاندن بذرها نیاز باشد

  .پاش است ترین مثال از یک درهم سطح خاك، معمول

  کارها ردیف
کـار   هـر واحـد ردیـف    ،کـار  ردیـف یـک   ست که درا کار آن با خطی کار ردیفتفاوت عمده 
و براي کاشت بذوري که باید با فاصله بیشتري از یکدیگر کاشته شـوند   ستقلی استداراي مخزن م

از  هـا، کار خطـی کارهـا بـرعکس    ردیـف  بنابراین،. شود استفاده می قند ـ آفتابگردان یا چغندرمثل ـ 
یـک ردیـف را   طـور مسـتقل    بـه  ،هر واحـد از دسـتگاه   و اند دهشواحدهاي مجزا و مستقلی تشکیل 

فواصل مـوردنظر روي یـک شاسـی سـوار      هکار را ب تعدادي از واحدهاي ردیف ،در عمل. کارد می
 کـار گیاهـان   تفاوت اصلی در ساختمان هر واحد ردیـف . کارند د ردیف را با هم میکنند و چن می

گیاهـان   در کاشـت . ریز در نحوه دریافت بذر از مخـزن اسـت   کار غالت دانه خطیوجینی با واحد 
انتقـال   لـذا، . کارنـد  طور مجزا و با فواصل معین و در روي یک خط مـی  همعموالً بذرها را ب ،وجینی
مل انتقـال بـذر   ع. از مخزن به لوله ریزش ضرورت داردـ   اما منقطعـ   نفرادي یا گروهیطور ا هبذر ب

 ی تعبیـه شـده  یهـا  هـا یـا محفظـه    که روي آن سوراخ» صفحه موزع«به نام اي گردان  وسیله صفحه هب

از  صورت افقی یا عمودي در کف یا خارج هب موزعمحل قرار گرفتن صفحه . گیرد انجام می ،است
ـ چند بـذر    د، یک یاشومنطبق  موزعهر زمان که سوراخ کف مخزن با سوراخ صفحه  .استمخزن 

دستگاه به صـفحه   ،که در صورتی .یابد از مخزن بذر به لوله ریزش انتقال میـ   بسته به اندازه سوراخ
رنـد و از  یگ مـی  قرارمحفظه  طور انفرادي یا گروهی در داخل هدار مجهز باشد، بذرها ب محفظه موزع
با انـدازه   ییهاي متفاوتی براي بذرها ناگرد معموالً صفحه. شوند ن به لوله ریزش انتقال داده میمخز

میـزان  . ندهست ها با یکدیگر متفاوت محفظه  فاصله و اندازه سوراخ اند که از نظر شده ساختهمختلف 
همچنین سرعت گردش و ـ ها   یا محفظهـ ها   سوراخ هبراي اندازه و فاصل موزع بذر با انتخاب صفحه

  .تنظیم است گردان قابل صفحه
گیاهان وجینی  .دشو میمین أکار ت ردیف چرخوسیله  هب موزع،نیروي الزم براي چرخش صفحه 

کـه کاشـت در طـرفین پشـته      هنگامی. کارند می در اغلب موارد روي پشته ـ از جمله چغندرقند ـ را 
 هبایسـت فاصـل   مـی  ،در ایـن صـورت  . شود م میانجا بندي قبل از کاشت شود، پشته عریض انجام می
در صورت کاشت در وسـط پشـته، معمـوالً    . دکرها تنظیم  پشته هکارها را با فاصل قرار گرفتن ردیف



چغندرقند 

صورت نواري در خاك قـرار  

انـد کـه در کشـت بـذر، یـا      
صـورت پنوماتیـک و هـر واحـد، از اجـزاي مسـتقلی نظیـر        
مخزن بذر، موزع، شیار بازکن، لوله سقوط، چرخ تحکیم بذر، پوشاننده بذر و چرخ انتقـال نیـرو و   

کارنده شامل یک مخزن بذر، موزع و اجزاي آن، لوله سـقوط، اجـزاي   
بذر به تناسب فاصله طی شده 

ها، کالچ، وسیله تنظیم 
الفاصـله در جهـت طـولی و عرضـی     

دلیـل   تـري برخـوردار هسـتند و بـه    
 4هـا را واحـد کارنـده   

توانند بـر   اند که هرکدام مستقل از دیگر واحدها می

4. Unit planter

  
 چهار ردیفه مناسب کاشت چغندرقند و قسمتهاي مختلف آن

صورت نواري در خاك قـرار  
  .د

انـد کـه در کشـت بـذر، یـا       کارهـا از تعـدادي واحـدهاي کارنـده مسـتقل تشـکیل شـده       
صـورت پنوماتیـک و هـر واحـد، از اجـزاي مسـتقلی نظیـر        
مخزن بذر، موزع، شیار بازکن، لوله سقوط، چرخ تحکیم بذر، پوشاننده بذر و چرخ انتقـال نیـرو و   

  :شوند
کارنده شامل یک مخزن بذر، موزع و اجزاي آن، لوله سـقوط، اجـزاي   
بذر به تناسب فاصله طی شده 

ها، کالچ، وسیله تنظیم  کار خطی است که مجهز به دریچه
الفاصـله در جهـت طـولی و عرضـی     

تـري برخـوردار هسـتند و بـه    
هـا را واحـد کارنـده    اجزاي مستقل هستند که هریک از آن

اند که هرکدام مستقل از دیگر واحدها می

Unit planter 

چهار ردیفه مناسب کاشت چغندرقند و قسمتهاي مختلف آن

صورت نواري در خاك قـرار   هچنانچه کود ب
دنکن کار سوار می

کارهـا از تعـدادي واحـدهاي کارنـده مسـتقل تشـکیل شـده       
صـورت پنوماتیـک و هـر واحـد، از اجـزاي مسـتقلی نظیـر        
مخزن بذر، موزع، شیار بازکن، لوله سقوط، چرخ تحکیم بذر، پوشاننده بذر و چرخ انتقـال نیـرو و   

شوند بندي می شکل زیر طبقه
کارنده شامل یک مخزن بذر، موزع و اجزاي آن، لوله سـقوط، اجـزاي   

بذر به تناسب فاصله طی شده . هاي فشارنده است

کار خطی است که مجهز به دریچه
الفاصـله در جهـت طـولی و عرضـی      هـاي مسـاوي  

تـري برخـوردار هسـتند و بـه     کارها از سـاختمان سـاده  
اجزاي مستقل هستند که هریک از آن

اند که هرکدام مستقل از دیگر واحدها می

چهار ردیفه مناسب کاشت چغندرقند و قسمتهاي مختلف آن

چنانچه کود ب. شود انجام می
کار سوار می ردیف روي 

کارهـا از تعـدادي واحـدهاي کارنـده مسـتقل تشـکیل شـده       
صـورت پنوماتیـک و هـر واحـد، از اجـزاي مسـتقلی نظیـر        
مخزن بذر، موزع، شیار بازکن، لوله سقوط، چرخ تحکیم بذر، پوشاننده بذر و چرخ انتقـال نیـرو و   

شکل زیر طبقه کارها به
کارنده شامل یک مخزن بذر، موزع و اجزاي آن، لوله سـقوط، اجـزاي   

هاي فشارنده است برش خاك و بقایا، شیار بازکن، پوشاننده و چرخ

کار خطی است که مجهز به دریچه
هـاي مسـاوي   هاي چوبی براي کاشت بذر در کپه

کارها از سـاختمان سـاده  
اجزاي مستقل هستند که هریک از آن

اند که هرکدام مستقل از دیگر واحدها می واحدهاي کارنده طوري طراحی شده

چهار ردیفه مناسب کاشت چغندرقند و قسمتهاي مختلف آن

انجام می بندي و کاشت در یک زمان
 ودپاش را دریک دستگاه ک

کارهـا از تعـدادي واحـدهاي کارنـده مسـتقل تشـکیل شـده       
صـورت پنوماتیـک و هـر واحـد، از اجـزاي مسـتقلی نظیـر         کنند و یا به صورت مکانیکی عمل می

مخزن بذر، موزع، شیار بازکن، لوله سقوط، چرخ تحکیم بذر، پوشاننده بذر و چرخ انتقـال نیـرو و   
  

کارها به بر اساس روش کاشت بذر، ردیف
کارنده شامل یک مخزن بذر، موزع و اجزاي آن، لوله سـقوط، اجـزاي   

برش خاك و بقایا، شیار بازکن، پوشاننده و چرخ

کار خطی است که مجهز به دریچه یک ردیف :
هاي چوبی براي کاشت بذر در کپه

کارها از سـاختمان سـاده   کارهاي خطی نسبت به مربع
اجزاي مستقل هستند که هریک از آن تري که دارند، مرکب از

واحدهاي کارنده طوري طراحی شده

چهار ردیفه مناسب کاشت چغندرقند و قسمتهاي مختلف آن ردیف کار

بندي و کاشت در یک زمان
یک دستگاه کشود، 

کارهـا از تعـدادي واحـدهاي کارنـده مسـتقل تشـکیل شـده       
صورت مکانیکی عمل می

مخزن بذر، موزع، شیار بازکن، لوله سقوط، چرخ تحکیم بذر، پوشاننده بذر و چرخ انتقـال نیـرو و   
  .فشارنده تشکیل شده است

بر اساس روش کاشت بذر، ردیف
کارنده شامل یک مخزن بذر، موزع و اجزاي آن، لوله سـقوط، اجـزاي    :کار خطی ردیف

برش خاك و بقایا، شیار بازکن، پوشاننده و چرخ
  ).13-6شکل 
:کار کار مربع ردیف

هاي چوبی براي کاشت بذر در کپه

کارهاي خطی نسبت به مربع
تري که دارند، مرکب از

واحدهاي کارنده طوري طراحی شده

ردیف کار. 13-6-شکل
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بندي و کاشت در یک زمان عمل پشته
شود،  داده می

کارهـا از تعـدادي واحـدهاي کارنـده مسـتقل تشـکیل شـده        ردیف
صورت مکانیکی عمل می هب

مخزن بذر، موزع، شیار بازکن، لوله سقوط، چرخ تحکیم بذر، پوشاننده بذر و چرخ انتقـال نیـرو و   
فشارنده تشکیل شده است

بر اساس روش کاشت بذر، ردیف
ردیف. فال

برش خاك و بقایا، شیار بازکن، پوشاننده و چرخ
شکل (ریزد  می

ردیف. ب
هاي چوبی براي کاشت بذر در کپه و سیم و میخ

  .است
کارهاي خطی نسبت به مربع ردیف

تري که دارند، مرکب از طراحی ساده
واحدهاي کارنده طوري طراحی شده. نامند می

 

شکل
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هایی چـون   توانند بر روي ماشین روي شاسی دستگاه نصب شوند، حتی هر کدام از این واحدها می
توان بـر حسـب    کارها را می واحدهاي کارنده ردیف. ها و حتی کولتیواتور نیز نصب شود کودپاش

کار چغندرقنـد   ردیفیک  13-6شکل . نصب کرد) تیرافزار(شرایط، به هر تعدادي بر روي شاسی 
  .دهد با چهار واحد کارنده را نشان می

کارهاي بـزرگ پشـت تراکتـوري وجـود      در قطعات کوچک و مزارعی که امکان مانور ردیف
. ردیفه استفاده کرد کارهاي دستی یک توان از انواع ردیف ندارد، براي کشت ردیفی چغندرقند می

طور  هاي داشت و برداشت محصول را نیز به زینهبر کاهش میزان بذر مصرفی، ه کشت ردیفی عالوه
  ).14-6شکل (دهد  اي کاهش می قابل مالحظه

  هاي کاشت اجزاي ماشین
اي از اجزاي مختلف با وظـایف مشـخص ـ مثـل      عنوان مجموعه توان به هاي کاشت را می ماشین

. ن ـ در نظـر گرفـت   دهنده شیار و تحکیم آ باز کردن شیار، برداشتن بذر، انتقال بذر به شیار، پوشش
انـد بـراي    ي مسـتقل تشـکیل شـده    کار خطی که از واحدهاي کارنده هاي کاشت ردیف تمام ماشین

هاي مختلف هـر واحـد کارنـده در     اجزا و قسمت. کنند کاشت بذر از سازوکار مشابهی استفاده می
  :شوند میبندي  هاي زیر طبقه دهند در گروه هاي کاشت، برحسب عملی که انجام می این ماشین
  اجزاي درگیر با خاك. الف
  ها اجزاي کنترل عمق شیار بازکن. ب
  اجزاي موزع بذر. پ

  
 دستی یک ردیفه مناسب کاشت چغندرقند در اراضی کوچک ردیف کار. 14-6شکل 
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  بذر به شیاراجزاي تحویل . ت
عملیاتی که توسط اجزاي درگیر بـا خـاك یـک کارنـده صـورت       :اجزاء درگیر با خاك. الف

گیرد شامل ایجاد شیار، قرار دادن بذر در شیار و پوشاندن آن، تحکیم بستر و سطح پوشش بـذر   می
  :عملیات در یک کارنده عبارتند ازابزار الزم براي انجام این . است
  ا و خاكوسایل برش بقای) 1(
  ساز وسایل ردیف) 2(
  وسایل شیار بازکن) 3(
  شیارهاوسایل تثبیت بذر در ) 4(
  وسایل پوشاننده سطح بذر) 5(
  فشار دهنده خاك رویی به سطح بذر هاي چرخ) 6(

 15-6عبور کارنده در شـکل  وضعیت نسبی یا جایگاه ابزارهاي درگیر با خاك نسبت به جهت 
  .نشان داده شده است

  وسایل برش بقایا و خاك) 1(
ورزي  هاي خاك مانده از کشت قبلی در سیستم این وسایل براي برش دادن خاك و بقایاي باقی

در چنین مواقعی، این ابزار بر دیگر ابزارهاي درگیر بـا خـاك در کارنـده    . اند حفاظتی طراحی شده
ر بشقابی که به یشپ. مقدم خواهد بود طور عمودي نصب و موازي جهت حرکت دسـتگاه کشـیده    ب

هــاي کاشــت مــورد اســتفاده در  تــرین وســایل بــرش خــاك و بقایــا در ماشــین شــود از عمــومی مــی
  ).16-6شکل (هاي کشت حفاظتی است  سیستم

  
کار چغندرقند، در کشتهاي معمول که  اجزا و قسمت هاي مختلف درگیر با خاك دریک ردیف. 15-6شکل 

 که نیازي به پیش بر نیست
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هـا در   توان از یکی از آن
گیــرد،  کشــت بــذر بــر روي پشــته انجــام مــی
. گیرنـد  قرار می

سازها کشـت   هاي ایجاد شده توسط ردیف

لـذا  . عهـده دارد 
پارچـه طراحـی و درسـت    
به نـوع بـذر، انـدازه بـذر، دمـاي خـاك،       

  

  
یک و )  وسط

توان از یکی از آن سازها نیز انواع مختلف و متفاوتی دارند که بر اساس شرایط می
کشــت بــذر بــر روي پشــته انجــام مــی

قرار می) ساز بین دو واحد کارنده مجاور هم
هاي ایجاد شده توسط ردیف

عهـده دارد  اد شیار با عمق مناسب براي قرار گرفتن بذر در آن را به
پارچـه طراحـی و درسـت     ممکن است این قسمت از کارنده با وسایل قراردهی بذر در شـیار، یـک  

به نـوع بـذر، انـدازه بـذر، دمـاي خـاك،       

وسط(در حال کار 

سازها نیز انواع مختلف و متفاوتی دارند که بر اساس شرایط می
کشــت بــذر بــر روي پشــته انجــام مــی

ساز بین دو واحد کارنده مجاور هم
هاي ایجاد شده توسط ردیف

اد شیار با عمق مناسب براي قرار گرفتن بذر در آن را به
ممکن است این قسمت از کارنده با وسایل قراردهی بذر در شـیار، یـک  

به نـوع بـذر، انـدازه بـذر، دمـاي خـاك،       ) 

 سازها انواع ردیف

 پیش بر بشقابی شیاردار
 )چپ(صاف

سازها نیز انواع مختلف و متفاوتی دارند که بر اساس شرایط می
کشــت بــذر بــر روي پشــته انجــام مــی کــه زمــانی). 

ساز بین دو واحد کارنده مجاور هم هر ردیف
هاي ایجاد شده توسط ردیف در این حالت، واحدهاي کارنده، بذر را بر روي ردیف

اد شیار با عمق مناسب براي قرار گرفتن بذر در آن را به
ممکن است این قسمت از کارنده با وسایل قراردهی بذر در شـیار، یـک  

) عمق شیار ایجاد شده

انواع ردیف. 17-

پیش بر بشقابی شیاردار ،)راست
صاف پیش بر بشقابی

سازها نیز انواع مختلف و متفاوتی دارند که بر اساس شرایط می
). 17-6شــکل 

هر ردیف(سازها بین واحدهاي کارنده 
در این حالت، واحدهاي کارنده، بذر را بر روي ردیف

اد شیار با عمق مناسب براي قرار گرفتن بذر در آن را به
ممکن است این قسمت از کارنده با وسایل قراردهی بذر در شـیار، یـک  

عمق شیار ایجاد شده(عمق عمل شیار بازکن 

-6شکل

راست(پیش بر بشقابی شیاردار
پیش بر بشقابی
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  ساز وسایل ردیف
سازها نیز انواع مختلف و متفاوتی دارند که بر اساس شرایط می

شــکل (هــا اســتفاده کــرد 
سازها بین واحدهاي کارنده 

در این حالت، واحدهاي کارنده، بذر را بر روي ردیف

  وسایل شیار بازکن
اد شیار با عمق مناسب براي قرار گرفتن بذر در آن را بهشیار بازکن، وظیفه ایج

ممکن است این قسمت از کارنده با وسایل قراردهی بذر در شـیار، یـک  
عمق عمل شیار بازکن 

پیش بر بشقابی شیاردار. 16
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وسایل ردیف) 2(
سازها نیز انواع مختلف و متفاوتی دارند که بر اساس شرایط می ردیف
هــا اســتفاده کــرد  کارنــده
سازها بین واحدهاي کارنده  ردیف

در این حالت، واحدهاي کارنده، بذر را بر روي ردیف
  .کنند می

وسایل شیار بازکن) 3(
شیار بازکن، وظیفه ایج

ممکن است این قسمت از کارنده با وسایل قراردهی بذر در شـیار، یـک  
عمق عمل شیار بازکن . شده باشد

16-6شکل 



چغندرقند   76
 

حفظ یکنواختی عمق شـیار در طـول ردیـف    . بستگی دارد... رطوبت خاك، نحوه تهیه بستر بذر و 
کشت و فاصله عرضی بین شیارها در بـذرکارهاي ردیفـی، اهمیـت بسـیار زیـاد در ایجـاد پوشـش        

ه توسـط شـیار بـازکن،    یکنواختی عمق در طـول شـیار ایجـاد شـد    . یکنواخت در سطح مزرعه دارد
زمان و  ها و همچنین استقرار هم زنی و سبز گیاهچه پارامترهاي مهمی همچون یکنواختی زمان جوانه

شیار بازکن با توجه بـه شـرایط   . شود در نهایت، تشکیل پوشش یکنواخت سطح مزرعه را باعث می
و ) بسـتر بـذر  (طوري انتخاب شود کـه حـداقل فشـردگی را در کـف شـیار      باید خاك و بافت آن 

از . هاي اطراف شیار ایجاد کند تا از ایجاد مشکل براي فعالیـت عـادي ریشـه ممانعـت شـود      دیواره
هم نزند چون اختالط خاك مرطوب بـا خـاك    االمکان خاك بستر بذر را زیاد به سوي دیگر، حتی

ل و موجـب  کـاري ـ ایجـاد اخـال     هاي کشت هیرم ویژه در سیستم زنی ـ به  تواند در جوانه خشک می
  .نشان داده شده است 18-6ها در شکل  انواع شیار بازکن. سبز غیریکنواخت شود

  وسایل تثبیت بذر در شیارها) 4(
هاي بذر براي فشردن بذري که در کف شیار قرار گرفته و هنوز روي آن پوشیده  تحکیم کننده

. انــد طراحــی شــدهنشــده اســت بــه بســتر بــذر، بــا هــدف تمــاس بهتــر و بیشــتر بــین خــاك و بــذر  
هـاي کفشـکی و یـا شـیار      هـا از شـیار بـازکن    کارهـایی کـه در آن   هاي بـذر در ردیـف   کننده تثبیت
  .گیرند شود، بیشتر مورد استفاده قرار می هاي دوبشقابی استفاده می بازکن

این وسایل در جذب بهتر رطوبت توسط بذر از خاك و انتقـال سـریع رطوبـت خـاك بـه بـذر       
) جنـین (ویژه در بذوري مانند چغندرقند که بـذر واقعـی    ند و در سبز بهتر بذر ـ به کن ایفاي نقش می

نقـش  . اي برخوردار اسـت  قرار گرفته است ـ از اهمیت ویژه ) میوه(در داخل پوسته ضخیم سلولزي 
ها در کشت منظم ردیفی چغندرقنـد دارنـد، جلـوگیري از پراکنـده شـدن       کننده دیگري که تحکیم

  .خروج از لوله سقوط و اولین برخورد بذر با زمین استبذرها در هنگام 
بنابر این، . دهند صورت غلطکی یا لغزشی به خاك کف شیار فشار می ها، بذر را به کننده تحکیم

  ).19-6شکل (شوند  بندي می هاي تحکیم بذر طبقه هاي تحکیم بذر و لغزنده به دو گروه چرخ
هاي زیـادي در سـطح خـاك و شـیار      ه باشد و کلوخخوبی تهیه نشد در مواردي که بستر بذر به

  
 بازکن دو بشقابیشیارباکن قلمی و شیار بازکن کفشکی،شیاربه ترتیب از راست به چپ، . 18-6شکل
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سقوط و برخـورد بـا   ایجاد شده توسط شیار بازکن وجود داشته باشد و بذر بعد از رها شدن از لوله 
ها پس از سبز شدن در یک ردیف منظم قـرار   ها از محل مناسب خود منحرف شود، بوته این کلوخ

وقـوع  . شـوند  صورت زیگزاگ بـر روي ردیـف سـبز مـی     ها به در برخی موارد نیز، بوته. گیرند نمی
شـود   کاري میچنین شرایطی، موجب اختالل در انجام عملیات داشت مانند کولتیواتور زدن یا کود

هاي سنگین و مرطـوب ممکـن    استفاده از این وسایل، در خاك. بینند ها آسیب می و تعدادي از بوته
لذا، این ابزار طـوري بایـد   . هم خوردن فاصله بذرها شود است باعث جمع شدن بذر در ته شیار و به

  .عال کردها را غیرف بر روي واحد کارنده نصب شوند که در موارد غیر ضرور، بتوان آن
  وسایل پوشاننده سطح بذر) 5(

کارها با هدف پوشاندن مناسب بـذر بعـد از تحکـیم آن     ها ادواتی هستند که در ردیف پوشاننده
ها و  زنی سریع بذر و استقرار یکنواخت گیاهچه این وسایل در جوانه. اند در کف شیار، طراحی شده

تغییر ارتفـاع الیـه پوشـش    . همیت هستنددر نهایت، ایجاد پوشش یکنواخت در سطح مزرعه حائز ا
باالیی بذر ـ از لحاظ عمق کشت بذر ـ با توجه به اندازه و نوع بذر، بسیار مهم است و باید از ایجـاد    

هـا و   هـا و فاصـله بـین آن    الزم اسـت محـل نصـب پوشـاننده    . تغییر در آن طی کاشت ممانعت شود
در غیـر  . احـدهاي کارنـده، یکسـان باشـد    هـا از سـطح خـاك در تمـام و     همچنین ارتفـاع پوشـاننده  

هاي مختلـف متفـاوت و در نتیجـه،     صورت، میزان خاك برگردانده شده روي بذرها در ردیف این
در چنـین  . هاي مختلـف هماهنـگ نخواهـد بـود     ها با همدیگر در ردیف سرعت سبز و استقرار بوته

  .د بروز خواهد کردشرایطی است که در سطح مزرعه، از نظر رشد بوته غیریکنواختی شدی
هـا عبارتنـد    شوند که برخی از آن کارها استفاده می هاي بذر در ردیف انواع متنوعی از پوشاننده

هـاي   در مجمـوع، پوشـاننده  . هـاي زنجیـري، بشـقابی، انگشـتی، پـاروئی، قلمـی و غیـره        از پوشاننده
  ).20-6شکل (دارند ها، کاربرد بیشتري بشقابی و دیگر پوشاننده دوبشقابی نسبت به انواع تک

  

  
 )سمت چپ(و لغزنده ) سمت راست(، غلطکی بذرکننده هاي اشکال کلی تحکیم  .19-6شکل 
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  هاي فشار دهنده خاك رویی به سطح بذر چرخ) 6(

این ادوات براي تثبیت و فشردن خاکی کـه توسـط پوشـاننده بـر روي بـذرها برگردانـده شـده        
اثـرات فشـردگی نامناسـب خـاك اطـراف و سـطح       ). 21-6شکل (اند  است، طراحی و ساخته شده

هـا، از دو بعـد فشـردگی کـم و فشـردگی بـیش از انـدازه، قابـل          فپوشش بذر کشت شده در ردی
زنـی و سـبز شـدن بـذر ـ       فشردگی زیاد، اثرات نامطلوبی بـر سـرعت جوانـه   . بررسی و اهمیت است

اي ـ مانند چغندرقند ـ فشـردگی زیـاد      در گیاهان دولپه. هایی با رطوبت زیاد ـ دارد  ویژه در خاك به

  
 قرار گرفته استشیار بازکن کفشکی و پوشاننده لغزشی بشقابی که بعد از دو پوشاننده . 20-6شکل 

  
 )چرخ فشارنده(تحکیم کننده بستر سطحی بذر چرخ. 21-6شکل
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. هـا از خـاك ایجـاد کنـد     ت مکانیکی زیادي بر سر راه خـروج لپـه  تواند مقاوم خاك روي بذر، می
توانـد از نظـر عـدم تمـاس مناسـب خـاك بـا بـذر و انتقـال           فشردگی کم خاك روي بذرها نیز می

بنـابراین، نـوع و   . نامناسب رطوبت خاك به بـذر، در سـبز نایکنواخـت بـذرها حـائز اهمیـت باشـد       
االیی بذر در کشت ردیفی به عواملی از قبیـل نـوع   کننده پوشش الیه ب چگونگی تنظیم یک تحکیم

، نوع محصول و بذر ...)ورزي، بقایاي سطحی و  رطوبت خاك، نحوه خاك(خاك، شرایط خاك 
  .کشت شده و نوع شیاربازکن و پوشاننده استفاده شده بستگی دارد

قـداري  کننده الیه رویی بذر معموالً پس از اسـتفاده، در روي ردیـف کشـت م    هاي تثبیت چرخ
هاي اول و دوم ـ که براي سبز مناسب بـذر بـا فاصـله      کنند و چنانچه در آبیاري فرورفتگی ایجاد می

د مشـکالتی را در سـبز بـذر    توانـ  ـ دقت کافی صـورت نگیـرد، مـی     شود کمی از همدیگر انجام می
توسـط   چنانچه در زمان آبیاري، آب در فاروئرهـا بـاال آمـده و وارد شـیار ایجـاد شـده      . ندایجاد ک
ها  هاي سنگین، موجب سله بستن خاك روي ردیف هاي فشارنده شود، ممکن است در خاك چرخ

براي جلـوگیري از ایـن پدیـده نـامطلوب، بایـد تـا حـد        . عمل آورد شود و از سبز بذر جلوگیري به
هـاي   امکان بستر بذر هموار و مسطح تهیـه شـود و در زمـان آبیـاري، دقـت شـود کـه روي ردیـف        

هاي فشارنده، درصد سبز و استقرار گیـاه   ثابت شده است که استفاده از چرخ. اب نشودکاشت، غرق
اثـر اسـتفاده از ایـن وسـایل، وقتـی بیشـتر نمایـان        . بخشد اي از شرایط بهبود می را در طیف گسترده

  .شود که شرایط رطوبتی خاك با محدودیت مواجه باشد می

شود که  کارها، موزع بذر به مجموعه اجزاء و وسایلی گفته می در ردیف :اجزاي موزع بذر. پ
تک و با فاصله یکسـان بـر    صورت تک ها، بذر به از کنار هم قرار گرفتن و انجام عمل هماهنگ آن

دهنـده مـوزع در یـک     قطعـات تشـکیل  . شود روي شیار ایجاد شده ـ توسط شیار بازکن ـ ریخته می  
کننـده تعـداد بـذر     رل بذر، صفحه موزع بذر، دریچه تخلیه بـذر، تنظـیم  کار شامل دریچه کنت ردیف

  .)22-6شکل ( بندي است ، دریچه ورود بذر از مخزن و واشر آب)کن داخلی و خارجی تک(
کارهاي پنوماتیک، هواي داخل موزع، توسط فن مکیده شـده و مکـش ایجـاد شـده      در ردیف

بـا رسـیدن بـذر بـه نقطـه      . )23-6شکل ( شود هاي صفحه موزع می باعث جذب بذرها روي سوراخ
سقوط، مکش قطع شده و بذر از صفحه موزع جدا و ـ از طریق لوله سـقوط ـ روي خـاك و کـف      

هاي صـفحه   چنانچه بر روي برخی از سوراخ. کند شیار ایجاد شده ـ توسط شیار بازکن ـ سقوط می  
ها، بذر قرار نگیرد، الزم اسـت بـا    اخموزع، دو عدد بذر قرار گرفته باشد و یا بر روي برخی از سور

  .کننده تعداد بذر، موزع و میزان ریزش بذر تنظیم شود استفاده از اهرم تنظیم
هرچـه  . اندازه بودن بذرها، براي ریزش یکنواخت بذر و با فاصله یکسان حائز اهمیـت اسـت   هم
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صـفحه مـوزع بـر    
اي که الزم اسـت بـذرها بـر روي ردیـف کشـت شـوند، تغییـر        
مربوطه را آزاد و واحد کارنده را 
شـود و بـا بـاز    

کار پنوماتیک شامل یک لوله خرطومی است که بذري رها شده از 
سمت کف شیار ایجاد شده و درست جلوي چـرخ کوبنـده و بعـد از شـیاربازکن     

ردیف کارها به سه حالت مختلـف بـه تراکتـور    

5. Seed delivery tube

  
 )سمت چپ(و موزع صفحه اي

  

صـفحه مـوزع بـر    . تر باشد، یکنواختی در ریزش بذر بیشـتر خواهـد بـود   
اي که الزم اسـت بـذرها بـر روي ردیـف کشـت شـوند، تغییـر        
مربوطه را آزاد و واحد کارنده را 

شـود و بـا بـاز     سپس، کفشک به پـایین فشـار داده مـی   

کار پنوماتیک شامل یک لوله خرطومی است که بذري رها شده از 
سمت کف شیار ایجاد شده و درست جلوي چـرخ کوبنـده و بعـد از شـیاربازکن     

ردیف کارها به سه حالت مختلـف بـه تراکتـور    

eed delivery tube 

و موزع صفحه اي

 اجزاء و قسمتهاي مختلف موزع در ردیف کار پنوماتیک

تر باشد، یکنواختی در ریزش بذر بیشـتر خواهـد بـود   
اي که الزم اسـت بـذرها بـر روي ردیـف کشـت شـوند، تغییـر        

مربوطه را آزاد و واحد کارنده را  براي تعویض صفحه موزع، باید ابتدا قفل
سپس، کفشک به پـایین فشـار داده مـی   

  .توان صفحه موزع را تعویض کرد
کار پنوماتیک شامل یک لوله خرطومی است که بذري رها شده از 
سمت کف شیار ایجاد شده و درست جلوي چـرخ کوبنـده و بعـد از شـیاربازکن     

ردیف کارها به سه حالت مختلـف بـه تراکتـور    

و موزع صفحه اي) وسط(، موزع انگشتی بلندکن

اجزاء و قسمتهاي مختلف موزع در ردیف کار پنوماتیک

تر باشد، یکنواختی در ریزش بذر بیشـتر خواهـد بـود   
اي که الزم اسـت بـذرها بـر روي ردیـف کشـت شـوند، تغییـر        

براي تعویض صفحه موزع، باید ابتدا قفل
سپس، کفشک به پـایین فشـار داده مـی   . باال آورده و سپس فنر کفشک را آزاد کرد

توان صفحه موزع را تعویض کرد
کار پنوماتیک شامل یک لوله خرطومی است که بذري رها شده از 
سمت کف شیار ایجاد شده و درست جلوي چـرخ کوبنـده و بعـد از شـیاربازکن     

  .کند هدایت و از انحراف بذر به طرفین ممانعت می

ردیف کارها به سه حالت مختلـف بـه تراکتـور     :کار به تراکتور و تنظیم آن

، موزع انگشتی بلندکن

اجزاء و قسمتهاي مختلف موزع در ردیف کار پنوماتیک

تر باشد، یکنواختی در ریزش بذر بیشـتر خواهـد بـود   
اي که الزم اسـت بـذرها بـر روي ردیـف کشـت شـوند، تغییـر         حسب نوع بذر، اندازه بذر و فاصله

براي تعویض صفحه موزع، باید ابتدا قفل
باال آورده و سپس فنر کفشک را آزاد کرد

توان صفحه موزع را تعویض کرد
کار پنوماتیک شامل یک لوله خرطومی است که بذري رها شده از  در یک ردیف

سمت کف شیار ایجاد شده و درست جلوي چـرخ کوبنـده و بعـد از شـیاربازکن     
هدایت و از انحراف بذر به طرفین ممانعت می

  
کار به تراکتور و تنظیم آن

، موزع انگشتی بلندکن)سمت راست(موزع پنوماتیک 

اجزاء و قسمتهاي مختلف موزع در ردیف کار پنوماتیک. 22

تر باشد، یکنواختی در ریزش بذر بیشـتر خواهـد بـود    اندازه توده بذر مصرفی هم
حسب نوع بذر، اندازه بذر و فاصله

براي تعویض صفحه موزع، باید ابتدا قفل. )23-6شکل 
باال آورده و سپس فنر کفشک را آزاد کرد

توان صفحه موزع را تعویض کرد کردن درب یونیت، می
در یک ردیف 5لوله سقوط

سمت کف شیار ایجاد شده و درست جلوي چـرخ کوبنـده و بعـد از شـیاربازکن      بهصفحه موزع را 
هدایت و از انحراف بذر به طرفین ممانعت می

  کار تنظیمات ردیف
کار به تراکتور و تنظیم آن اتصال ردیف

موزع پنوماتیک  

22-6شکل
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توده بذر مصرفی هم
حسب نوع بذر، اندازه بذر و فاصله

شکل ( کند می
باال آورده و سپس فنر کفشک را آزاد کرد

کردن درب یونیت، می
لوله سقوط

صفحه موزع را 
هدایت و از انحراف بذر به طرفین ممانعت می

تنظیمات ردیف
اتصال ردیف. الف

 

 .23-6شکل 
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  :وصل می شوند که عبارتند 
  .شود بند به تراکتور وصل می کار از یک نقطه به نام مال این ردیف :کار کششی ردیف) 1(
ماننـد  (کـار سوارشـونده    بـراي اتصـال ردیـف    ):اتصال به سه نقطـه (کار سوارشونده  ردیف) 2(
شود تا میلـه رابـط وسـط در موقعیـت      ، تراکتور به عقب رانده می)کارهاي پنوماتیک داخلی ردیف

وسیله تغییـر   کار وصل و به ابتدا بازوي سمت چپ تراکتور را به ردیف. اتصال به تراکتور قرار گیرد
سـپس بـازوي سـمت    . شـود  ن جا انداختـه مـی  طول بازوي سمت راست، موقعیت آن تنظیم و پین آ

تغییـر   در بعضی از تراکتورها، طول هر دو بـازو قابـل  (شود  راست تراکتور متصل و پین آن بسته می
بعـد از آن، بـازوي   ). یک از بازوها وصل شود است که در این صورت تفاوتی ندارد که ابتدا کدام

کار، واحدهاي کارنده باید بـا سـطح    دیفپس از وصل ر. شود کار تراز می وسط را متصل و ردیف
  .همچنین زنجیرهاي بازوهاي طرفین باید کامالً سفت شود. درجه داشته باشند 90زمین زاویه 

ــف) 3( ــه  ردی ــار نیم ــوار  ک ــه (س ــه : )اتصــال دو نقط ــنگین، بعضــی از    ب ــدازه و وزن س ــت ان عل
  .کنند تر را فقط از دو نقطه به تراکتور متصل می کارهاي بزرگ ردیف

قـرار  ) کـار  طـرفین ردیـف  (کـار   اي است کـه روي ردیـف   مارکر وسیله :تنظیم طول مارکر. ب
شود که در زمان کاشـت، در مسـیر    مارکر در انتهاي خود به یک صفحه دیسکی ختم می. گیرد می

گـذارد کـه در مسـیر     گیرد و عالمتی از خود در سـطح زمـین برجـاي مـی     رفت روي زمین قرار می
به این شـکل، فاصـله بـین    . کند تراکتور روي خط عالمت مارکر حرکت می برگشت، چرخ جلوي

در مسیر برگشت نیز مارکر سمت دیگر . شود خطوط کشت در مسیرهاي رفت و برگشت تنظیم می
بـراي تنظـیم طـول     .)24-6شـکل  ( گیرد تا خط نشان مسـیر بعـدي ایجـاد شـود     روي زمین قرار می

وي تراکتور، تعداد ردیف کاشـت دسـتگاه کارنـده و فاصـله     هاي جل مارکر، با توجه به فاصله چرخ
  .توان از فرمول زیر استفاده کرد هاي کاشت، می بین ردیف

B (1 + تعداد ردیفهاي کشت) – A   
C = 

  A  =فاصله چرخهاي جلو تراکتور  
B  =فاصله بین دو ردیف کشت  
C  =طول مارکر  

2  

 
 آنمارکر ردیف کار و نحوه تنظیم  .24-6شکل 
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هـاي کاشـت،    شود و فاصله بین ردیـف  کار چهار ردیفه استفاده می عنوان مثال، اگر از ردیف به

متر باشد، طول مارکر بـا اسـتفاده از    سانتی 150هاي جلوي تراکتور،  متر و فاصله بین چرخ سانتی 50
  .متر خواهد بود سانتی 50فرمول زیر معادل 

( ) 502
1504150

=
−+

=C
  

این فرمول در حالتی است که در مسیر برگشت، چرخ جلوي تراکتـور روي خـط مـارکر قـرار     
هـاي   چنانچه راننده بخواهد خط مارکر را در وسط تراکتور قرار دهـد، نصـف فاصـله چـرخ    . گیرد

  .شود به عدد فوق اضافه می) متر سانتی 75در اینجا، (جلوي تراکتور 

قابل ) ها فاصله ردیف(کارها، فاصله بین واحدهاي کارنده  در ردیف :ها یفتنظیم فاصله رد. پ
متـر قابـل تغییـر     سـانتی  80تـا   30هاي کاشـت از   کار پنوماتیک، فاصله ردیف در ردیف. تغییر است

هاي روي تولبـار و جابجـا کـردن هـر واحـد کارنـده،        براي انجام این تغییر، با شل کردن پیچ. است
هاي کاشت، ایـن   الزم است براي تغییر فاصله ردیف. هاي کاشت را تغییر داد یفتوان فاصله رد می

  .ها به سمت طرفین تولبار تغییر داده شود عمل از وسط تولبار شروع و فاصله

کارهاي سوارشونده، عمق کاشت برحسب نوع بذر و انـدازه   در ردیف :تنظیم عمق کاشت. ت
تـوان عمـق کاشـت     کار پنوماتیک چغندر، می در ردیف. )25-6شکل ( کنترل و تغییر است آن قابل

هاي فشار براي هـر واحـد کارنـده     وسیله چرخ تنظیم عمق به. متر تغییر داد سانتی 12بذر را تا حدود 
  .شود صورت مستقل انجام می به

صورت تعداد دانـه   کار پنوماتیک، به مقدار بذر مصرفی در ردیف :تنظیم مقدار بذر مصرفی. ث
با داشـتن وزن هزاردانـه بـذر و تعـداد بوتـه در هکتـار و همچنـین        . شود هکتار محاسبه میدر ) بذر(

عنـوان مثـال،    به. توان میزان بذر الزم براي یک هکتار را محاسبه کرد درصد سبز بذر در مزرعه، می
بوتـه درهکتـار باشـد و درصـد سـبز بـذر در        100000اگر تراکم مناسب بوته براي چغندرقند برابر 

گرم در نظر گرفتـه   10درصد برآورد شود و همچنین، وزن هزاردانه چغندرقند منوژرم،  70ه، مزرع

  
 تنظیم عمق کشت .25-6شکل 
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  .آید دست می کیلوگرم به43/1شود، با استفاده از رابطه زیر، میزان بذر الزم براي یک هکتار معادل 
 = 43/1کیلو 

100000  ×1000/10  
=  

  )کیلوگرم(وزن هزار دانه × تعداد بوته در هکتار 
W= 1000  ×100/70  1000  ×درصد سبز بذور در مزرعه  

هـاي   بـراي بـرآورد فاصـله بوتـه در روي ردیـف      :ها روي ردیف برآورد و تنظیم فاصله بوته. ج
کاشت، از پارامترهاي قوه نامیه بذر، درجه خلوص بذر، تعداد بذري که در یک محل بایـد کاشـته   

هاي کاشت و تراکم بوتـه   و فاصله ردیف) شود در چغندرقند یک بذر در هر محل کشت می(شود 
  .)26-6شکل ( شود استفاده میدر هکتار 

dB
nPEmA

×
×××

=
100001000

  
، P، درصـد سـبز بـذر در مزرعـه؛     Em؛ )متـر  سانتی(هاي روي ردیف  ، فاصله بوتهAکه در آن؛ 

، Bشـده در هـر محـل؛     ، تعـداد بـذر ریختـه   n؛ )خلوص مکانیکی، درصـد (درجه خلوص تودة بذر 
عنـوان مثـال، اگـر درصـد      بـه . در هکتار است، تراکم بوته dو ) متر سانتی(هاي کاشت  فاصله ردیف

صـد هـزار بوتـه، فاصـله      درصـد، تـراکم بوتـه درهکتـار یـک      50سبز یک بـذر در شـرایط مزرعـه    
درصد و در هر محل فقط یک بذر کشت شود،  100متر، خلوص بذر  سانتی 50هاي کاشت  ردیف

  .متر خواهد بود سانتی 10هاي کاشت معادل  فاصله بذر روي ردیف

1050100000
1000010000100

100
100
50

=
×

×××
=A

  
داخـل  . پـذیر اسـت   تنظیم فاصله بذرها روي خطوط کاشت با تنظیم گیـربکس مرکـزي امکـان   

کار پنوماتیک چغندرقند، با توجه به اندازه چرخ، زنجیرهاي چرخ بـزرگ و   درب گیربکس ردیف
ردیـف  توان فاصله بـذر را روي   ها، می اکسل سه جدول داده شده است که با استفاده از این جدول

  ).1-6  جدول(کشت تنظیم کرد 

  سرویس و نگهداري بذرکارها
تواند چندین سال با کارآیی  خوبی سرویس و نگهداري شود، می یک بذرکار درصورتی که به
بـرداري نادرسـت و غلـط و عـدم توجـه کـافی در        که بهره در حالی. خوب مورد استفاده قرار گیرد

  
 فاصله بذر بر روي ردیف. 26-6شکل 
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بـرداري،   تواند یک بـذرکار را در طـول یـک دوره بهـره     میاي،  هاي مقطعی و دوره انجام سرویس
اي دستگاه  هاي دوره استفاده دقیق از راهنماي بذرکار، براي سرویس. استفاده کند خراب و غیر قابل

گیرانه و جلوگیري از وارد شدن صدمات سنگین به آن در افزایش طول عمر و  هاي پیش و سرویس
  .اهمیت فراوان است برداري بهینه از بذرکار حائز بهره

  کار کالیبره کردن ردیف
 :کار، بایستی مراحل زیر طی شود جهت کالیبره کردن ردیف

هاي محرك آن یک جـک   کار را از زمین بلند کرده و زیر محور هر کدام از چرخ ردیف )1(
  .قرار دهید

  .زیر لوله سقوط هر واحد، یک کیسه یا ظرف قرار دهید )2(
  .بذر پر کنیدمخزن بذر را حداقل تا نیمه از  )3(
با توجه به نوع بذر، تراکم موردنظر و استفاده از جدول تغییر میـزان تـراکم بـذر در واحـد      )4(

  .هاي موردنظر را انتخاب کنید کارنده، صفحه بذر مناسب و چرخ دنده
محاسـبه  ) محـیط چـرخ  = قطـر چـرخ   ×  14/3( ك را با استفاده از رابطـه  محیط چرخ محر )5(

  .کنید
چرخانـده و تعـداد   ) دور 20مـثالً  (ار را به تعداد دور دلخـواه  ک چرخ محرك موزع ردیف )6(

  .دست آید دورها را در محیط چرخ ضرب کنید تا معادل طول مسیر پیموده شده به
ضـرب کنیـد تـا    ) بـر حسـب متـر   (طول محاسبه شده را در فاصـله بـین دو ردیـف کاشـت      )7(

  .دست آید مساحت معادل کشت در مزرعه براي یک ردیف کاشت، به
آمـده را بـر وزن هزاردانـه     وزن بدست .هاي ریخته شده در ظرف یا کیسه را وزن کنیدبذر )8(

  .تقسیم کنید تا تعداد بذر مشخص گردد
دست آمده را بر مساحت محاسبه شده در بند هفتم، تقسـیم تـا تـراکم بـذر در      بذر بهتعداد  )9(

  .دست آید مترمربع به
ضـرب   10000مده در بند نهـم را در  دست آ براي محاسبه تراکم در هکتار، تراکم بذر به )10(

  .کنید
که تراکم محاسبه شده با تراکم توصیه شده برابـر نبـود، ابتـدا نسـبت بـه تغییـر        در صورتی )11(

کـه، تـراکم    در صورتی. ها اقدام کنید سرعت صفحه موزع با استفاده از تعویض چرخ دنده
  .اوت جایگزین کنیددست نیامد، صفحه موزع مناسب بذر را با تعداد سوراخ متف مطلوب به
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  انداز آینده چشم
هـاي   تـوان از مـدل   امروزه براي تعیین زمان مناسب کاشت و برداشـت در منـاطق مختلـف، مـی    

زراعی که براي محصوالت مختلف نوشته شده است، استفاده و با توجه به شـرایط اقلیمـی، تـاریخ    
هـاي خطـی و یـا     عـم از مـدل  هاي مختلفی ا بر این اساس، مدل. بینی کرد کاشت و برداشت را پیش
ها، داشتن اطالعات جامع و کـافی   بینی توسط این مدل شرط الزم براي پیش. چندمتغیره وجود دارد

تـوان بـا    ها می لذا با کمک این مدل. از مشخصات گیاه، شرایط اقلیمی و شرایط خاك منطقه است
بینی و به توسعه مناطق  یشصرف هزینه و وقت کمتر، تاریخ کاشت و برداشت را در مناطق مستعد پ

این امـر  . بر جلوگیري کرد گیر و هزینه هاي زراعی وقت کشت جدید پرداخت و از تکرار آزمایش
  .استفاده است در توسعه کشت مناطق پاییزه چغندرقند نیز قابل

توان چغندرقند را به دو صورت بهاره و پاییزه کشت کـرد؛ لـذا،    که در ایران، می با توجه به این
کـارگیري مـدیریت صـحیح زراعـی در ایـن       اي توسعه کشت پاییزه، شناسایی مناطق مستعد و بـه بر

عالوه بر توجه به اقلیم منطقه براي تولید گیاه، جهت دسـتیابی بـه دوره رشـد    . مناطق ضروري است
در ایـن  . کاشت و برداشت نیز مدنظر قرار گیرد کافی و نیز تولید عملکرد و عیار مطلوب باید تاریخ

هـاي میـدانی نیـز     هـا و مطالعـه   ها قابل انجام است، آزمایش زمینه، عالوه بر مطالعاتی که توسط مدل
  .رسد نظر می ضروري به

شود تا تراکم واقعی در سطح مزرعه بسیار کمتر از حد مطلوب  بروز بسیاري از عوامل باعث می
براي دستیابی به . رقند استدر واقع، کم بودن تراکم، یکی از معضالت مهم در زراعت چغند. باشد
هزار بوته در هکتار، عالوه بر تحقیقات الزم در مورد سایر عوامل مـؤثر در   100هاي بیش از  تراکم

هـاي   منظـور نیـل بـه آرایـش     سازي زمین، زمان کاشـت و میـزان رطوبـت، بـه     تراکم مثل بذر، آماده
آالت موردنیاز و نحوه تنظیم و اسـتفاده   ویژه در زمینه ماشین کاشت مربع، نیاز به تحقیقات بیشتر، به

رسد که کشت درجاي بذرهاي منـوژرم ـ بـا هـدف حـذف       نظر می همچنین به. ها وجود دارد از آن
هاي تولید و دستیابی به اسـتقرار مطلـوب بوتـه یکـی از      منظور کاهش هزینه کامل عملیات تنک ـ به 

کارهاي  ردیف ،است با انجام تحقیقات ویژهدر این زمینه، الزم . مسایل تحقیقاتی آینده کشور باشد
... متناسب با شرایط مزارع کشور شامل انـدازه قطعـات، نـوع خـاك و میـزان مـواد آلـی خـاك و         

  .برداري قرار گیرد طراحی و مورد بهره

  منابع مورداستفاده
اي در  کارهاي مـوزع صـفحه   تنظیمات تراکتور و ردیف. 1389. افضلی. و ه. آزاد شهرکی، ف −
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  .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي26نشریه فنی، شماره. یات کاشتعمل
. بررســی اثــرات ازت و تــراکم بوتــه در ارزش تکنولــوژي چغندرقنــد. 1371. ر.ابراهیمیــان، ح −

  .صفحه 465. ج اول. کارنامه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
راکم بوتـه روي عملکـرد ریشـه و قنـد دو     تأثیر تاریخ کاشت و ت. 1379. ر. منصوري، غ اشرف −

گزارش نهایی پروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و     . رقم چغندرقند در منطقه داراب
  .تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

هـاي مختلـف کاشـت در کـاهش خسـارت بیمـاري        تأثیر تـاریخ . 1384. ر. منصوري، غ اشرف −
نهـایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات      گـزارش  . تاپ بر روي محصول چغندرقنـد  کرلی

 .اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران
هاي مختلف کاشت در کاهش خسارت بیماري  بررسی اثر تاریخ. 1385. ر. منصوري، غ اشرف −

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح . ریزومانیا بر روي محصول چغندرقند
  .ج، ایرانو تهیه بذر چغندرقند، کر

تأثیر طول و مقطع دوره رویش بر کمیت و کیفیت چغندرقند در . 1389. ر. منصوري، غ اشرف −
گزارش نهایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر        . کشت پائیزه در فسا

  .چغندرقند، کرج، ایران
رقـم منـوژرم    یفـ یو ک یکم اتیکاشت بر خصوص شیآرا ریثتأ. 1383. ر. منصوري، غ اشرف −

گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه      . دیـ در اقل) .Beta vulgaris L(چغندرقنـد   دیـ بریه
  .تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

دار و بـدون پوشـش    بررسی اثرات فاصله کاشت بذر منوژرم پوشـش . 1375. ر.زاده، م اوراضی −
نهــایی پــروژه تحقیقــاتی، مرکــز تحقیقــات  گــزارش . در عملکــرد کمــی و کیفــی چغندرقنــد

 .آباد دزفول، دزفول، ایران کشاورزي صفی
ترین تاریخ کاشت و برداشت و براي امکان تولیـد چغندرقنـد    تعیین مناسب. 1383. بساطی، ج −

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر      . در مناطق گرم کشور
  .چغندرقند، کرج، ایران

  .انتشارات دانشگاه تهران. هاي کشاورزي مدیریت تراکتور و ماشین. 1364. روزي الر، مبه −
  .شرکت توسعه خدمات کشاورزي ایران. کار طرز استفاده از بذرکار عمیق. 1365. نام بی −
  .ص 731 .نشر کشاورزي ).ترجمه(چغندرقند از علم تا عمل . 1377. نام بی −
عملکرد گیاهان زراعـی  . 1384.مداح حسینی. واره و شز. سی وسه مرده، م. ، ع.پوستینی، ك −

  .401-426. انتشارات دانشگاه تهران). ترجمه(ها  فیزیولوژي و فرآیند
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زنـی، سـبز    زدگـی بـر فرآینـدهاي جوانـه     بررسی تأثیر دماي پائین و تنش یخ. 1384. جلیلیان ع −
  .انشگاه تهرانرساله دکتري زراعت، دانشکده کشاورزي د. شدن و رشد گیاهچه چغندرقند

بـرآورد  . 1383. عبـداللهیان نوقـابی  . رحیمیان و م. افشاري، ح توکل. مظاهري، ر. ، د.جلیلیان ع −
هاي منوژرم چغندرقند در درجات مختلف  زنی و سبز شدن رقم دماي پایه و بررسی روند جوانه

  .97-112): 2(20. مجله چغندرقند. حرارت
شت چغندرقند با استفاده از پارامترهاي اقلیمی در استان تعیین مدل تاریخ کا. 1389. جلیلیان، ع −

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد،       . کرمانشاه
  .کرج، ایران

محصـول   یفـ یو ک یفاصله خطوط کاشـت و رقـم برخـواص کمـ     ریثتأ. 1385. ع. جواهري، م −
ژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه    گزارش نهایی پرو. هیچغندرقند در دشت ارزوئ
  .بذر چغندرقند، کرج، ایران

تأثیر مدیریت نیتروژن، آب آبیاري و طول دوره رشد بر کارآیی مصرف . 1385. پور، م حسین −
رساله دکتري زراعت، دانشکده کشـاورزي دانشـگاه تربیـت    . آب و نور در چغندرقند زمستانه

  .مدرس
  . صفحه 250. جهاد دانشگاهی اصفهان. لید نباتات صنعتیتو. 1377. ر.پور، م خواجه −
. سازي تولید چغندرقند تحت شرایط مختلف تـراکم و کـود نیتـروژن    شبیه. 1380. خیامیم، س −

  .نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران پایان
. غندرقند در ایرانمروري بر تحقیقات تقویم زراعی چ. 1387. اله طالقانی فتح. و د. خیامیم، س −

  .121-124): 1(24. مجله چغندرقند. گزارش کوتاه علمی
  .کار پنوماتیک دفترچه راهنماي ردیف. 1389. شرکت تراشکده −
هـاي جدیـد معرفـی شـده      بررسی اثر زمان کاشت و برداشت بـر روي رقـم  . 1381. شریفی، ح −

تهیـه بـذر چغندرقنـد،    گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقـات اصـالح و   . چغندرقند
  .کرج، ایران

گزارش نهایی . کاشت و برداشت در منطقه دهلران ترین تاریخ تعیین مناسب. 1385. شریفی، ح −
  .پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

روز رشـد روزانـه    بررسی تغییرات ارتفاع گیاه در مقابل درجـه . 1388. زاده حمایتی، س صادق −
)GDD( گـزارش  . در رابطه با برخی پارامترهاي فیزیولوژیکی جذب نور در زراعت چغندرقند

  .نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران
  .مرکز نشر دانشگاهی. هاي بذرکار اصول ماشین. 1371. صناعی، ا −
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ررسی تغییـرات پارامترهـاي کمـی و کیفـی رشـد چغندرقنـد در       ب. 1371. عبداللهیان نوقابی، م −
نامه کارشناسـی ارشـد، دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه تربیـت        پایان. هاي مختلف کشت تاریخ
  .مدرس

. هاي کاشت و برداشت چغندرقند در یاسـوج  ترین تاریخ تعیین مناسب. 1376. نژاد، ك فارسی −
  .اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات

فاصـله کاشـت بـذر منـوژرم چغندرقنـد بـا دسـتگاه         نیتر مناسب نییتع. 1377. نژاد، ك فارسی −
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه    . اکار در کشت درج منوژرم

  .بذر چغندرقند، کرج، ایران
اثرات تغییر دوره رویش و ژنوتیپ در منطقه مغان بـر کمیـت   بررسی . 1378. اله طالقانی، د فتح −

گزارش نهایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر        . و کیفیت چغندرقند
  .چغندرقند، کرج، ایران

تعیین بهتـرین تـراکم بوتـه و آرایـش کاشـت چغندرقنـد در سیسـتم        . 1383. اله طالقانی، د فتح −
ایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، گزارش نه. آبیاري بارانی
  .کرج، ایران

هاي جدید چغندرقند  ترین تاریخ کاشت و برداشت رقم تعیین مناسب. 1387. اله طالقانی، د فتح −
ــذر   . منــوژرم هیبریــد گــزارش نهــایی پــروژه تحقیقــاتی، مؤسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه ب

  .چغندرقند، کرج، ایران
ی مصـرف ازت  آیمطالعه کار. 1377. هاشمی دزفولی. امجیدي هروان و . ا، .د ،اله طالقانی حفت −

دانشـکده   زراعـت،  دکتـري رساله . در شرایط مطلوب و تنش در دو آرایش کاشت چغندرقند
  .تهرانعلوم و تحقیقات کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

تراکم بوته بر کمیت و کیفیت چغندرقنـد در   ترین بررسی و تعیین مناسب. 1371. زاده، م محرم −
  .صفحه 465. 1ج . کارنامه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند. مغان

بررسی اثر زمان شروع آبیـاري در کشـت انتظـار بـر روي برخـی صـفات       . 1385. محمدیان، ر −
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  ممهفتهفتفصل فصل 

  آبیاري چغندرقندآبیاري چغندرقند

  یانمحمد یمرح

  مقدمه
جایگزین در توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورهاست و نقـش   آب کاالیی ارزشمند و غیر قابل

هـا و حفـظ تعـادل و پایـداري اکوسیسـتم و       محوري آن را در آمایش سرزمین، توسـعه زیرسـاخت  
گرمـایش جهـانی آب و هـوا یکـی از     از سـوي دیگـر، رونـد    . تـوان انکـار کـرد    محیط زیست نمی

اي و  هاي منطقه گران در مقیاس ي کنونی است که پژوهش ترین تغییرات آب و هوایی سده برجسته
ي بیسـتم و   گراد میانگین دماي جهانی طی سده درجه سانتی 6/0افزایش . اند اي به آن پرداخته سیاره
اي  هـاي سـیاره   ي زمـین در زمـره یافتـه    ها در مناطق خشک کره ها و توفان بینی افزایش خشکی پیش
 68/0هایی چون افزایش میانگین ساالنه دماي کمینه در یـک دهـه بـراي تهـران تـا حـد        یافته. است

بینـی   صد سـال و پـیش   روز در یک گراد دماي شبانه گراد، تأئید افزایش دو درجه سانتی درجه سانتی
هـایی در مقیـاس ملـی     ان خراسـان نیـز نمونـه   شرق ایران و اسـت  اي براي شمال درجه 75/2افزایش تا 

هـاي ایـران بـه     هاي محیطی مانند گسترش بیابـان  تواند منجر به تشدید بحران این افزایش می. هستند
  .میزان یک درصد در سال شود

در حال حاضر، کمبود آب در ایران، تأمین آن را در بسیاري از مناطق کشور مشـکل سـاخته و   
هاي اخیر به این بحران، بیشتر  سالی از سوي دیگر، بروز خشک. شود فزوده میتدریج بر ابعاد آن ا به

متـر و حـدود یـک سـوم متوسـط       میلـی  249متوسط میزان بارش کشور در حـدود  . دامن زده است
متوسط مقدار منـابع آب تجدیـد شـونده کشـور نیـز در      . است) متر میلی 750-800(بارندگی جهان 
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 1900ت کـه ســرانه آن در کشــور ـ در حـال حاضــر ـ حــدود      میلیــارد مترمکعــب اســ 130حـدود  
هـاي   سالی هاي قبل و با توجه به افزایش جمعیت و خشک مترمکعب در سال است که نسبت به سال

که، سرانه منابع آب تجدیدشونده در جهان حـدود   در حالی. گیري داشته است کاهش چشم متعدد، 
، سـرانه آب تجدیدپـذیر در ایـران حـدود یـک      مترمکعب در سال است که در مقام مقایسـه  7600

  .چهارم متوسط جهانی است
میلیون مترمکعـب آب در سـال،    1/86براساس آخرین آمار، بخش کشاورزي با مصرف حدود 

میزان راندمان آبیـاري بـر اسـاس آخـرین گـزارش      . کننده آب در کشور است ترین مصرف بزرگ
نسـبت بـه مقـدار متوسـط جهـانی و حتـی       درصد است کـه   35-40وزارت جهادکشاورزي، حدود 

  .برخی کشورهاي منطقه، پایین است
هاي انجـام شـده و همچنـین بـا درنظـر گـرفتن شـرایط فعلـی وضـعیت آب           بینی با توجه به پیش

و کـاربرد روش هـاي کـم    کشور، بررسی وضعیت زراعت چغندرقند در شرایط تنش کمبـود آب  
هـاي   ت ضمن شـناخت نیـاز آبـی هـر محصـول، روش     لذا، الزم اس. رسد نظر می ضروري بهآبیاري 

در ایـن ارتبـاط،   . اي استفاده کرد که کمترین خسارت بـه محصـول وارد شـود    گونه آبیاري را به کم
توانـد مـا را در اسـتفاده صـحیح از      شناخت عالیم و مقدار خسارت براي هـر محصـول زراعـی مـی    

جه به تحقیقـات متعـدد انجـام شـده     در این قسمت، با تو. آبیاري کمک کندکم هاي مناسب  روش
دلیـل   ضمن شناخت بیشتر چغندرقند از جهت نیاز آبی آن، دالیل عدم رسیدن به پتانسـیل تولیـد بـه   

آبی، تغییرات مهم خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک چغندرقند در شرایط کمبـود آب و   کم
. ر خواهـد گرفـت  اثرات کمبود آب بر خصوصـیات کمـی و کیفـی چغندرقنـد مـورد بررسـی قـرا       

  .کارهاي عملی جهت زراعت چغندرقند در شرایط کمبود آب، پیشنهاد شده است همچنین راه

  نقش آب در گیاه
آب محیط مناسـبی را  . افتد، آب نقش اساسی و مهمی دارد هایی که در گیاه اتفاق می در پدیده

راي احیاي دي اکسیدکربن ـ کند و در فرآیند فتوسنتز ـ ب هاي شیمیایی فراهم می براي انجام واکنش
شود ـ   دار می هاي آب نیروي اسمزي ـ که باعث ایجاد فشار آماس در سلول . یک ماده اساسی است

در واقـع،  . ها نقـش مهمـی دارد   ها و باز و بسته شدن روزنه ها و ریشه در طویل شدن مکانیکی برگ
ها در طول شب ـ که فشار   ههاي چغندرقند و افزایش ذخیره قند در ریش بخش بزرگی از رشد برگ
  .افتد آماس زیاد است ـ اتفاق می
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در . گیـرد  هـاي آبـی صـورت مـی     جابجایی و انتقال مواد در گیاهان، عمدتاً بـه کمـک محلـول   
هـاي   تر، جابجـایی یـون   و در فواصل طوالنی 1فواصل کوتاه، انتقال مواد از طریق فرآیند پخشیدگی

از طریـق آونـدهاي    2اي کمـک پدیـده انتقـال تـوده     غیره به ها، مواد شیمیایی و غذایی، هیدروکربن
در هـر دو فرآینـد،   . گیـرد  هاي سلولی صورت می سلولی و دیواره آبکش و چوبی و یا فضاهاي بین

صورت تعرق بـه گیـاه اجـازه     تلفات آب به. سازد عنوان ماده زمینه، امکان انتقال را فراهم می آب به
با توقف فرآیند تعرق، موجب افزایش تنفس و بـروز تـنش    ها گرم شدن برگ. دهد خنک شدن می

  .شود گرمایی ـ در هواي گرم ـ می

  تبخیر و تعرق
با آبیاري مناسب چغندرقند، شرایط مطلوب براي جوانه زدن بذر، رشد گیاهچه و توسعه ریشـه  

شـود تـا محـدودیت     شـود و میـزان رطوبـت خـاك و نمـک در سـطحی نگـه داشـته مـی          فراهم می
هـاي هـوایی و    هـاي قسـمت   مقدار آبی که در بین بافت. جهی در فرآیند فتوسنتز ایجاد نشودتو قابل

شود حدود یک درصد از مجموع آبی است که در خالل فصل رشد،  ریشه چغندرقند نگهداري می
وسیله تعرق از سطح گیـاه و تبخیـر    بنابراین، آبیاري مقدار آبی که به. شود از سطح مزرعه تبخیر می

عبارت دیگر، به مجموع تبخیر از سطح خـاك   به. کند رود را جبران می خاك از دست می از سطح
 ET(3(و تعرق از سطح گیاه در یک منطقه مشخص و در یـک دوره زمـانی معـین، تبخیـر و تعـرق      

  .شود اطالق می
 کنترل و برخی دیگر ها قابل میزان تبخیر و تعرق به عوامل متعددي بستگی دارد که بعضی از آن

آب و هوا شامل بارندگی، تابش خورشید، دما، رطوبـت،  . کنترل هستند ـ نظیر آب و هوا ـ غیر قابل 
کاشت، رقـم،   عواملی نظیر تأمین آب، کیفیت آب، زمان. سرعت باد، طول دوره رشد و غیره است
ها، مدیریت آب، عملیات زراعی و سمپاشی نیز از عوامـل   حاصلخیزي خاك، فاصله و آرایش بوته

تمام این عوامل ممکن است در میزان تبخیر و تعرق و درنتیجه، رشد . شوند کنترل محسوب می ابلق
اي به مزرعه دیگر، از فصلی  بنابراین، میزان تبخیر و تعرق ممکن است از مزرعه. گیاه تأثیر بگذارند

صـرفی نیـز   وقتی گیاه جوان اسـت، میـزان آب م  . به فصل دیگر و از روزي به روز دیگر، تغییر یابد
یابد و این رونـد تـا رسـیدن آن بـه یـک       مقدار آب مورداستفاده با رشد گیاه افزایش می. کم است

الوصف، چغندرقند در یک منطقـه خـاص بـراي     مع. یابد نقطه حداکثر در طول دوره رشد ادامه می

 
1. Diffusion 
2. Mass flow 
3. Evapotranspiration 
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  .رسیدن به یک محصول مناسب، نیاز به یک مقدار معین آب در طول دوره رشد دارد
ب از طریق تبخیر از سطح خاك و تعرق از سطح گیاه در شرایطی که زمین از آتالف مجموع ا

شود و عبارت است  اطالق می) ETa( تعرق واقعیو تبخیر، قرار داردواقعی نظر رطوبتی در وضعیت 
از میزان تبخیر آب از خاك و تعرق از گیاه در یک مدت زمان معین که معمـوالً در قالـب ارتفـاع    

اگرچه، تبخیـر و تعـرق دو راه اصـلی بـراي هـدر رفـتن آب       . شود هفته یا ماه، بیان میآب در روز، 
تر از جذب  در سطوح پایین  آب و نفوذ موجود در خاك هستند، معذالک عالوه بر این، از طریق زه

گیري میزان تبخیر و تعرق ارائه شـده   هایی که براي اندازه اغلب روش. رود ریشه نیز آب به هدر می
عنـوان تبخیـر و    بـه  ETp. کننـد  را تخمین زده و یا تعیین مـی ) ETp(مقدار تبخیر و تعرق گیاه  است،

هاي عوامل رشد، که تحت شرایط آب و خـاکی مطلـوب رشـد     تعرق گیاه اصلی بدون محدودیت
) ETa(این مقدار با تبخیر و تعرق واقعی . شود کرده باشد و منجر به تولید حداکثر شود، تعریف می

) ETp(ف دارد، ولی چون آب مصرفی گیاه براي حداکثر رشد در حد تبخیر و تعرق پتانسیل اختال
  .پذیرد است، لذا معموالً برآورد نیاز آبی گیاهان بر مبناي تعیین تبخیر و تعرق بالقوه صورت می

 )ET0(براي تعیین مقدار تبخیر و تعرق بالقوه نیاز به برآورد تبخیر و تعرق از سطح گیـاه مرجـع   
در روش مسـتقیم، میـزان تبخیـر و تعـرق     . شـود  که به دو روش مستقیم و غیرمستقیم انجام می است

ـ اکثر گیاهان مصرف آب کمتري نسبت به چمن دارنـد ـ بـا روش الیسـیمتري     ) چمن(گیاه مرجع 
 در روش غیرمستقیم، میزان تبخیر وتعرق گیاه مرجع با اسـتفاده از پارامترهـاي   .شود گیري می اندازه

  .شود محاسبه می...) پنمن، پنمن مانتیس، بالنی کریدل و (هاي تجربی شناخته شده  اقلیمی و فرمول
براي در نظر گرفتن اثرات اختصاصی گیاه در برآورد نیاز آبی، از عاملی به نام ضـریب گیـاهی   

)Kc(4 ق طبـ . کننده خصوصیات گیاه در نیاز آبی آن است ضریب گیاهی، منعکس. شود استفاده می
تعریف، ضریب گیاهی عبارت است از نسبت تبخیـر و تعـرق محصـول در شـرایط تولیـد حـداکثر       

)ETp ( به تبخیر و تعرق از سطح مرجع)ET0 (مقادیر ضریب گیاهی بر حسب نـوع گیـاه،   . گیاه مبنا
مرحله رشد، طول دوره رشد، زمان کاشت و شرایط عمومی آب و هوایی ـ شـامل رطوبـت، بـاد و     

ی بـراي گیـاه زراعـی    اختصاصـ  ضـریب  ،Kc. تناوب بارندگی یا آبیاري ـ متغیر است  همچنین دوره
 )ETa( براي تخمـین تبخیـر و تعـرق گیاهـان زراعـی     و کند  که متناسب با گیاه مرجع تغییر میاست 

ن بـا توجـه بـه گیـاه مرجـع یـک       آاین ضریب براي هر گیاه زراعی و مراحل رشد  .شود استفاده می
در معادله زیر، رابطه بین تبخیر و تعرق گیاه زراعی موردنظر با تبخیـر و  . شود یانتخاب معدد ثابت 

  .تعرق گیاه مرجع نشان داده شده است
ETa=Kc×ET0 

 
4. Crop coefficient 
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درصد تولید با در نظر گرفتن بارندگی جهت شهرستان  100نیاز خالص آب آبیاري براي . 1- 7جدول 
  )1376فرشی و همکاران، : منبع(مشهد 

  ذرت
 اي دانه

  ذرت
 اي علوفه

  سیب خربزه هندوانه قندچغندر پنبه
 زمینی

  گوجه
 فرنگی

 نام محصول

  نیاز خالص آب آبیاري 5810 8040 6130 5850 9350 8810  7980 8150
  )متر مکعب در هکتار(

 )روز( دوره رشد 100 140 130 110 200 200 130 150
  

زانـه تبخیـر و تعـرق طـی     مجموع مقدار آب موردنیاز براي یک فصل رشد، از جمع تخمین رو
 .شود فصل رشد محاسبه می

  آب موردنیاز چغندرقند
براساس تحقیقات انجام شـده بـراي نیـاز خـالص آب آبیـاري محصـوالت مختلـف زراعـی در         
شرایط آب و هوایی کشور، جهت دستیابی به پتانسیل عملکرد، چغندرقند بـه آب آبیـاري بیشـتري    

-7عنوان مثال، همانگونه که در جدول  به. ساله نیاز دارد نسبت به بسیاري از محصوالت زراعی یک
فرنگـی،   شـود در شـرایط شـهر مشـهد، نیـاز خـالص آب آبیـاري محصـوالت گوجـه          مشاهده می 1

، 63، 63، 86، 62ترتیـب معـادل    اي به اي و ذرت دانه زمینی، خربزه، هندوانه، پنبه، ذرت علوفه سیب
  .درصد چغندرقند است 87و  85، 94

، نیاز آب آبیاري براي تولید پتانسیل محصـول چغندرقنـد در شـهرهاي مختلـف     2-7ل در جدو
طور میانگین نیاز خالص آب آبیـاري   شود، به همانگونه که مشاهده می. شده است هکشور نشان داد

از منـاطق سیسـتم    که در شرایط فعلـی در بسـیاري   ازآنجایی. مترمکعب در هکتار است 9100حدود 
طـور   درصـد، بـه   40شود و با درنظرگرفتن رانـدمان آبیـاري   ي آبیاري استفاده میآبیاري سطحی برا

مترمکعب آب براي دسـتیابی بـه حـداکثر محصـول در سیسـتم       23000متوسط در هر هکتار نیاز به 
دیگر، براساس آمار موجود، متوسط عملکرد چغندرقند در ایران حدود  ازطرف. آبیاري نشتی است

ـن در هکتــار اســت   36 بــه اطالعــات موجــود، پتانســیل تولیــد  باتوجـه ). 1389الــی 1385متوســط (تُ
محدودیت آبـی، بسـیار بیشـتر از متوسـط      چغندرقند در مناطق مختلف چغندرکاري در شرایط عدم

دلیـل آنکـه در منطقـه خشـک و      تر اشاره شد، ایران به همانگونه که پیش. عملکرد اعالم شده است
ه به اینکه کمبـود آب در کـاهش عملکـرد نقـش مهمـی دارد،      خشک واقع شده است و با توج نیمه
توان ادعا داشت که مقدار آب مصرفی در زراعت چغندرقند بسیار کمتر از مقدار آب ذکرشده  می
  .است
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  در مناطق عمده کشت چغندرقند درکشور ) بدون احتساب راندمان(نیاز آب آبیاري . 2- 7جدول 
  )1376شی و همکاران، فر: منبع) (بر حسب متر مکعب درهکتار(

  دوره رشد  *منطقه  استان
  **)روز(

  آب خالص
  موردنیاز

  تامین شده
  از بارندگی

  نیاز خالص آب آبیاري
  درصد تولید 100براي 

  6550  1200  7850  190  ارومیه  آذربایجان غربی
  6300  1250  7550  180  خوي
  7300  1200  8500  200  مهآباد

  8600  1200  9800  200  میاندوآب
  7000  1500  8500  200  مغان  ردبیلا

کشت (خوزستان 
  )پاییزه

  5500  1800  7300  230  اهواز
  4100  3250  7350  230  دزفول

  11850  600  12450  210  مرودشت  فارس
  12950  550  13500  230  فسا

  11200  850  12050  200  ممسنی
  8600  350  8950  170  اقلید

  9350  750  10100  200  مشهد  خراسان رضوي
  10900  800  11700  210  تربت

  7300  900  8200  200  نیشآبور
  11800  450  12250  200  سبزوار

  10900  300  11200  200  قائن
  8650  950  9600  190  بجنورد  خراسان شمالی
  11000  650  11650  210  بیرجند  خراسان جنوبی

  11100  500  11600  230  اصفهان  اصفهان
  7800  350  8150  160  سمیرم

  8250  650  8900  170  همدان  همدان
  9500  600  10100  180  نهاوند

  8750  350  9100  170  شهرکرد  چهارمحال و بختیاري
  8000  450  8450  170  یاسوج  کهکیلویه و بویر احمد

  9800  850  10650  190  بروجرد  لرستان
  8750  500  9250  180  شاهرود  سمنان
  13350  250  13600  210  ابرکوه  یزد

  10050  1400  11450  200  نشاهکرما  کرمانشاه
  8600  550  9150  180  کرج  تهران
  8750  800  9550  180  قزوین  قزوین
  9050  1000  10050  180  اراك  مرکزي
  9150  650  9800  180  بردسیر  کرمان
  9086  858  9947  195    میانگین

  .د می باشدنیاز آبی مناطقی که در جدول وجود ندارد با استفاده از تشابه اقلیمی قابل برآور* 
  دوره هایی است که در آن تبخیر و تعرق بیش از باران موثر است** 

  



  97  چغندرقندآبیاري ـ  7فصل 
 

  هاي آبیاري چغندرقند روش
شده آبیاري در سطح دنیـا بـراي چغندرقنـد مورداسـتفاده قـرار       هاي شناخته در عمل، تمام روش

یا امکانـات  ها و  در هر منطقه، روش آبیاري چغندرقند با توجه به محدودیت. )1-7شکل ( گیرد می
هـاي سـطحی کرتـی و نـواري در      بنـابراین، بیشـتر آبیـاري   . شود فنی و اقتصادي موجود انتخاب می

بـا  . مناطقی با کشاورزي سنتی و آبیاري سطحی نشتی در مناطقی با کشاورزي مکانیزه، رایج اسـت 
ت فشـار  هـاي تحـ   هاي آبیاري توجه به افزایش سطح مکانیزاسیون و کمبود آب، امروزه انواع روش

مورد توجه قرار گرفته و سـطح مورداسـتفاده از آنهـا در حـال      6و تیپ 5مانند کالسیک، سنترپیوت
منظـور بهینـه کـردن آب     هـا، یکنـواختی کـاربرد آبیـاري بـه      هـدف تمـام ایـن روش   . افزایش است

. هدر رفتن آب در نتیجه ناهمواري و غیریکنـواختی آبیـاري اسـت    دسترس گیاه و اجتناب از به قابل
داري براي عملکـرد چغندرقنـد    نتایج تحقیقات نشان داده است که در بسیاري موارد، اختالف معنی

 
5. Center-pivot 
6. T-type 

    

    
  

روش هاي معمول آبیاري در زراعت چغندرقند ردیف باال به ترتیب از سمت راست برخی از  .1-7شکل 
 تیپو  سنتر پیوتراست شامل  ، ردیف پایین به ترتیب از سمتنشتی کالسیک و
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هاي آبیـاري تحـت فشـار، در     که در روش در حالی. شود هاي مختلف آبیاري مشاهده نمی در روش
آبیاري در ارتباط با مقایسـه   کارهاي کم در بحث راه. شود توجهی می جویی قابل مصرف آب صرفه

  .ها بیشتر توضیح داده شده است این روش

  دلیل کمبود آب هاي تولید چغندرقند به چالش
هـاي انجـام شـده و رکوردهـاي      که، پتانسیل تولیـد چغندرقنـد بـا توجـه بـه آزمـایش       از آنجایی

ن در هکتار 36(کشاورزان نمونه بسیار بیشتر از میانگین کشور  رسـد مقـدار    نظـر مـی   هاست، لذا ب) تُ
اي  نامـه  تحقیقـات پرسـش  . مصرف آب در زراعت چغندرقند بسیار کمتر از مقدار ذکر شـده باشـد  

نشـان داده اسـت کـه سـهم     ) 1389سند ملـی تحقیقـات راهبـردي چغندرقنـد،     (انجام شده در ایران 
هـاي اقلیمـی    مشکل عملکرد پایین شـکر در واحـد سـطح ازجهـت مـدیریت مزرعـه و محـدودیت       

درصد مشکالت مربوط به مدیریت مزرعه نیـز اختصـاص    8/39. درصد است 2/9و  8/36ترتیب  هب
درصد مشکالت عملیات داشت، مرتبط با عدم مـدیریت   5/40به عملیات داشت چغندرقند دارد و 

 5/35(ترتیب وقـوع تـنش اول فصـل     در ارتباط با مدیریت مصرف آب نیز به. صحیح آبیاري است
و وقـوع  ) درصـد  1/27(هاي نامناسـب آبیـاري    ، روش)درصد 6/30(رشد  صل ، تنش طی ف)درصد

خـود اختصـاص    ترین معضل تأمین آب موردنیاز محصول را به ، عمده)درصد 8/6(تنش آخرفصل 
اسـتان مـورد بررسـی در هشـت اسـتان،       10شود، از  مالحظه می 3-7همانگونه که در جدول . دادند

یریت مزرعه و در نه استان نیز در اولویـت دوم قـرار گرفتـه    آب در اولویت مدبه مشکالت مربوط 
  .است

هاي انجام شده در تحقیقات راهبردي همچنین معلوم شد کـه محـدودیت منـابع آب     در بررسی
در ایـن ارتبـاط،   . شـود  هاي اقلیمی را جهت زراعت چغندرقند شامل می درصد از محدودیت 9/22

و فارس محدویت منـابع آبـی در   ) وي، شمالی و جنوبیرض(هاي همدان، کرمان، خراسان  در استان
هاي آذربایجان و کرمانشاه در اولویت دوم جهت زراعت چغندرقند اعـالم   اولویت اول و در استان

توان استنباط کرد که زراعت چغندرقند در کشور ما  لذا با توجه به اطالعات موجود می. شده است
 .شود م میدر بسیاري موارد تحت تنش کمبود آب انجا

  آبی مقاومت چغندرقند به کم
گـزارش شـده   . آبی است تحقیقات نشان داده است که چغندرقند از گیاهان زراعی مقاوم به کم

  همچنین حساسـیت کمتـر  . آبی است تر به تنش کم زمینی متحمل است که چغندرقند نسبت به سیب
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  رقند در رابطه با آبیاري اي مسایل و مشکالت تولید چغند گذاري منطقه اولویت. 3- 7جدول 
  )1389سند ملی تحقیقات راهبردي چغندرقند، (

  اولویت دوم  اولویت اول  استان  ردیف
  رشد کمبود آب آبیاري در آبتداي فصل    غربی آذربایجان  1

  رشد کمبود آب آبیاري در انتهاي فصل
  هاي آبیاري روش

  رشد کمبود آب آبیاري طی فصل
  هاي آبیاري روش    مغان  2
  رشد کمبود آب آبیاري در آبتداي فصل  همدان  3

  رشد کمبود آب آبیاري طی فصل
  هاي آبیاري روش

  رشد کمبود آب آبیاري در انتهاي فصل

  رشد کمبود آب آبیاري در آبتداي فصل  کرمان  4
  هاي آبیاري روش

  رشد کمبود آب آبیاري طی فصل

  بیاريهاي آ روش  رشد کمبود آب آبیاري در آبتداي فصل  کرمانشاه  5
  رشد کمبود آب آبیاري طی فصل

  رشد کمبود آب آبیاري در انتهاي فصل
  رشد کمبود آب آبیاري در آبتداي فصل  خراسان  6

  رشد کمبود آب آبیاري طی فصل
  هاي آبیاري روش

  رشد کمبود آب آبیاري در انتهاي فصل
  رشد کمبود آب آبیاري در آبتداي فصل  فارس  7

  رشد کمبود آب آبیاري طی فصل
  هاي آبیاري روش

  رشد کمبود آب آبیاري در انتهاي فصل

    هاي آبیاري روش  دزفول  8
  رشد  کمبود آب آبیاري در آبتداي فصل  اصفهان  9

  هاي آبیاري روش
  رشد کمبود آب آبیاري طی فصل

  رشد کمبود آب آبیاري در انتهاي فصل

  رشد کمبود آب آبیاري در آبتداي فصل  لرستان  10
  رشد طی فصلکمبود آب آبیاري 

  هاي آبیاري روش

  زمان مصرف کودها
  مقدار مصرف کودها

  
اي نظیـر سـورگوم    آبی در مراحل مختلف رشد ـ در مقایسه با برخی از گیاهـان دانـه    آن به تنش کم

شود کـه ایـن    طوالنی بودن دوره رشد چغندرقند موجب می. اي و لوبیا ـ نیز گزارش شده است  دانه
همچنین این گیاه زراعی برخالف . بت خاك، امکان بازیافت داشته باشدگیاه با بهبود وضعیت رطو

اي عمیـق، قـادر بـه     علـت داشـتن سیسـتم ریشـه     اي، فاقد دوره بحرانی زایشی است و بـه  گیاهان دانه
با این وجود، اعتقاد بر این است کـه واکـنش چغندرقنـد بـه     . استفاده از ذخائر رطوبتی خاك است

دلیل اختالف در روش کـار، خـاك، اقلـیم و روابـط      این امر احتماالً به. خشکی بسیار متفاوت باشد
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  .فیمابین عوامل مختلف است

  اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیک و مرفولوژیک چغندرقند
. )2-7شـکل  ( شـود  تنش خشکی باعث تغییرات فیزیولوژیک و مرفولوژیک در چغندرقند مـی 

ها، مقدار فتوسنتز کـاهش یافتـه و در نتیجـه، مقـدار      علت بسته شدن روزنه ط کمبود آب، بهدر شرای
تنش باعث کاهش تعداد بـرگ، طـول و عـرض بـرگ، شـاخص سـطح       . یابد رشد گیاه کاهش می

هـا   امـا وزن خشـک بـرگ   . شود برگ و همچنین طول و قطر دمبرگ و افزایش وزن ویژه برگ می
ها در شـرایط تـنش کمبـود آب     و در نتیجه، افزایش وزن ویژه برگدلیل افزایش ضخامت برگ  به

طـور کلـی، کـاهش سـطح بـرگ       بـه . دهـد  دار بـا کـاهش آب نشـان نمـی     همیشه همبسـتگی معنـی  
هـاي چغندرقنـد در معـرض تـنش      طی تـنش خشـکی، بـرگ   . پسندي گیاه است دهنده خشکی نشان

بین اثرات خشکی و گرمایی تفکیـک   گیرند و غالباً مشکل است که گرمایی و کمبود آب قرار می
هـاي   تحت شرایط تـنش خشـکی، بـرگ   . دهند زیرا این دو تنش در هر دو شرایط رخ می. قائل شد

کنند و بنابراین، سطح مـؤثر در مقابـل نـور     چغندرقند در اثر کمبود آب، حالت خوابیدگی پیدا می
هـا، دمـاي بـرگ افـزایش      بـرگ  در نتیجه، با کاهش مقدار تعـرق در ایـن  . یابد خورشید افزایش می

یابد و اثرات خشکی و گرمایی با یکدیگر ترکیب و باعث سوختگی و در نهایت، مـرگ بـرگ    می

  
 اثرات تنش خشکی در چغندرقند .2-7شکل 
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تعـداد و وزن  نتایج تحقیقات نشان داده است که در بین صـفات مربـوط بـه انـدام هـوایی،      . شود می
. وبـت دارنـد  در شـرایط متفـاوت تـنش رط   همبستگی بیشتري بـا عملکـرد شـکر سـفید     ، ویژه برگ

بینـی عملکـرد ریشـه و عملکـرد شـکر سـفید در شـرایط متفـاوت تـنش           براي پیش، عبارت دیگر به
  .توانند مورد توجه قرار گیرند ـ می تعداد و وزن ویژه برگـ این دو صفت  ،رطوبتی

تـرین   گـذارد و باعـث کـاهش انـدازه بـزرگ      تنش کمبود آب همچنین بر اندازه ریشه تأثیر می
. شود میریشه وزن خشک ی به یقسمت هواوزن خشک نسبت و همچنین کاهش  یشهقطر ر و طول

ی بـه ریشـه در شـرایط تـنش     یهـوا هـاي   انـدام غییرات نسبت وزن خشک به استناد نتایج تحقیقات، ت
، تنش در شرایط تنش شدید نسبت به شرایط بدون ولیاست  کم ،مالیم نسبت به شرایط بدون تنش

  .استزیاد  این نسبت

  آبیاري طی فصل رشد برکمیت و کیفیت چغندرقند ماثر ک
آبیاري طی فصل رشد معموالً باعث کاهش عملکرد ریشـه و قنـد سـفید در زمـان برداشـت       کم

. تواند تحت تأثیر عوامل متعدد، متفاوت باشـد  اما مقدار این کاهش، در مزارع مختلف می. شود می
والت جوي و افزایش تنش گرمایی، با تغییر تواند عالوه بر کاهش نز آبیاري طی فصل رشد، می کم

هـا بـراي تنظـیم دور     ترین روش مرسوم. ها ایجاد شود در دور آبیاري، مقدار آب و یا ترکیبی از آن
رف کشاورزان(آبیاري شامل روز  مقدار تبخیر از تشتک کالس )ع ،A     و یا تخلیـه رطوبـت خـاك

  .است
اري بر اساس تعداد روز تنظـیم شـود، معمـوالً    که، دور آبی تحقیقات نشان داده است در صورتی

دار عملکرد در شرایطی که دور آبیاري طـی فصـل رشـد، بـیش از ده روز باشـد، رخ       کاهش معنی
در ایـن شـرایط، بـا    . اسـت  روز گزارش شـده  18بیشترین کاهش عملکرد طی دور آبیاري . دهد می

اري نه روز، عملکرد ریشـه و  جویی در مصرف آب نسبت به دور آبی درصد صرفه 42وجود حدود 
  .درصد کاهش یافت 35و  37ترتیب معادل  قند به

دار  تنظـیم شـود، کـاهش معنـی     Aکه دور آبیاري بـر اسـاس تشـتک تبخیـر کـالس       در صورتی
بـا توجـه بـه    . دهـد  متـر تبخیـر از تشـتک رخ مـی     میلـی  80هایی بـا دور بـیش از    عملکرد در آبیاري

توانـد   ، مـی Aمتـر تبخیـر از تشـتک کـالس      میلـی  130-250 هاي موجود، آبیـاري پـس از   گزارش
آبیـاري  (درصد نسبت به شـاهد   31-42درصد و عملکرد شکر سفید را  26-35عملکرد ریشه را از 

هـاي گـرم سـال، مقـدار      در گیاه چغندرقند معموالً طـی مـاه  . کاهش دهد) متر تبخیر میلی 80بعد از 
بنـابراین، جهـت جلـوگیري از    . اسـت  Aز تشـتک کـالس   تبخیر و تعرق گیاه بیش از مقدار تبخیر ا

تـر فصـل رشـد،     هاي خنـک  ایجاد تنش در گیاه، توصیه شده است که در فصل تابستان نسبت به ماه
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رابطه مقدار  3-7در شکل. مقدار تبخیري که مبناي دور آبیاري است، باید کمتر در نظر گرفته شود
در یک آزمایش در ایسـتگاه کهریـز ارومیـه نشـان      Aگیاه با تبخیر از تشتک کالس تبخیر و تعرق 
هاي فصل رشـد   شود، مقدار تبخیر و تعرق در برخی از ماه همانگونه که مشاهده می. داده شده است

  .است Aویژه در تیر و مرداد ـ بیش از مقدار تبخیر از تشتک کالس  ـ به
تخلیه رطوبت تعریف شود، معموالً با افزایش دور آبیـاري  در مواردي که دور آبیاري بر اساس 

بیشـترین  . یابـد  استفاده خاك، عملکـرد کـاهش مـی    درصد رطوبت قابل 60به بیش از تخلیه حدود 
ترتیـب در   اسـتفاده خـاك بـه    درصد رطوبت قابـل  90میزان کاهش محصول ریشه و شکر در تخلیه 

  .زارش شده استتنش گ درصد نسبت به شرایط بدون 37و  29حدود 
با کاهش ثابت مصرف آب در هر دور آبیاري، نیـز عملکـرد کمـی و کیفـی چغندرقنـد تحـت       

درصـد   20توان مقدار آب در هر دور آبیـاري را تـا حـدود     در بیشتر موارد، می. گیرد تأثیر قرار می
اثـرات  مقـدار  . داري بر عملکـرد محصـول داشـته باشـد     نیاز آبی، کاهش داد بدون آنکه تأثیر معنی

بــا توجــه بــه . هــاي مختلــف متفــاوت اســت کــاهش مقــدار آب در هــر دور آبیــاري، در آزمــایش
درصـد   13-80توانـد حـدود    درصـد آب موردنیـاز مـی    22-55هاي انجام شـده، کـاهش    آزمایش

درصد کاهش عملکـرد شـکر را در منـاطق مختلـف درپـی داشـته        10-88کاهش عملکرد ریشه و 
ت که مقدار این کاهش عملکرد، تحت تأثیر شرایط متفاوت اقلیم، خاك البته باید توجه داش. باشد

  .زراعی است و مدیریت
هاي متفاوت مبنی بر اثرات کمبود آب طی فصل رشد بـر خصوصـیات کیفـی     با وجود گزارش

  
: منبع(با تبخیر و تعرق چغندرقند طی فصل رشد  Aاز تشتک تبخیر کالس رابطه تبخیر  .3 -7شکل

  )1374رضوي، 
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توان اذعان داشت که در بیشتر موارد، افزایش دور آبیاري بر مقـدار سـدیم و پتاسـیم     چغندرقند می
داري ندارد، اما مقدار نیتروژن مضره در شرایط تـنش بـیش از شـرایط بـدون تـنش       معنیریشه تأثیر 

توان اظهـار داشـت کـه     همچنین در ارتباط با اثر کمبود آب طی فصل رشد بر درصد قند می. است
عبـارت   به. درصد قند در ریشه، بیشتر تحت تأثیر رطوبت موجود در خاك طی زمان برداشت است

آبیاري را طی فصـل   هایی که مقادیر مختلف کم ن برداشت، درصد رطوبت ریشهدیگر، اگر در زما
داري بـا یکـدیگر    هـا تفـاوت معنـی    رود درصد قند آن اند، یکسان باشد، انتظار می رشد تجربه کرده

  .نداشته باشد

  آبی مراحل حساس رشد چغندرقند به تنش کم
حلـه ابتـدایی رشـد، مرحلـه توسـعه      توان به چهار مرحلـه شـامل مر   مراحل رشد چغندرقند را می

  .برگ، مرحله رشد ریشه و مرحله نهایی رشد تقسیم کرد

  مرحله ابتدایی رشد چغندرقند
 10هـا حـدود    کـه بـرگ   زمـانی (زنـی تـا اسـتقرار     مرحله ابتدایی رشد چغندرقند از مرحله جوانه

اي  چـوب پنبـه   از آنجا کـه سـطح بـذور چغندرقنـد را الیـه     . است) پوشاند درصد سطح زمین را می
. درصـد وزن خـود، آب جـذب کننـد     120-150پوشانده است، این بذور بایستی براي جوانه زدن، 

این مقدار آب، حدود دو برابر مقدار آبی است که بذر اکثر گیاهان زراعی، جهت جوانه زدن خود 
ر چغندرقند در زنی بذ ، کاهش درصد جوانه)PEG(گلیکول  اتیلن با استفاده از محیط پلی. نیاز دارند

سمزي بیش از  سمزي به  -2پتانسیل اُ بار نسبت به شـاهد   -8و  -6، -4بار رخ داد و با افزایش فشار اُ
سمزي صفر بار( نتایج این آزمایش همچنین نشـان داد  . درصد بود 86و  75، 34، حدود )با پتانسیل اُ

شدت کـاهش   بذر بهدرصد، سبز شدن  5/17با کاهش درصد رطوبت وزنی خاك رس به کمتر از 
درصد،  20-25این در حالی بود که تغییرات درصد رطوبت وزنی خاك رس در محدوده . یابد می

درصـد کـاهش سـبز شـدن بـذر در      . داري بر درصد سبز شدن بذر چغندرقنـد نداشـت   تفاوت معنی
. درصـد بـود   54، حـدود  )درصد 25(درصد رطوبت وزنی خاك رس نسبت به شاهد  5/17شرایط 
زنـی و سـبز شـدن و در نتیجـه،      یاري مناسب در مرحله ابتدایی رشد چغندرقند، جهـت جوانـه  لذا آب

در این ارتباط، دور آبیاري به فاصـله  . رسیدن به تراکم مطلوب در سطح مزرعه اهمیت زیادي دارد
  .زنی و سبز شدن بذر چغندرقند توصیه شده است روز جهت جوانه 7-5
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  حله توسعه برگ چغندرقندمر

کـه گیـاه بـه حـداکثر رشـد بـرگ        مرحله توسعه برگ از انتهاي مرحله ابتدایی آغاز و تا زمـانی 
در ایـن مرحلـه،   . یابـد  ادامـه مـی  ) درصد سطح زمین را بپوشاند 70-80ها حدود  برگ(رسیده باشد 

هاي بهاره و در نتیجـه،   گیها و همچنین کم بودن دما و نزول بارند دلیل کوچک بودن اندازه بوته به
هـاي بهـاره،    کم بودن مقدار تبخیر و تعرق و تأمین بخشی از نیاز آبـی چغندرقنـد توسـط بارنـدگی    

تحقیقات نشان داده است که قطع آبیاري در این مرحلـه  . آبیاري مقاوم است چغندرقند نسبت به کم
درصد  75اك تا میزان حدود یه رطوبت خلو یا تخ Aمتر تبخیر از تشتک کالس  میلی 500تا حدود

بـا ایـن   . داري بر عملکرد ریشه و قند نداشـته باشـد   تواند تأثیر معنی رطوبت قابل استفاده خاك، می
طـور   روز در ایـن مرحلـه از رشـد، عملکـرد ریشـه و قنـد را بـه        45-50وجود، قطع آبیاري به مدت

شـده اسـت کـه قطـع     همچنین گـزارش  . )4-7شکل ( دهد درصد کاهش می 11-24متوسط معادل 
میـزان هفـت    جویی بـه  درصد در این مرحله، ضمن صرفه 90میزان  آبیاري تا تخلیه رطوبت خاك به

و چهـار درصـد عملکـرد ریشـه و قنـد را کـاهش        15ترتیـب   تا هشت درصـد در مصـرف آب، بـه   
یم و داري بـر مقـدار سـدیم، پتاسـ     قطع آبیاري در این مرحله، در بیشـتر مـوارد تـأثیر معنـی    . دهد می

  .نیتروزن مضره محتوي ریشه نداشت

  مرحله رشد ریشه چغندرقند
از اوایـل تیـر تـا اوایـل     (شـود   این مرحله، از زمان پوشش کامل تا شروع رسیدگی را شامل مـی 

زمـان شـدن    دلیل باال بودن سطح برگ و حجیم شدن ریشه در این مرحله از رشد و هم به). شهریور
قطـع آبیـاري و یـا    . عرق روزانه، چغندرقند بیشترین نیـاز آبـی را دارد  آن با بیشترین مقدار تبخیر و ت

 15کـاهش فقـط   . )5-7شکل ( شود کاهش آن در این مرحله، باعث کاهش شدید عملکرد قند می
درصـد   5/11ترتیب هشـت و   تواند عملکرد ریشه و قند را به درصد نیاز آبی گیاه در این مرحله، می

درصـد   90-95و  70-75در این مرحلـه از رشـد بـر اسـاس تخلیـه      تنظیم دور آبیاري . کاهش دهد

   
 اثرات تنش کمبود آب در مرحله رشد برگی و مقایسه آن با شرایط بدون تنش .4 -7شکل
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درصد عملکـرد   4-24درصد عملکرد ریشه و  17-25ترتیب معادل  دسترس خاك، به رطوبت قابل
آبی در این مرحله از رشد، بر مقدار سدیم، پتاسیم و نیتـروژن   تأثیر تنش کم. دهد قند را کاهش می

ها، مقدار سدیم و پتاسیم ریشه  در بیشتر این گزارش. طور متناقض گزارش شده است یشه بهمضره ر
لذا با توجه به حساسیت باالي . تأثیر و نیتروژن مضره کاهش یافت در زمان برداشت افزایش و یا بی

کـه   اي تنظـیم شـود   گونـه  شود که برنامه آبیاري باید بـه  چغندرقند در این مرحله از رشد، توصیه می
  .مرحله میانی رشد چغندرقند بدون تنش آبی طی شود

  مرحله نهایی رشد چغندرقند 
مرحله نهایی رشد چغندرقند حدفاصل انتهاي مرحله میانی تا پایان زمان رسیدگی تکنولوژیـک  

مرحله نهایی رشـد چغندرقنـد در کشـت بهـاره، از اوایـل شـهریور       . است) زمان برداشت محصول(
ویژه در شب ـ مقدار تبخیر و تعرق تقلیل   دلیل کاهش دما ـ به  ن زمان، معموالً بهدر ای. شود آغاز می

هاي متعدد نشان داده است کـه   آزمایش. آبیاري کرد توان زراعت چغندرقند را کم یابد و لذا می می
تواند نتایج مطلوبی  مدیریت صحیح قطع آبِ آبیاري زراعت چغندرقند در انتهاي فصل رشد نیز می

تـوان   هاي پاییزه و بهاره مـی  از تحقیقات انجام شده در مناطق مختلف در کشت. بر داشته باشدرا در
روز قبــل از برداشــت، از آخــرین آبیــاري در زراعــت  20-30تــوان  چنــین اســتنباط کــرد کــه مــی

همچنین در این شـرایط، مقـدار سـدیم، پتاسـیم و نیتـروژن مضـره ریشـه        . نظرکرد چغندرقند صرف
البته باید توجه داشت که افزایش طول مدت قطع آبیـاري ممکـن اسـت    . گیرد ار نمیتحت تأثیر قر

زمـان مناسـب قطـع آبیـاري آخـر فصـل در منـاطق مختلـف،         . شدت کاهش دهـد  عملکرد قند را به
تواند تحت تأثیر عوامل متعددي از قبیل بافت و مقدار ماده آلی خاك، شـرایط آب و هـوایی و    می

بدترین شرایط در قطع آبیاري آخر فصل آن اسـت کـه بعـد از    . ت باشدذخایر رطوبت خاك متفاو
. تنش، چغندرقند مجدداً آبیاري شود و فاصله بین قطع آبیاري و زمان برداشت نسـبتاً طـوالنی باشـد   

همچنین ممکـن  . یابد شدت کاهش می دلیل تحریک رشد رویشی، عملکرد قند به در این شرایط، به

    
 اثرات اولیه تنش کمبود آب در مرحله ریشه چغندرقند .5 -7شکل
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  .ت کیفی چغندرقند کاهش یابداست در این شرایط، خصوصیا

  تغذیه چغندرقند در شرایط کمبود آب
دار  دار و پتاسـیم  نتایج حاصل از تحقیقات نشان داده است که مصرف متعادل کودهاي نیتـروژن 

دیگـر تفـاوت    هاي در شرایط آبیاري نرمال و تـنش بـا یـک    ها در خاك متناسب با مصرف بهینه آن
بیش از مقادیر (مدت آبیاري، افزایش پتاسیم  در دورهاي طوالنی از سوي دیگر،. داري ندارند معنی

تنها اثر مثبتی بر عملکرد ریشه و شکر ندارد، بلکـه تـا حـدي     نه) توصیه شده بر اساس آزمون خاك
هـم   این امر ممکن است به دلیل عدم تحـرك پتاسـیم در خـاك و بـه    . شود باعث کاهش آن نیز می

  .هش عملکرد شودزدن توازن عناصر غذایی باعث کا
هـا   مصرف بور و روي نیز، میزان موجودي این عناصر و حد مطلوب آن در ارتباط با عناصر کم

اگر میزان این عناصر در خاك در حد بهینـه باشـد، بـا اعمـال     . براي رشد بهینه چغندرقند مهم است
در مقابل، در . شود تنش خشکی و مصرف بیشتر کود، رشد بهینه و در نهایت، عملکرد گیاه کم می

دلیـل نقـش مهـم رطوبـت در      ها در خاك کمتر و یا معادل حد بهینه باشد ـ بـه   که میزان آن صورتی
  .یابد قابلیت جذب ـ با مصرف کم این عناصر نیز عملکرد افزایش می

  آبیاري در زراعت چغندرقند کارهاي کم راه
پیشنهاد شده است کـه   کارهاي متعددي منظور کاهش مصرف آب در زراعت چغندرقند، راه به

  .شود ها پرداخته می ترین آن در زیر به مهم

  کشت زودهنگام) 1(
زدن به دماي زیـادي   زراعی بهاره جهت جوانه  چغندرقند گیاهی است که برخالف اکثر گیاهان

هـاي خیلـی زودتـر از     تواند در تـاریخ  و می) گراد زنی معادل سه درجه سانتی صفر جوانه(نیاز ندارد 
ولی با توجـه بـه رطوبـت زیـاد زمـین در ایـن       . شود، کاشته شود ه در حال حاضر کشت میآنچه ک

سازي زمین در پاییز، کشاورزان مجبور هستند تا هنگام رسیدن رطوبـت خـاك    هنگام و عدم آماده
صبر کنند و این گذشت زمان عالوه بر تـأخیر در  ) گاورو شدن زمین(به شرایط دلخواه براي شخم 

شـده در خـاك در طـول     شود که رطوبت ذخیره  ملکرد ناشی از آن، موجب میکشت و کاهش ع
این در حالی است که کشـاورزان در آینـده نزدیـک نیازمنـد     . راحتی از دست برود فصل زمستان به

گـاه قـادر بـه تـأمین      استفاده از این رطوبت بوده و در بعضی مواقع با بروز شـرایط خشکسـالی هـیچ   
سـازي زمـین در پـاییز،     بنابراین، اجراي عملیات شـخم و آمـاده  . هند بودرطوبت از دست رفته نخوا
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هاي  شده طی فصل زمستان، استفاده مؤثرتر از بارندگی  مندي از رطوبت ذخیره بر امکان بهره  عالوه
سـازي   انجام کلیه عملیات سنگین آمـاده . سازد پذیر می اول فصل را جهت سبزشدن محصول امکان

و کشـت در  ) هاي آمـاده کشـت   صورت پشته به(سازي کامل زمین در پاییز  آماده زمین در پاییز و یا
شـده در   اولین فرصت در بهار باعث خواهد شد که گیاه عالوه بر استفاده بهینـه از رطوبـت ذخیـره    

سـازي زمـین در    بنـابراین، آمـاده  . خاك طی فصل زمستان، از بارندگی هاي بهاره نیز اسـتفاده کنـد  
رشد کافی براي گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد و همچنـین   موقع، تأمین دوره  به پاییز باعث کشت

در صورت آمـاده  . شود هاي اول فصل می شده در خاك و بارندگی استفاده بهینه از رطوبت ذخیره 
. کردن فاروها در فصل پاییز، توصیه شده است کـه از بسترسـازهایی بـا ارتفـاع بلنـد اسـتفاده شـود       

هاي عمـومی قبـل    کش توان از علف هاي هرز قبل از کاشت نیز در این روش می جهت کنترل علف
  .از کاشت استفاده کرد

ودهنگام چغندرقند، استفاده بهینه از ورزي نیز جهت کشت ز اخیراً استفاده از روش بدون خاك
هاي اول فصل و کاهش فرسایش و مصرف انرژي در زراعت چغندرقند مورد توجه بیشتري  آبیاري

تـرین مشـکالت ایـن روش ـ در حـال حاضـر ـ کـاهش تـراکم بوتـه و رشـد             مهم. قرار گرفته است
در . خـاك اسـت   دلیـل کمبـود مـواد آلـی خـاك و عـدم سـاختمان مناسـب         غیریکنواخت ریشه به

جهت کنتـرل  . توان از مزایاي آن بهره جست که، امکان استفاده از این روش مهیا باشد، می صورتی
رسد  نظر می همچنین به. هاي مناسب الزامی است کش هاي هرز در این روش، استفاده از علف علف

  .هاي آبیاري تحت فشار در این روش مفید باشد استفاده از سیستم

  کاشت ایشتغییر آر) 2(
آبیاري ثقلی جهت تـأمین    تر سطوح زراعت چغندرقند در کشور از روش که در بیش از آنجایی

سازي این روش در راستاي کاهش مصرف آب و درعین  شود، بهینه آب مورد نیاز گیاه استفاده می
تـري   این موضوع هنگامی اهمیـت بـیش  . رسد نظر می حال افزایش راندمان مصرف آب ضروري به

بـیش از   در مـواردي  کند که با وجود محدودیت منابع آب در کشور، متأسـفانه کشـاورزان   ا میپید
تـوان بـه    ازجمله دالیـل مصـرف بـیش از حـد آب مـی     . کنند حد نیاز واقعی گیاه از آن استفاده می

اشـاره  ) متـر  سـانتی  50-60آرایش کاشت با فاصـله خطـوط   (هاي کاشت متداول در کشور  آرایش
متـر   سانتی 90کاشت با فواصل خطوط  توان از آرایش ایش کارآیی مصرف آب میجهت افز. کرد

جـویی در   در این شرایط، ضـمن صـرفه  . )6-7شکل ( با دو ردیف کشت بر روي پشته استفاده کرد
هـاي کشـت معمـول بیشـتر      ها نیز نسبت به آرایـش  مصرف آب، تراکم بوته و یکنواختی رشد ریشه

  .شود می
متـر بـا دو ردیـف کاشـت بـر روي       سانتی 90کاشت فواصل خطوط  آرایش با توجه به آنکه در
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کنند، کـارآیی مصـرف آب در ایـن     طرف از آب استفاده می پشته، گیاهان کاشته شده فقط از یک
ست شده نشان داده ا هاي انجام طور مثال، نتایج آزمایش به. یابد گیري افزایش می طور چشم روش به

تـوان حـداقل    داري در عملکـرد ایجـاد شـود، مـی     که با استفاده از این روش بدون آنکه تغییر معنی
البتـه از آنجـا کـه، بافـت خـاك در      . جـویی کـرد   درصـد در مقـدار آب مصـرفی صـرفه     20حدود 

شــده اســت کــه تــرویج ایــن  نگهــداري آب در خــاك داراي اهمیــت زیــادي اســت، لــذا توصــیه  
هـاي لـومی و رسـی ـ کـه قابلیـت نگهـداري         هایی با بافت هایی مانند خاك کاشت در خاك آرایش

 .رطوبت بیشتري دارند ـ انجام شود
آبـی زمـانی حـادث     کاشت وجود نداشته باشد و یـا کـم   درصورتی که امکان ایجاد این آرایش

کاشـت   شود که کشاورزان کشت خود را بـه روش معمـول انجـام داده باشـند، اسـتفاده از آرایـش      
مالحظـه در   جویی قابل ها نیز باعث صرفه متر و آبیاري یک درمیان جویچه سانتی 50صل خطوط فوا

هاي تعبیـه   در این حالت، در هر نوبت آبیاري از نیمی از جویچه. )6-7شکل ( شود مصرف آب می
بت ها در هر نو شود تا بوته در واقع، استفاده از این روش موجب می. شود شده در مزرعه استفاده می 

ایـن درحـالی اسـت کـه در روش معمـول، از تمـام       . آبیاري فقط از یک طرف آب دریافـت کننـد  
نتایج تحقیقات نشان داده است که در این حالت، عملکرد . شود ها جهت آبیاري استفاده می جویچه

  .یابد درصد کاهش می 16داري نخواهد داشت و مصرف آب حدود  محصول کاهش معنی

  قند در مراحل خاص رشدآبیاري چغندر کم) 3(
آبـی   تر توضیح داده شد، چغندرقند در مرحله رشـد بـرگ و انتهـایی بـه کـم      همانگونه که پیش

  .تر است مقاوم
زمـانی   دلیل کمبـود منـابع آب و هـم    ویژه به آبیاري و یا قطع محدود آب در اوایل فصل ـ به  کم 
. ناپـذیر اسـت   مواردي اجتناب هاي اول فصل رشد چغندرقند ـ در  هاي آخر فصل غالت با آب آب

    
شکل سمت (متر با دو ردیف کشت بر روي پشته  سانتی 90ط کاشت با فواصل خطو آرایش .6-7شکل

 )شکل سمت چپ( سانتی متر 50با فواصل خطوط  وآبیاري یک در میان) راست
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اي محـدودیت آب در اول فصـل رشـد     کـه در منطقـه   عمل آمده، در صورتی بر اساس تحقیقات به
توان  صورت بهاره انجام شود، می صورت پاییزه و چغندرقند به وجود دارد و کشت گندم و یا جو به

زنی،  سپس جهت جوانه. کردچغندرقند را در اولین فرصت در اواخر زمستان و یا اوایل بهار کشت 
آنگـاه پـس از اسـتقرار، آب آبیـاري را تـا      . سبز کردن و استقرار آن دو تا سـه نوبـت آبیـاري کـرد    

قطع ) روز 50حداکثر حدود (حداکثر زمان الزم جهت آخرین آبیاري غالت از زراعت چغندرقند 
د محصـول نسـبت بـه    البته در این شرایط، با توجه به اعمال تنش خشکی ممکن است عملکـر . کرد

کشت زودهنگام و عدم قطع آب آبیاري کاهش نشان دهد، که مقدار آن بستگی بـه عـواملی نظیـر    
کاشت، شرایط آب و هوایی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، مقـدار رطوبـت ذخیـره     تاریخ

شده درخاك در زمان قطع آبیاري، مدت قطع آبیاري و شرایط مهیا شده جهت زراعت چغندرقنـد  
  .بعد از مرحله تنش دارد

خـر فصـل رشـد    آهـاي   با توجه به محدودیت آب در بسیاري از مناطق کشور، آبیـاري همچنین 
نتـایج  بـر اسـاس    .زمـان اسـت   هاي اول فصـل رشـد غـالت پـاییزه هـم      چغندرقند با کشت و آبیاري

ناسب رشد رشد با کنترل م زمان مناسب در اواخر فصل اعمال تنش خشکی درتوان با  تحقیقات، می
افـزایش عملکـرد قنـد در هکتـار و یـا عـدم        ،باعث افزایش درصد قند و در نتیجه ،هاي هوایی اندام

در صورت قطـع آبیـاري در   البته  .دار عملکرد قند در مقایسه با شرایط بدون تنش شد اختالف معنی
 ،طوالنی باشد تاًاي که فاصله بین آبیاري و زمان برداشت نسب گونه رشد و آبیاري مجدد به خر فصلآ

هـوایی  هـاي   انـدام رشد رویشـی   ،زیرا در این شرایط. کاهش یابد تشد بهعمکرد قند است ممکن 
 زمـان مناسـب قطـع آبیـاري آخـر فصـل       .یابد ریشه کاهش میقند ذخایر  ،تحریک شده و در نتیجه

مـاده آلـی   ثیر عوامل متعددي از قبیل شرایط آب و هوایی منطقه، بافت خاك، مقـدار  أرشد تحت ت 
با در نظر گرفتن حداقل توان  بنابراین، می .استخاك و ذخایر رطوبتی خاك در زمان قطع آبیاري 

روز قبـل از برداشـت از آبیـاري چغندرقنـد      20-30رطوبت مناسب جهت برداشـت چغندرقنـد، از   
لـه  مدت قطع آبیاري و آبیـاري در ایـن مرح   هاي طوالنی باید توجه داشت که دوره .نظر کرد صرف
دلیل تحریک رشد رویشی ممکن است اثرات مخربی بر عملکرد کمی و کیفـی چغندرقنـد    رشد به

از طرف دیگر، اگر در انتهاي دوره رشد زودتر از معمـول آبیـاري قطـع شـود، ممکـن      . داشته باشد
دلیـل قطـع آبیـاري و خشـک شـدن زیـاد خـاك         است شرایط مناسب جهت برداشت چغندرقند، به

توان قبل از برداشـت آبیـاري سـبک انجـام داد و بالفاصـله بعـد از        این شرایط، می در. فراهم نباشد
  .رسیدن خاك به حد گاورو شدن اقدام به برداشت کرد

  استفاده از آبیاري موجی) 4(
هاي اول فصل رشـد ـ مصـرف آب     ویژه در آبیاري دلیل پایین بودن راندمان آبیاري نشتی ـ به  به
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کارهـاي افـزایش رانـدمان آبیـاري نشـتی،       یکـی از راه . از نیاز گیاه است در این سیستم بسیار بیشتر
ــا حــداکثر  ،مــوجیآبیــاري در روش . اســتفاده از آبیــاري مــوجی اســت مقــداري کــه در آب را ب

 ،روي در هـر شـیار   کـه سـرعت پـیش    ه و زمـانی کـرد وارد شـیارها   ایجاد نکنـد،  فرسایشها  جویچه
در شـیار اخیـر نیـز آب    . شود میو به شیار مجاور هدایت کاهش شدید پیدا کرد، آب ورودي قطع 

شـود تـا    کاسـته مـی  آب روي  تدریج از سرعت پیش هروي کرده ولی ب با سرعت زیاد شروع به پیش
آب ورودي بـه شـیار قبلـی هـدایت      اًمجددبنابراین، . شود روي بسیار کم می حدي که سرعت پیش

رود و بـا رسـیدن بـه     خیس شدن خاك پـیش مـی   سرعت تا محل جبهه آب در این شیار به. شود می
با رسـیدن بـه خـاك خشـک، مجـدداً از سـرعت       . روي خود ادامه خواهد داد محل خشک، به پیش

ي انتهـا بـه  کند که آب  عمل مذکور تا زمانی ادامه پیدا می. حرکت آب در شیار کاسته خواهد شد
آبیاري  ،بعد از این مرحله. یاري باشددر طول آبموج  3-4و امکان دارد نیاز به هدایت  برسدشیارها 

آب و بعـد   این روش در مرحله خـاك . یابد صورت معمول و با دبی حداقل، ادامه می کلیه شیارها به
حـدود  (رانـدمان آبیـاري   قبـول   بر، افزایش قابل عالوهاز وجین یا کولیتواتور زدن بسیار مؤثر بوده و 

 .دهد کاهش می نیز زمان آبیاري را ،)درصد 30

  هاي هرز کنترل علف) 5(
لـذا کنتـرل   . کننـد  زراعی رقابت مـی  هاي هرز در استفاده از نور، مواد غذایی و آب با گیاه علف
در این ارتباط عالوه بـر اسـتفاده   . تواند در حفظ ذخایر رطوبتی خاك مؤثر باشد هاي هرز می علف

مکـانیکی نیـز طـی دوره    هـاي   تـوان بـه روش   هاي هرز می هاي شیمیایی جهت کنترل علف از روش
اي و یا شمشیري بدون فاروئر، ضمن کنتـرل   استفاده از کولتیواتورهاي مناسب تیغه. رشد اقدام کرد

شده در  هاي ذخیره شود تا ارتباط بین آب هاي مویین خاك باعث می هاي هرز با شکستن لوله علف
ابراین، اسـتفاده از  بنـ . خاك و هواي نزدیک خاك قطع و در نتیجه، رطوبت در خاك حفـظ شـود  

در زراعـت چغندرقنـد جهـت حـذف     ) شـدن پوشـش گیـاهی    قبل از بسـته (کولتیواتورهاي مناسب 
  .هاي مؤیین توصیه شده است هاي هرز و نیز قطع لوله علف

  افزایش ماده آلی خاك) 6(
دار ـ باعـث از هـم پاشـیدگی      هاي نیتروژن رویه کودهاي شیمیایی ـ به خصوص کود  مصرف بی

هـاي فقیـر از    از سوي دیگر، سـطح خـاك  . شود ها و کاهش نفوذپذیري آب در خاك می خاکدانه
وجـود  . شوند راحتی تشکیل می ها به هاي مویین در آن اي است که لوله ماده آلی داراي سطحی سله

با افزایش ماده آلی خاك از طریق . دهند هاي مویین، تبخیر از سطح خاك را افزایش می سله و لوله
اوب زراعی صحیح، مصرف کود دامی و سبز، باعث تشکیل خاکدانه و افزایش پایـداري  اجراي تن



  111  چغندرقندآبیاري ـ  7فصل 
 

از اثرهـاي غیرمسـتقیم مـواد آلـی، کـاهش      . شود آن و درنهایت، بهبود ساختمان فیزیکی خاك می
هـایی بـا    هـاي مـویین در خـاك    لولـه . مصرف آب در زراعت از طریق بهبود ساختمان خاك است

یکـی  . بنـدد  ها نیـز کمتـر سـله مـی     شود و در ضمن، سطح آن کیل نمیخوبی تش ساختمان خوب، به
دیگر از اثرهاي غیرمستقیم مواد آلی بـر میـزان مصـرف آب، افـزایش رانـدمان مصـرف کودهـاي        

اثر مستقیم مواد آلی در . شود وري آب مصرفی می شیمیایی است که در نهایت، باعث افزایش بهره
کلوییدهاي آلی نسبت . نگهداري آب در خاك است کاهش مصرف آب از طریق افزایش ظرفیت

در ایـن راسـتا، اجـراي تنـاوب     . به کلوییدهاي معدنی داراي ظرفیت نگهداري آب بیشـتري هسـتند  
مناسب، استفاده از گیاهان مناسب جهت کود سـبز، مـدیریت صـحیح بقایـاي گیـاهی و اسـتفاده از       

  .روري استکمپوست در افزایش ماده آلی خاك در زراعت چغندرقند ض

  هاي آبیاري تحت فشار استفاده از سیستم) 7(
. اي اسـتفاده کـرد   هاي متفاوت آبیاري بـارانی و قطـره   توان از سیستم براي آبیاري چغندرقند می

و ) کالسـیک (هاي آبیـاري بـارانی    نتیجه یک تحقیق در کشت بهاره نشان داده است که در سیستم
جـویی   درصـد صـرفه   46و  20ترتیب حـدود   صرف آب بهم ،نسبت به آبیاري نشتی) تیپ(اي  قطره
این در شرایطی بود که عملکرد ریشه و شـکر در سیسـتم آبیـاري بـارانی نسـبت بـه نشـتی        . شود می
اي تفاوت  درصد افزایش یافت، ولی عملکرد ریشه و شکر در سیستم قطره 13و  12ترتیب حدود  به

ش، کـارآیی مصـرف آب بـر عملکـرد شـکر در      در ایـن آزمـای  . داري با آبیاري نشتی نداشت معنی
کیلـوگرم شـکر در مترمکعـب آب     66/0و  99/0، 2/1ترتیب  اي، بارانی و نشتی به هاي قطره سیستم

هاي بهـاره   در کشت) تیپ(اي  در یک آزمایش دیگر، دو سیستم آبیاري نشتی و قطره. مصرفی بود
در کشت بهاره و پاییزه . دیگر مقایسه شدنددرصد نیاز آبی گیاه با یک 100و پاییزه در شرایط تأمین 
جـویی شـد بـدون     درصد در مصـرف آب صـرفه   55و  32ترتیب حدود  با استفاده از سیستم تیپ به

نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق همچنـین      . داري در عملکرد ریشه و شکر رخ دهد آنکه کاهش معنی
یـاز آبـی گیـاه را طـی فصـل رشـد       درصد ن 70توان تا  نشان داد که در شرایط آبیاري تیپ حتی می

داري در عملکرد نسـبت بـه آبیـاري نشـتی و تیـپ در شـرایط        تأمین کرد، بدون آنکه کاهش معنی
تـوان دریافـت کـه     ها می لذا با توجه به نتایج این آزمایش. درصد نیاز آبی گیاه رخ دهد 100تأمین 

دار در عملکـرد و   اخـتالف معنـی   هاي آبیاري تحت فشار و تیپ حداقل با نداشتن استفاده از سیستم
یکـی از  . شـود  توجه در مصرف آب، منجر به افـزایش کـارآیی مصـرف آب مـی     جویی قابل صرفه

هـاي طـوالنی در اطـراف     مزایاي مهم این سیستم آن است که شرایط مطلوب رطوبـت را در مـدت  
در معـرض  جـویی در مصـرف آب    لذا گیاه طی فصل رشد، با وجـود صـرفه  . ریشه قرار خواهد داد
دلیل عدم دانش کافی زارعین و پایین بودن عملکرد محصول و  البته به. گیرد تنش خشکی قرار نمی
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هـا   گونـه سیسـتم   هاي تحـت فشـار، اسـتفاده از ایـن     گذاري سیستم با توجه به باال بودن هزینه سرمایه
هـا بـا    گونـه سیسـتم   رتباط، با توجه بـه فوایـد ایـن   در این ا. ممکن است توجیه اقتصادي نداشته باشد

تـوان در   هاي فنی و همچنین ارتقاي مدیریت استفاده از آن می اجراي صحیح و لحاظ کردن توصیه
همچنـین از  . جهت ارتقاي عملکرد در هکتار و در نتیجه، افزایش توجیـه اقتصـادي آن اقـدام کـرد    

مربوط به هزینه نوارهاي ) درصد 31(نه اجراي تیپ اي از هزینه یکنواخت ساال آنجا که، سهم عمده
شده نوارهاي آبیـاري تیـپ جهـت ارتقـاي نسـبت منفعـت بـه هزینـه          تیپ است، کاهش قیمت تمام

و  40× 50 ، 40×  60در این ارتباط، استفاده از آرایـش کاشـت   . تواند مؤثر باشد اجراي سیستم می
میان، جهت کاهش مصرف نوارهـاي تیـپ توصـیه     هاي تیپ یک در متر و استفاده از لوله سانتی 50

  .)7-7شکل ( شده است

  توسعه کشت پاییزه چغندرقند) 8(
ترین عامل محدودکننده کشاورزي کشور است و باید به کاهش مصرف آب در ایـن   آب مهم

کشــت . بخــش و افــزایش کــارآیی آن در محصــوالت کشــاورزي، توجــه بیشــتري مبــذول داشــت
اما تحقیقـات  . شد صورت بهاره انجام می شته به غیر از استان خوزستان بههاي گذ چغندرقند در سال

  
سانتی متر با 40* 60 -3  50*  50 -2   40* 50 -1نمایش آرایش هاي مختلف کاشت  .7-7شکل 

  جایگزاري لوله هاي تیپ به صورت یک در میان
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اولیه نشـان داده اسـت کـه عـالوه بـر اسـتان خوزسـتان، امکـان کشـت پـاییزه در برخـی از منـاطق             
علـت اسـتفاده بیشـتر از     هاي پاییزه به مصرف آب آبیاري در کشت. گرمسیري دیگر نیز وجود دارد
مترمکعـب   13500هاي بهاره و به مقـدار حـدود    سیار کمتر از کشتنزوالت جوي طی فصل رشد ب

لذا، کشت پاییزه چغندرقند نسبت به کشت بهاره آن از نظر مدیریت آب از مزیـت  . در هکتار است
وجود  هاي جدید مناسب چغندرقند پاییزه این امکان را به معرفی پهنه. بسیار بیشتري برخوردار است

هـاي   دسترسـی بـه آب  . این محصول در مناطق گـرم افـزایش یابـد   آورده است که سطح زیرکشت 
از . توان از این پتانسـیل بـالقوه اسـتفاده بهینـه کـرد      تر بوده و می فصلی زمستان در این مناطق، آسان

تر شدن اقلیم، ما را وادار کرده است که با اجراي تحقیقات بیشتر حتی در بعضـی   طرف دیگر، گرم
شـوند را بـه کشـت     صورت بهاره کشت می ها به حاضر چغندرقند در آن مواقع، مناطقی که در حال

تر به بولتینـگ ضـروري    هاي مقاوم البته جهت دسترسی به این هدف، توسعه رقم. پاییزه تبدیل کنیم
  .است

  هاي مقاوم استفاده از رقم) 9(
زیـادي جهـت   با توجه به تغییر شرایط اقلیمی کره زمین، اخیراً کارهـاي مطالعـاتی و تحقیقـاتی    

این مطالعات نشان داده است . هاي داراي مقاوم بیشتر به خشکی چغندرقند آغاز شده است تهیه رقم
لذا امکان اصـالح و  . هاي چغندرقند از نظر مقاومت به خشکی وجود دارد که تنوع ژنتیکی بین رقم

کشـت چغندرقنـد   توان به ادامـه   در صورت تحقق این امر، می. هاي مقاوم به خشکی است تهیه رقم
ها باعـث خواهـد شـد کـه مصـرف       تهیه این رقم. خشک جهان امیدوار بود در مناطق خشک و نیمه

  .طور بسیار اساسی در زارعت این گیاه کاهش یابد آب به

  کشت انتظاري چغندرقند در مناطق سرد) 10(
اسـت    انیمنظور از کشت انتظاري چغندرقند، کشت در مناطق سردسیر در اواخر پاییز و در زمـ 

بـذر  . زنی چغندرقند میسر نباشد دلیل سرماي طوالنی ـ بر اساس آمار هواشناسی ـ امکان جوانه   که به
به این ترتیب، قبل از استقرار گیاهـان  . شوند در اولین فرصت در اواخر زمستان جوانه زده و سبز می

هـا نشـان داده اسـت کـه      نتـایج حاصـل از آزمـایش   . اند کاشته شده در بهار، این گیاهان مستقر شده
نیمـه دوم اسـفند لغایـت اواخـر      کشـت از (زود هـاي   بـا کشـت  مقایسـه   درکشت انتظار چغندرقنـد  

توان از رطوبت  با استفاده از این روش، بهتر می. بیشتري استعملکرد قند خالص داراي  )فروردین
لذا عمـالً  . تفاده کردذخیره شده در خاك در طی فصل پاییز و زمستان و همچنین بارندگی بهاره اس

البتـه طـول ایـن مـدت در منـاطق مختلـف       . ها نیازي به آبیاري زراعـت نیسـت   با این روش تا مدت
تواند تحت تأثیر عواملی نظیر بافت و مـاده آلـی خـاك، میـزان ذخـائر رطـوبتی خـاك، مقـدار          می
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ن هـوا پـس از   گـرم شـد  ) 1(هاي عمده این روش عبارتنـد از   محدودیت. بارندگی و دما تغییر کند
. شود کاشت، سبز شدن بذور و سپس کاهش دما است که در مجموع، باعث کاهش تراکم بوته می

اي انتخاب شود کـه   گونه شود که تاریخ کاشت با توجه آمار دراز مدت به در این ارتباط توصیه می
بـه   زنـی بـذر کـم باشـد و از سـوي دیگـر، مقـدار مصـرف بـذر نسـبت           احتمال افزایش دما و جوانه

هاي مقاوم به بولت و داراي صفر فیزیولوژیـک   حتماً باید از رقم) 2(هاي مرسوم افزایش داد،  روش
هـاي   کیفیت ریشه در این روش ممکن است در برخی مناطق نسبت بـه روش ) 3(باال استفاده کرد، 

دلیل نامناسب بـودن بسـتر کاشـت در شـرایط کشـت       مرسوم پایین باشد که علل آن ممکن است به
در کشـت انتظـار، کلیـه    . سازي زمین در کشـت بهـاره باشـد    انتظار در مقایسه با روش مرسوم آماده

فـت سـطح     در طی فصل پاییز و زمستان بـه . شود سازي زمین در پاییز انجام می عملیات آماده دلیـل اُ
سازي بستر کاشت ـ کـه    تري جهت رشد ریشه نسبت به روش مرسوم آماده خاك، شرایط نامطلوب

پایین بودن تراکم بوته در کشت انتظار . شود گیرد ـ ایجاد می  قل بخشی از آن در بهار انجام میحدا
بر اساس تحقیقات قبلی، کـاهش تـراکم معمـوالً    . هاي مرسوم کشت بهاره است در مقایسه با روش

لذا توصیه شده است براي ترویج این روش در مناطق سـرد  . شود باعث کاهش کیفیت ریشه نیز می
 .نسبتاً سرد در ابتدا سطح محدودي را براي این سیستم کشت اختصاص دادو 

  کاشت نشایی چغندرقند پس از آبگیري از غالت) 11(
پس از کاشت چغندرقند اقدام به قطع آبیـاري و هـدایت   کشاورزان  ،در بعضی از مناطق کشور
لذا . دشو عملکرد می این در حالی است که این مسئله موجب افت .نندک آن به محصوالت دیگر می

هـا چغندرقنـد و    با توجه به محدودیت منابع آبی و مشکالت آبیاري در مناطقی از کشور که در آن
تـوان   بـا اسـتفاده از کشـت نشـایی، مـی     زمانی آبیاري در قسمتی از دوره رشد خود دارند  غالت هم

هـاي   سـپس گیاهچـه  . هاي مخصوص در اوایل بهار در گلخانه کشت کـرد  بذور را در داخل گلدان
نتایج حاصـل از تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه بـا       . شود جوان در زمان مناسب به مزرعه منتقل می

ـن   11/10عملکـرد شـکر   استفاده از این روش،  کشـت مسـتقیم   روش در کـه   در هکتـار در حـالی  تُ
ن در هکتار بود 66/5، )کشت بعد از آبگیري از غالت( براي استفاده با در نظر گرفتن موارد فوق . تُ

عنـوان یـک روش    ی بـه یاستفاده از کشـت نشـا   ،بهینه از منابع آبی با درنظر گرفتن افزایش محصول
  .دشو جویی در مصرف آب نیز می عالوه بر افزایش عملکرد موجب صرفه

  انداز آینده چشم
دان دور بینی هوا و اقلیم، بیانگر آن است که در آینده نه چنـ  بسیاري از الگوهاي ارائه شده پیش
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بینی افـزایش   بر این اساس، پیش. در بسیاري از مناطق جهان، تغییرات اقلیمی زیادي رخ خواهد داد
اي که کشور ایران قرار  ویژه در منطقه ها در بسیاري مناطق سطح کره خاکی ـ به  دما و سطح خشکی

رار گرفتـه کـه در   اي از کره زمین ق از طرف دیگر، اگرچه ایران در منطقه. گرفته است ـ شده است 
دلیـل افـزایش    هاي خشکسالی کوتاه و دراز مدت بوده است، امـا بـه   طول تاریخ همواره شاهد دوره

هاي  هاي زیادي که در طول دهه خصوص برداشت رشد جمعیت و تقاضا براي مصرف بیشتر آب به
اله رونـد  دسـترس آب هرسـ   هاي زیرزمینی انجام شده، باعث شده است، که منابع قابـل  اخیر از آب

بینی شـده و رونـد وضـعیت موجـود      لذا با توجه با تغییرات اقلیمی پیش. کاهشی بیشتري داشته باشد
منابع آبی، تحلیل وضعیت هر نوع تولید محصوالت زراعی در آینده در مناطقی مشابه ایران باید بـا  

، اگرچـه  همانگونـه کـه در قبـل اشـاره شـد     . در نظر گرفتن شرایط تـنش کمبـود آب همـراه باشـد    
چغندرقند نوعاً گیاهی است که توانایی تحمل شرایط کمبـود آب را در طـی دوره رشـد دارد، امـا     

توان تحمل به خشکی را در چغندرقنـد   تحقیقات اخیر نشان داده است که از طریق اصالح نبات می
رود  ار میاگرچه تاکنون رقم مقاوم به خشکی در چغندرقند معرفی نشده است، اما انتظ. افزایش داد

زمـان افـزایش    کاهش طول دوره رشد چغندرقند و هم. در آینده نه چندان دور، این امر محقق شود
شناسـایی و  . کارهـاي کـاهش مصـرف آب در زراعـت چغندرقنـد اسـت       کارآیی فتوسـنتزي از راه 

کارهـایی در جهـت    توسعه مناطق مناسب جهت کشت پاییزه چغندرقند در مناطق گرمسـیر و یـا راه  
منظور استفاده بیشتر از نزوالت جوي  مشکالت کشت انتظاري چغندرقند در مناطق سردسیر، به رفع

کارهاي تحقیقاتی و اجرایی اسـت کـه بایسـتی بیشـتر مـورد توجـه قـرار         پاییز و زمستان از دیگر راه
منظـور نگهـداري بیشـتر رطوبـت خـاك و اسـتفاده از        بهبود خصوصیات فیزیکـی خـاك بـه   . گیرد

توانـد مـؤثر    آبی نیز در این ارتبـاط مـی   منظور باال بردن مقاومت چغندرقند به کم ستی بهکودهاي زی
خشک باید بـه   هاي مختلف آبیاري تحت فشار در مناطق خشک و نیمه از طرف دیگر، روش. باشد

تر مورد حمایـت قـرار گرفتـه و در ایـن خصـوص، افـزایش سـطح دانـش کشـاورزان و           طور جدي
تواند در سرعت پیشرفت افزایش سطح زیرکشت در شـرایط مختلـف    طه میهاي مربو کاهش هزینه

  .آبیاري تحت فشار مؤثر واقع شود

  منابع مورداستفاده
تأثیر آرایش کاشت بـر خصوصـیات کمـی و کیفـی رقـم منـوژرم       . 1383. منصوري، غ اشرف −

اصالح و  گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات. هیبرید چغندرقند در اقلید و زرقان
  .تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

تـأثیر مـدیریت آبیـاري بـر خسـارت بیمـاري ریزومانیـا در        . 1386. دارابـی . و س. بذرافشان، م −
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گزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر         . هاي چغندرقند رقم
  .چغندرقند، کرج، ایران

ــین. 1387. گــوهري. و ج. بذرافشــان، م − ــوژیکی و زراعــی   تعی ــوژیکی، مرفول ــرات فیزیول تغیی
گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی،     . مختلف چغندرقنـد در تـنش خشـکی   ) هاي توده(هاي  رقم

  .مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران
مجلـه  . هاي زمستانی گرما در ایران جابجایی مکانی موج. 1384. شفیع موسوي. و ه. ر.براتی، غ −

  . 52الی  41. ص. رافیا و توسعهجغ
بررسی تأثیر قطـع آبیـاري آخـر فصـل بـر کمیـت و کیفیـت و سـیلوپذیري         . 1386. بساطی، ج −

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد،      . چغندرقند
  .کرج، ایران

گـزارش  . ي چغندرقنـد هـا  بررسی اثر دور آبیاري بر خواص کمی و کیفی رقم.1378. بیات، ع −
  . نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان

هـاي حاصـله در تولیـد چغندرقنـد اصـول و       پیشـرفت . 1371. الکسـاندر . و ج. تـی . جانسون، ر −
  .هاي قند و شکر ایران سندیکاي کارخانه. علیمرادي. ترجمه ا. ها روش

آبیاري و ارزیابی اقتصادي آن در  ی اثرات کمبررس. 1381. شیروانی. نعمتی و ا. ، ع.جلیلیان، ع −
  .  گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی کرمانشاه. زراعت چغندرقند

هاي منوژرم چغندرقند تحت شـرایط   زنی و سبز شدن بذر رقم بررسی جوانه. 1388. جلیلیان، ع −
ات اصـالح و تهیـه بـذر    گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسـه تحقیقـ  . مختلف تنش رطوبتی
  .چغندرقند، کرج، ایران

. ح. مالک و م. ترجمه ا. آب مصرفی گیاهان و آب موردنیاز براي آبیاري. 1365. اي.جنسن، م −
  .مرکز نشر دانشگاهی. عالمی

مدیریت زراعی تـنش رطـوبتی در مرحلـه رشـد مقـدماتی      . 1377. ابراهیمیان. و ا. جهاداکبر، م −
گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشـاورزي و  . یت و کیفیت چغندرقندهاي و تاثیر آن بر کم رقم

  . منابع طبیعی اصفهان
بررسی تنش خشکی در مرحله کوتیلدونی بر خواص کمـی  . 1379. عقدایی. و م. جهاداکبر، م −

  .گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان. و کیفی چغندرقند
تعیین تخلیـه مجـاز رطـوبتی در مراحـل مختلـف      . 1385. تیزاده حمای صادق. و س. چگینی، م −

گزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر         . رشد چغندر بذري
  .چغندرقند، کرج، ایران
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در مراحـل مختلـف رشـد    ) Kc(تعیـین ضـریب تعـرق گیـاهی    . 1383. غـالبی . چگینی، م و س −
، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقنـد،  گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. چغندر بذري
  .کرج، ایران

بررسی اثرات متقابل آب و پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفـی چغندرقنـد در   . 1387. چگینی، م −
گزارش نهایی پروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر       . سیستم آبیاري بارانی

  .چغندرقند، کرج، ایران
احمد . فتوحی و ج. عقدایی، ك. جهاداکبر، م. افشار، م. شهبازي، ا. ی، ححقایق. ، ا.چگینی، م −

. ياتعیـین حـد تخلیـه مجـاز رطـوبتی در مراحـل مختلـف رشـد چغندرقنـد ریشـه          . 1387. آلی
  .گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

تروژن، آب آبیاري و طول دوره رشد بر کارآیی مصرف تأثیر مدیریت نی. 1386. پور، م حسین −
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و    . آب و نور در چغندرقند زمستانه
  .تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

بررسی تأثیر فرم ریشه و رطوبت خاك در هنگام برداشت بر . 1385. گوهري. خیامیم، س و ج −
گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه      . ال خاك همراه ریشه از مزرعـه میزان تلفات و انتق

  .تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران
بررسی تأثیر تنش آبی بر عملکرد چغندرقند و به دست آوردن تابع تولید و . 1380. رحیمیان، م −

  . خراسانگزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی . Kcضریب گیاهی 
هــاي مختلــف آبیــاري و  بررســی و ارزیــابی روش. 1388. آذري. نــوروزي و ا. ، ع.رضــوانی م −

گـزارش نهـایی   . ها بـر کمیـت و کیفیـت چغندرقنـد     کارآیی مصرف ازت و آب در این روش
  .پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

گزارش نهـایی  . فی پتانسیل چغندرقند با استفاده از الیسیمترتعیین آب مصر.  1374. رضوي، ر −
  .غربی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان

هـاي   ارزیـابی و مقایسـه فنـی ـ اقتصـادي روش     . 1384. جهـاداکبر . نیکویی و م. ، ع.سالمی، ح −
مؤسســه  گــزارش نهــایی پــروژه تحقیقــاتی،. و شــیاري در چغندرقنــد) تیــپ(ي اآبیــاري قطــره

 .تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران
گزارش عملکرد بخـش آب در برنامـه چهـارم و جایگـاه آن در برنامـه      . 1388. و.م.سامانی، ج −

  .دفتر مطالعات زیربنایی. پنجم
هـاي مختلـف قبـل از برداشـت و      بررسی اثرات توأم قطع آبیـاري در زمـان  . 1379. شریفی، ح −

گزارش . ه بر روي عملکرد ریشه، درصد قند و پوسیدگی ریشه چغندرقندمصرف دیر کود ازت
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  .نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران
تعیین دور مناسب آبیاري در تولیـد بـذر چغندرقنـد در منطقـه     . 1384. زاده حمایتی، س صادق −

سسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کـرج،  گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤ. اردبیل
  .ایران

هـاي چغندرقنـد بـا اسـتفاده از      بررسی اصـالح مقاومـت بـه خشـکی رقـم     . 1380. صادقیان، س −
گزارش نهایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و      . ي نیمه فامیلیاسلکسیون دوره

  .تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران
ــد   برر. 1384. جــو، ع صــلح − ــاري روي تولی ــر دورآبی ــداوم اث ــات زیرشــکن، ت ــأثیر عملی ســی ت

  . گزارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي. چغندرقند
بررسی رابطه پارامترهاي مرفولوژیک بـا تحمـل بـه    . 1385.عبداللهیان نوقابی، م و محمدیان، ر −

اصـالح و تهیـه بـذر     گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسـه تحقیقـات  . خشکی در چغندرقند
  .چغندرقند، کرج، ایران

تعیین رابطه بین روش آزمایشـگاهی کشـت در محـیط پلـی اتـیلن      . 1387. عبداللهیان نوقابی، م −
و کشت در مزرعه بـراي غربـال منـابع  ژنتیکـی چغندرقنـد از نظـر تحمـل بـه          (PEG)گلیکول 
یه بذر چغندرقند، کرج، گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و ته. خشکی
  .ایران

هــاي جدیــد متحمــل بــه خشــکی  ارزیــابی ژنوتیــپ. 1387. خیــامیم. و س. الــه طالقــانی، د فــتح −
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد،      . چغندرقند
  .کرج، ایران

اشـت چغندرقنـد در سیسـتم    تعیین بهتـرین تـراکم بوتـه و آرایـش ک    . 1383. اله طالقانی، د فتح −
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، . آبیاري بارانی
  .کرج، ایران

هـاي مختلـف رطـوبتی خـاك بـر محصـول منـابع         بررسی تأثیر رژیم. 1384. اله طالقانی، د فتح −
مؤسسه تحقیقات اصالح گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، . ژنتیکی متحمل به خشکی چغندرقند
  .و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

برنامه بهینه آبیـاري چغندرقنـد   . 1385. اله طالقانی فتح. زارعی و د. درویشی، ق. ، د.نیا، م فرزام −
گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی،     . آبیـاري  در مراحل مختلف رشد با استفاده از تکنیـک کـم  

  .ندرقند، کرج، ایرانمؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغ
بـرآورد  . 1376. تـوالیی . فـر و م  شـهابی . قـائمی، م . ر.جارالهی، م. شریعتی، ر. ر.، م.ا.فرشی، ع −
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 900کشـاورزي،   آمـوزش  نشـر  اول، جلـد  کشور، باغی و عمده زراعی آب موردنیاز گیاهان

  .ص
فی محصـول  بررسی تاثیر کیفیت آب و دور آبیاري روي تولید کمی و کی. 1379. قنبرزاده، ج −

  . مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی فارس. چغندرقند
ترجمه اعضاي هیئـت علمـی   . چغندرقند از علم تا عمل. 1377. اسکات. ام.و اچ. ا. کوك، دي −

  .نشر علوم کشاورزي. مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
رآیی مصرف آب، کمیت و بررسی تاثیر آرایش کاشت بر کا. 1384. معیري. و ه. گوهري، ج −

گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر          . کیقیت چغندرقند
  .چغندرقند، کرج، ایران

بررسی و تعیین حساسیت مراحل مختلف رشد چغندرقنـد بـه   . 1388. ستاري. و م. زاده م محرم −
ح و تهیـه بـذر چغندرقنـد،    گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصال. قطع آبیاري
  .کرج، ایران

بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر سـطح ویـژه بـرگ و برخـی از خصوصـیات      . 1388. زاده م محرم −
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر . اندام هوایی در چغندرقند
  .چغندرقند، کرج، ایران

گـزارش نهـایی   . خشـکی بـا کیفیـت چغندرقنـد     بررسی تعیین رابطه تنش. 1380. محمدیان، ر −
  .پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

هـاي مقـاوم بـه     تعیین مناسبترین شاخصهاي فیزیولوژیکی در انتخاب رگـه . 1380.محمدیان، ر −
  .گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان.خشکی در چغندرقند

بررس اثر زمـان شـروع آبیـاري در کشـت انتظـار بـر روي برخـی صـفات         . 1384.محمدیان، ر −
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد،      . چغندرقند
  .کرج، ایران

بررسی تاثیر پتاسیم در افزایش مقاومت بـه  . 1380. کالرستانی. احمدي و ك. ، م.محمدیان، ر −
  .گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان. ر چغندرقندخشکی د

بررسـی اثـر دو روش آبیـاري تیـپ و نشـتی و      . 1388. صدر قائن. چگینی و ح. ، م.میرزایی، م −
گـزارش نهـایی پـروژه    . سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بـر کمیـت و کیفیـت بـذر چغندرقنـد     

  .ه بذر چغندرقند، کرج، ایرانتحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهی
آبـی در مراحـل چهارگانـه رشـد      تعیـین حساسـیت بـه کـم    . 1387. رضوانی. و س. میرزایی، م −

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد،      . چغندرقند
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  .کرج، ایران
ول چغندرقنـد در دو  بررسی کمیت و کیفیت محص. 1385. قدمی فیروزآبادي. میرزایی، م و ع −

گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیـه  . سیستم آبیاري نشتی و میکرو
  .بذر چغندرقند، کرج، ایران

آبیاري و ارزیابی اقتصادي آن در  بررسی اثرات کم. 1381. جدایی. کیا و ع بقایی. ، م.نورجو، ا −
، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر      گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی    . زراعت چغندرقند

  .چغندرقند، کرج، ایران
بررسی واکنش چغندرقند به قطع آبیـاري در مراحـل مختلـف    . 1382. کیا بقایی. و م. نورجو، ا −

گزارش نهایی پروژه تحقیقـاتی، مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر       . رشد در منطقه خوي
  .چغندرقند، کرج، ایران

سی و مقایسه کشـت مسـتقیم و گلـدانی چغندرقنـد در سیسـتم آبیـاري       برر. 1387. نوروزي، ع −
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقنـد، کـرج،   . بارانی
  .ایران

. هاي چغندرقند در سیستم آبیاري بـارانی  ترین تراکم بوته رقم تعیین مناسب. 1387.نوروزي، ع −
  .ی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایرانگزارش نهایی پروژه تحقیقات

بـر کمیـت و کیفیـت    ) پتاسیم و نیتروژن(بررسی تأثیر کودهاي ماکروالمنت . 1388. نوشاد، ح −
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیـه  . چغندرقند متحمل به خشکی
 .بذر چغندرقند، کرج، ایران

بــر کمیــت و کیفیــت ) بــر و روي(بررســی تــأثیر کودهــاي میکــرو المنــت . 1388. نوشــاد، ح −
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیـه  . چغندرقند متحمل به خشکی
  .بذر چغندرقند، کرج، ایران



  
  
  
 

  ممهشتهشتفصل فصل 

  تغذیه چغندرقندتغذیه چغندرقند

  حمید نوشاد

  مقدمه
. هسـتند محیطی و  که داراي دو جنبه ژنتیکی اند عامل مؤثر در رشد گیاه شناخته شده 52حدود 
ی، ترکیـب هـواي   شـ تاب، انرژي دما، رطوبت عواملی مانندو  ژنتیکیجزو عوامل توده  و واریته، رقم

وجـودات زنـده، عـدم    ،م)EC( شـوري خـاك   ،)pH(خاك  واکنش، اتمسفر، ترکیب هواي خاك
از جملـه عوامـل   . شـوند  بندي مـی  دستهمحیطی در گروه عوامل  ییعناصر غذاو  وجود مواد مزاحم
توان به رطوبـت و   ها را کنترل کرد می هاي زراعی، آن توان از طریق اعمال مدیریت محیطی که می
تعـدادي از  ، موجـود در طبیعـت  ده شناخته شـ  عنصر 103حدود از. خاك اشاره کردعناصر غذایی 

نحوه مشارکت این عنصرها در زندگی گیـاه بسـته بـه نـوع تـأثیر      . ها در رشد گیاه شرکت دارند آن
  .شوند تقسیم می ضروريو  ارتباط مفید یا بی، )یسم(مضر ها به سه گروه  آن

ولیـدمثلی گیـاه   اي و یـا ت  دوره رشـد سـبزینه  هـا   بدون آن) 1(که  دلیل آن شانزده عنصر غذایی به
 نقش مسـتقیم در متابولیسـم گیـاهی   ) 3(است و  اختصاصیها  آنم کمبود یعال) 2(، شود مل نمیاک

ي بـر اسـاس   ضـرور  هايعنصـر از سوي دیگر، . شوند دارند، جزو عنصرهاي ضروري محسوب می
رمصـرف و کـم      میزانی که گیاه از خاك جـذب مـی   شـود  مصـرف تقسـیم مـی    کنـد بـه دو دسـته پ .

نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم، گـوگرد،      شامل نه عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن، رمصرفپ عنصرهاي
و کلر جـزو عنصـرهاي    هفت عنصرآهن، روي، بور، منگنز، مس، مولیبدن. هستند کلسیم و منیزیوم

کمبود هر یک از این عنصرها، باعث کاهش رشد گیاه و در نهایت، . شوند محسوب می مصرف کم
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گیاهان ـ از جمله چغندرقند ـ عنصرهاي غذایی موردنیاز خود    . شود عملکرد کمی و کیفی گیاه می
عنصرهاي اکسیژن، هیدروژن و کربن از هواي اتمسفر و یـا  . کنند هاي مختلف تأمین می را به روش

این درحالی اسـت کـه عنصـرهاي نیتـروژن، فسـفر، پتاسـیم، گـوگرد،        . شوند آب آبیاري تأمین می
و یا هواي خاك، اتمسفر و از طریق خاك عمدتاً مصرف   یم و منیزیم و همچنین عنصرهاي کمکلس

  .شوند تأمین میپاشی  یا ازطریق محلول
شـوند، کمـی    خشک محسوب مـی  اینکه، اکثر مناطق ایران جزو مناطق خشک و نیمه  با توجه به

ودي خـاك از نظـر   دهنده خاك باعث شـده اسـت تـا موجـ     بارندگی و جنس سنگ مادري تشکیل
هـا از طریـق    حـدي باشـد کـه نیـازي بـه افـزایش آن       برخی از عنصرها ـ مانند کلسـیم و منیـزیم ـ بـه     

منظـور تغذیـه بهینـه و دسـتیابی بـه حـداکثر        امـا بـه  . هاي شیمیایی و یا آلی وجود نداشـته باشـد   کود
تی برخـی از  عملکرد کمی و کیفی محصـول، همـراه بـا تـأمین سـایر عوامـل مـؤثر بـر رشـد، بایسـ          

رمصرف مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم و در برخی مـوارد، گـوگرد و عنصـرهاي     عنصرهاي غذایی پ
کمبـود و یـا   . اي موارد، آهـن و منگنـز بـه خـاك افـزوده شـود       مصرف مانند روي، بر و در پاره کم

بـل  تواند عملکرد کمی و کیفی محصول را بـه میـزان قا   مصرف بیش از حد هریک از عنصرها، می
  . توجهی کاهش دهد

رعایت زمـان صـحیح مصـرف کـود باعـث       در مناطق چغندرکاري ایران، معموالً کمبود و عدم
کاهش عملکرد کمی و کیفی محصول و در ارتباط با نیتروژن، مصرف بیش از حـد کـود موجـب    

ر طـو  قنـد ـ بـه    شروع مطالعات و تحقیقات مرتبط با تغذیه چغندر. شود کاهش کیفیت چغندرقند می
تـرین قـدمی کـه طـی      بدون شک، بزرگ. گردد بازمی) 1975سال (جامع ـ به سی و پنج سال پیش  

شـده اسـت، توصـیه     ههاي اخیر در ارتباط با تغذیه گیاهی ـ از جمله تغذیه چغندرقنـد ـ برداشـت     سال
  .کودي با تکیه بر نتایج تجزیه خاك است

  عنصرهاي پرمصرف یا ماکروالمنت
  نیتروژن
هاي آلی مانند آمینواسیدها،  ترین مولکول نیتروژن بخش ساختمانی مهم :ژیک نیتروژننقش فیزیولو

طور کلی، زندگی گیاه به آن بستگی  بنابراین، متابولیسم و به. ها و اسیدهاي نوکلئیک است پروتیئن
هـاي   اند ـ و نیـز رنگیـزه    هاي مختلف ـ که همه از مواد پروتیینی  همچنین تولید و فعالیت آنزیم. دارد

  .ویژه کلروفیل ـ به نیتروژن بستگی دارد گیاهی ـ به

در . ها است بذر چغندرقند داراي مقدار کافی نیتروژن براي ظهور کوتیلدون :عالیم کمبود نیتروژن
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که، خاك از لحاظ میزان نیتروژن فقیر باشد، عالیم کمبـود نیتـروژن از زمـان ظهـور اولـین       صورتی
چـون عنصـر   . کننـد  ها نیز شروع بـه زرد شـدن مـی    هاي حقیقی آغاز و متعاقب آن سایر برگ برگ

هـا اسـت و کـاهش ایـن      در بـرگ دهنده ترکیب کلروفیل  نیتروژن یکی از عنصرهاي اصلی تشکیل
شود، بنابراین، اولین عالیم کمبود این عنصـر در گیـاه    عنصر، باعث کاهش میزان کلروفیل گیاه می

دلیـل متحـرك بـودن نیتـروژن در گیـاه،       از طرفـی، بـه  . ها اسـت  ایجاد رنگ زرد و پیچیدگی برگ
بنابر این، رنگ . کنند جذب میهاي پیر را  هاي جوان با توانایی بیشتر نیتروژن موجود در برگ برگ

هـاي جـوان نیـز زرد     هاي پیر شروع و در صورت تداوم کمبود، متعاقب آن برگ زرد ابتدا از برگ
توان به کوچک شـدن پهنـک و بلنـد شـدن دمبـرگ اشـاره        از دیگر عالیم کمبود می. خواهند شد

  ). 3-8و  2-8، 1-8هاي  شکلو  1-8جدول (کرد

  
  

 داراي کمبود نیتروژن گ با نیتروژن کافی وبرگمقایسه بر .2 -8شکل 

  
 سمت راست داراي نیتروژن کافی و سمت چپ تصویر داراي کمبود نیتروژن .1 -8شکل 
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ها ـ مانند ریزومانیـا ـ و یـا فشـردگی خـاك        عالیم کمبود نیتروژن، شبیه عالیم برخی از بیماري

دلیل برخی شـرایط حـاکم بـر رشـد      گاهی اوقات، علیرغم وجود نیتروژن کافی در خاك، به .است
طـور کلـی، هـر     بـه . ، گیاه قادر به جذب این عنصر نیست)مانند سرما و یا تهویه نامناسب در خاك(

جـذب و در نهایـت، خلـل در جـذب      عاملی که باعث عدم تبدیل نیتروژن غیرقابل جـذب بـه قابـل   
  .)1-8جدول ( در خاك شود، عالیمی شبیه کمبود نیتروژن ایجاد خواهد کرد نیتروژن موجود

قبول محصول  قابل مهم و حیاتی جهت کسب عملکرد ،مدیریت نیتروژن یکی از عملیات جدي
همچنین بیشترین تحقیقات انجام شـده در ارتبـاط بـا تغذیـه چغندرقنـد، بـه عنصـر        . استچغندرقند 

 ،تجزیه خـاك مانند هاي مختلفی  تاکنون روش. نیتروژن و تعیین مقدار موردنیاز آن اختصاص دارد
جهـت بـرآورد نیتـروژن موردنیـاز چغندرقنـد       ،متـر  کلروفیـل چـون  ابزاري  و استفاده از تجزیه گیاه
ها، کارآیی بیشـتري   روش تجزیه خاك نسبت به روش تجزیه گیاه و یا سایر روش .اند بررسی شده

بـرداري و آزمـایش    نمونـه بنـابراین،  . گیـرد  داشته و در حال حاضر نیز، بیشتر مورد استفاده قرار مـی 
از سـوي   .اسـت مصرف کـود موردنیـاز محصـوالت کشـاورزي      میزان تعیینخاك، کلیدي جهت 

، کیفیـت  چگـونگی انتخـاب نمونـه    مسـتقیم بسـتگی بـه   طـور   بـه ز ارزش آزمایش خـاك نیـ  دیگر، 
  .داردسازي نمونه  برداري و همچنین آماده نمونه

دار موردنیـاز چغندرقنـد    ترین عوامل مؤثر بر میـزان کـود نیتـروژن    مهم :نیتروژن موردنیاز چغندرقند
میـزان مـواد آلـی    ) 3(، عملکـرد موردانتظـار  ) 2(میزان نیتروژن باقیمانده در خـاك،  ) 1: (عبارتند از

  
 بوته داراي کمبود نیتروژن .3 -8شکل 
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سـایر  ) 6(شـرایط آب و هـوایی،   ) 5(تناوب زراعـی و سـابقه کشـت قبلـی،     ) 4(موجود در خاك، 
از جملـه  (مـدیریت زراعـی   ) 7(، )از جملـه بافـت خـاك   (مشخصات شیمیایی و یا فیزیکـی خـاك   

شـرایط   دار بـا توجـه بـه    تغییر در کارآیی مصرف کود نیتـروژن ) 8(، )کاشت آبیاري، تراکم، تاریخ
  ). سطحی یا تحت فشار(روش آبیاري ) 9(آب و خاك و 

 چند منطقه مشابه حتی بـراي  برايتنها  نهیک فرمول کلی ارایه  با در نظر گرفتن عوامل مذکور،
، عالوه بر شتاقبل از ک دار کودهاي نیتروژنبیش از نیاز  مصرف. پذیر نیست نیز، امکان یک منطقه

 نـامطلوبی  شدن آن از دسترس ریشه و آلودگی محیط زیست، اثرامکان شسته شدن عنصر و خارج 
از سویی دیگر، عدم مصرف کود نیتروژن ـ بـا وجـود نیـاز     . گذارد بر جوانه زدن بذر چغندرقند می

  . گذارد میثیر منفی بر کمیت وکیفیت این محصول أتبه آن ـ نیز 
نیتـروژن  د قـادر اسـت   بر اسـاس برخـی مطالعـات و در شـرایط آب و هـوایی اروپـا، چغندرقنـ       

بـین   براسـاس همـین مطالعـات،    .کنـد متري خـاك جـذب    سانتی 60-250از عمق  خود راموردنیاز 
N-NO3(عملکردریشه چغندرقند با میزان نیتروژن نیتراتی 

خـاك  متـري   سانتی 90تا عمق موجود ) -
نیتروژن  وقتی میزان. همبستگی وجوددارد )روز پس از کاشت 30-45 حدود(درابتداي فصل رشد 

ــار کیلــوگرم 225 بــیش ازخــاك متــري  ســانتی90نیتراتــی خــاك در عمــق  ــادر هکت عمــق  در وی
. نیسـت  دار نیتـروژن هاي نیازي به مصرف کود، باشدکیلوگرم در هکتار  80از بیش  ،متري سانتی30

اي آن را   این مـوارد، ضـمن تأکیـد بـر قـدرت نفـوذ ریشـه چغندرقنـد در خـاك، مطالعـات تغذیـه           
  .سازد تر می پیچیده
ن ریشـه چغندرقنـد  طور کلی و با توجه به شرایط اقلیم و گیاه  به -12نیـاز بـه    ،جهت تولید هر تُ

موردنیـاز   دار نیتـروژن  میـزان کـود  در شرایط اقلیمـی ایـران،   .وجود دارد خالص کیلوگرم نیتروژن5
ن ریشه چغندرقند، حدود  منظـور بـرآورد    بـه . است خالص کیلوگرم نیتروژن 5-7جهت تولید هر تُ

متـر درمرحلـه    سـانتی  30صـفر تـا   عمـق   در غلظـت نیتـرات خـاك    نیتروژن موردنیاز این محصول،
درصـد بـا    5/1هایی با ماده آلی بـیش از   در ایران و در خاك. شود درنظر گرفته میبرگی  4-6رشد

متـر خـاك    سـانتی  30بافت متوسط و لومی، چناچه قبل از کاشت، نیتروژن نیتراتـی عمـق صـفر تـا     
 60گرم در کیلوگرم خاك باشد، بدون مصرف کود نیتروژن، عملکرد ریشه حدود  میلی 15حدود 

ن در هکتار قابل دست منظور  ها ـ به  بنابراین، در حال حاضر در ایران ـ مانند سایر کشور . یابی است تُ
 30مـق صـفر تـا    برآورد نیتروژن موردنیاز چغندرقند، اسـتفاده از تجزیـه خـاك و تعیـین نیتـرات ع     

  . متر، با در نظر گرفتن عملکرد موردانتظار، روش مناسبی است سانتی
ن ریشه چغندرقند حدود  بهگونه که بیان شد،  همان کیلوگرم  5-7طور متوسط جهت تولید هر تُ

میزان نیتروژن  بایدین ابتدا یقورد نزدیک به آجهت بربا این وجود، . نیتروژن خالص موردنیاز است
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 ،کمتـر از حـد نیـاز بـود    موجودي و چنانچه مقدار  گیري اندازه )شکل نیترات به( در خاك دهباقیمان
 بایسـت  بر همین اساس، جهت مصرف کود سرك نیز مـی . شودصورت کودهاي شیمیایی اضافه  به

، )هـا  از کـف جویچـه  (متـر خـاك    سـانتی  30صفر تا برداري از عمق  با نمونه ،وجین پس از تنک و
کـود نیتـروژن    ،گرم در کیلوگرم خاك باشد میلی 25از  کمترچنانچه میزان نیتروژن نیتراتی خاك 

منظـور رسـیدن بـه حـد      بـه  .نیستنیازي به مصرف کود نیتروژن  ،در غیر این صورت ،دشومصرف 
 15-20گـرم در کیلـوگرم نیتـرات خـاك، حـدود       مطلوب مذکور، باید براي افزایش هر یک میلی

) بنا به شرایط راندمان مصـرف، وضـیعت مـاده آلـی و بافـت خـاك      (ر هکتار کود اوره کیلوگرم د
درصـد، همچنـین خـاك داراي بافـت      5/1چناچه وضیعت ماده آلی خـاك بـیش از   . مصرف شود

متـر کـف    سـانتی  30متوسط و لومی باشد و در زمان تنک و وجین، نیتروژن نیتراتی عمـق صـفر تـا    
ن در هکتار  80کیلوگرم خاك باشد، دستیابی به عملکرد بیش از  گرم در میلی 25جویچه بیش از  تُ

در مناطق گرم ـ ماننـد دزفـول ـ کـه چغندرقنـد       . بدون استفاده از کود نیتروژن، دور از انتظار نیست
میـزان  شـود،   و در مناطق سرد مانند کرج که چغندرقند به صورت بهاره کشت می ،صورت پاییزه به

  .خواهد بود 2-8به شرح جدول کود نیتروژن موردنیاز 
  

کود نیتروژن بر اساس آزمون خاك  *توصیه. 2- 8جدول 
  تن در هکتار ریشه چغندرقند 80جهت تولید 

  )کشت بهاره(مناطق سرد     )کشت پاییزه(مناطق گرم 

 نیترات خاك 

میلی گرم در (
 )کیلوگرم خاك

کود اوره 
 معمولی

کیلوگرم (
  )درهکتار

 نیترات خاك   

در  میلی گرم(
 )کیلوگرم خاك

کود اوره 
 معمولی

کیلوگرم (
  )درهکتار

> 5  400-300    > 5  400-300  
5-10  300-250    5-10  300-250  
10-15  250-150    10-15  250-150  
15-20  150-100    15-20  150-100  
20-25  100    20-25  100  
  صفر  25 >    صفر  25>

هایی بـا بافـت رسـی، مـواد آلـی       هاي فوق در خاك توصیه*
در . معتبــر اســت 5/7بــیش از  pHکمتــر از یــک درصــد و 

و یـا افـزایش مـواد آلـی و تغییـر بافـت        pHصورت کاهش 
هاي  کیلوگرم از توصیه 50خاك به لومی و متوسط، حدود 

  .یابد فوق کاهش می
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  فسفر

هـا،   فسفر جزیی از اسیدهاي نوکلئیک، فسـفولیپیدها، برخـی از کـوآنزیم    :نقش فیزیولوژیک فسفر
، )UTP(و مواد مشـابه آن ـ ماننـد اوریـدین تـري فسـفات        ATPتر،  قندهاي فسفردار و از همه مهم

این ترکیبات، انتقـال انـرژي در   . است) GTP( و گوانین تري فسفات) CTP(سیتیدین تري فسفات 
  .سازند گیاه را ممکن می

شـود و تنهـا    نـدرت در گیـاه بـالغ چغندرقنـد دیـده مـی       عالیم کمبود فسفر بـه  :عالیم کمبود فسفر
از . شـدت کـاهش یافتـه باشـد     جذب خاك به کند که غلظت فسفر قابل هنگامی این عالیم بروز می

از دیگـر  . ها و پوسیده شدن کل گیاه اسـت  سبز تیره شدن رنگ برگعالیم مشخصه کمبود فسفر، 
اي و  هـا قهـوه   عالیم کمبود، بنفش رنگ شدن حاشیه و سپس کل برگ است که در نهایت، بـرگ 

هـاي خشـبی    اي از ریشـه  تأخیر در رشـد ریشـه و هچنـین تشـکیل تـوده     . سپس از بین خواهند رفت
  ).5-8و  4-8هاي  شکلو  1-8ول جد(ثانوي، از دیگر عالیم کمبود فسفر است 

تحقیقاتی زیادي در رابطه با مصرف کود فسفردار در زراعـت   هاي پروژه :فسفر موردنیاز چغندرقند
به استثناء تعداد اندکی از این تحقیقات که بـه  . چغندرقند در مناطق مختلف کشور انجام شده است

ـرم   تعیین حدود بحرانی، کفایت و مطلوب در خاك و یا گیاه چغ هـاي   ندرقند پرداخته اسـت و یـا نُ
هـاي مختلـف و    صورت میدانی در اسـتان  ـ سامانه تلفیقی تشخیص و توصیه ـ را به   DRIS(1(دریس 

 
1.Diagnosis and Recomendation Integrated System 

  
 در برگ چغندر قند فسفرکمبود  .4 -8شکل 
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هـا را شـامل    درصد آن 95در شرایط زارع انجام داده است، سایر تحقیقات انجام شده ـ که بیش از  
براسـاس نتـایج حاصـله، کـود فسـفردار      . اسـت ) کرتـی (اي هاي مزرعه می شود ـ بر اساس آزمایش 

یک استان و یـا یـک منطقـه مشـخص     تنها در مناطق مختلف کشور، حتی در  موردنیاز چغندرقند نه
 .کیلوگرم فسفر خالص در هکتار متغیـر گـزارش شـده اسـت     270بسیار متغیر و دامنه آن از صفر تا 

علت تغییر و تفاوت در شـرایط   نیاز در زراعت چغندرقند به دامنه زیاد تغییرات در مقدار فسفر مورد
مشخصات خـاك در واکـنش بـه کـود     ترین  از مهم. خاك، اقلیم و مدیریت زراعی این گیاه است

خاك و مقدارموجودي فسفر در خاك و همچنـین    pHتوان به بافت خاك، مواد آلی، فسفردار می
  .عملکرد موردانتظار اشاره کرد

ن ریشه چغندرقند، حدود یک کیلوگرم فسفر خالص نیـاز اسـت   به در منـاطق   .منظور تولید هر تُ
متـري خـاك    سانتی 30صفر تا جذب در عمق  فسفر قابل چنانچه میزان پاییزه،هاي  در کشت گرم و

در . نیسـت  دارنیـازي بـه مصـرف کـود فسـفر      ،گرم در کیلوگرم باشد میلی 12حدود قبل از کشت 
در این منـاطق،  . بدیا میحد مطلوب در خاك افزایش ـ   کرج ومناطق مشابهـ مانند هاي سردتر   اقلیم

 20بـیش از  قبـل از کشـت   متـري خـاك    سـانتی  30صـفر تـا    جـذب در عمـق   اگر میزان فسفر قابـل 
 یبایسـت  ،صـورت  در غیـر ایـن  . نیسـت  دارنیازي به مصرف کود فسـفر  ،گرم در کیلوگرم باشد میلی

  . میزان فسفر موجود در خاك را به حد مطلوب رساند
غلظـت فسـفر در    ،مونیوم ویا سوپرفسفات تریپـل آ کیلوگرم کود فسفات 50مصرف هر  يازا به
 ،بنابراین .یابد گرم در کیلوگرم خاك افزایش می میلی 5/2تقریباً حدود  ،متر سانتی 30صفر تا عمق 

  جـذب در  راحتی میزان کود موردنیاز را محاسبه وغلظت فسـفر قابـل   توان به با یک حساب ساده می
  

  
 کمبود فسفر در بوتۀ چغندرقند .5 – 8شکل 
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کود فسفره بر اساس آزمون خاك جهت  *توصیه. 3- 8جدول 
  تن در هکتارمحصول ریشه چغندرقند 80تولید 
  )کشت بهاره(مناطق سرد     )کشت پاییزه(مناطق گرم 

 فسفر قابل جذب

میلی گرم در (
 کیلوگرم خاك

سوپر 
فسفات 
 تریپل

کیلوگرم (
  )درهکتار

  
 فسفر قابل جذب

میلی گرم در (
 کیلوگرم خاك

سوپر فسفات 
 تریپل

کیلوگرم (
  )درهکتار

> 5  200    > 5  300  
5-10  200-150    5-10  300-250  
10-15  150-100    10-15  250-200  
  150-200  20-15    صفر  15 >

-  -    20-25  150-100  
  صفر  25 >    -  -

هایی با بافت رسی، مواد آلـی کمتـر    هاي فوق در خاك توصیه*
در صورت کاهش . معتبر است 5/7بیش از  pHاز یک درصد و 

pH          و یا افـزایش مـواد آلـی و تغییـر بافـت خـاك بـه لـومی و
هــاي فــوق کــاهش  کیلــوگرم از توصــیه 100متوســط، حــدود 

  .یابد می
  

یکی از مشکالت عمده در زراعت چغندرقند ایـران،   .)3-8جدول ( خاك را به حد مطلوب رساند
ی در وجـود فسـفر کـافی در خـاك، نقـش مهمـ      . عدم وجود تراکم مناسب در سطح مزرعـه اسـت  
در مناطق گرم ـ مانند دزفول ـ که امکان کشـت    . استقرار گیاه در مراحل اولیه رشد چغندرقند دارد

و در مناطق سرد مانند کـرج کـه چغندرقنـد بـه صـورت بهـاره کشـت         پاییزه چغندرقند وجود دارد
  .است 3-8، میزان کود فسفردار موردنیاز به شرح جدول شود می

  پتاسیم
ترین کـاتیون   پتاسیم از نظر مقدار و نقش فیزیولوژیک آن در گیاه، مهم :پتاسیمنقش فیزیولوژیک 

 60هـا بـه بـیش از     هاي گونـاگون اسـت کـه تعـداد آن     نقش اصلی پتاسیم، فعال کردن آنزیم. است
. هاسـت  پتاسیم مؤثرترین کاتیون یک ظرفیتی براي فعـال کـردن تمـام ایـن آنـزیم     . رسد ترکیب می

پتاسـیم، تـأثیر   . هاي دیگر مؤثر است تقال مواد حاصل از فتوسنتز از برگ به اندامپتاسیم در تسریع ان
ایـن  . زیادي بر افزایش کیفیت محصول و افزایش رانـدمان مصـرف سـایر عنصـرهاي غـذایی دارد     

در بین عنصرهاي پر مصـرف، پتاسـیم نقـش    . عنصر در گیاهان زراعی به عنصر کیفی معروف است
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هایی که چغندرقند  پتاسیم در بین کاتیون. چغندرقند دارد) درصد قند(بسیار مهمی در کیفیت ریشه 
افزایش مقاومت به ) 1: (هاي پتاسیم عبارتند از از دیگر نقش. کند، بیشترین مقدار را دارد جذب می
) 3(ت مستقیم غیرخطی آن بـا درصـد قنـد ریشـه،     نسب) 2(ها، آفات، خشکی و سرمازدگی،  بیماري

کنـد و   هاي کلسیم، منیزیم و سدیم رقابـت مـی   پتاسیم در فرآیند جذب توسط چغندرقند با کاتیون
پتاسیم همراه با سدیم دو کاتیون مهم در تغذیه چغندرقند است که بـراي دسـتیابی بـه حـداکثر     ) 4(

  .عملکرد، موردنیاز است

نـدرت بـر روي بـرگ     الیم کمبود پتاسیم ـ مانند عالیـم کمبـود فسـفر ـ بـه      ع :عالیم کمبود پتاسیم
هـا بـه رنـگ     از عالیم اولیه کمبود پتاسیم در چغندرقند، ابتدا حاشیه برگ. شود چغندرقند دیده می
هـا   پس از آن، تمام بـرگ . شود رنگ می ها بی رنگ درآمده و متعاقب آن، رگبرگ سبز زیتونی کم

صــورت  هــاي نخــودي رنــگ بــه رنــگ درآمــده و در روي آن، لکــه اي کــم رنــگ قهــوه تیــره و بــه
اي راه  هـاي قهـوه   معموالً در روي دمبـرگ، زخـم  ). 6-8شکل (شوند  هاي کوچک ظاهر می خوشه

  .)1-8جدول ( شود راه دیده می

میزان پتاسیم خاك معموالً خیلی بیشتر از میزان عنصرهاي غـذایی پرمصـرف    :مقدار کود موردنیاز
هـا   ها خیلی متغیر است، در بعضی از خاك میزان پتاسیم خاك. مانند نیتروژن و فسفر ـ است  دیگر ـ 

دار به خـاك افـزوده شـود و     هاي پتاسیم مقدار پتاسیم خاك کم بوده و ضروري است هرساله کود
هاي ایران مقدار پتاسیم به حـدي زیـاد اسـت کـه پـس از سـالیان        در برخی دیگر، مانند اکثر خاك

شویی و یا جذب توسط گیاه از خاك خارج شده، هنوز نیازي به مصرف این  که در اثر آبزیادي 
هاي منـاطق خشـک و بـا درصـد رس      طور کلی، در خاك به. شود طور جدي احساس نمی عنصر به

  .باال، پتاسیم خاك بیشتر است
ن ریشه چغندرقند، حدود هفت کیلوگرم پتاسیم خالص نیـاز اسـت   به غلظـت  . منظور تولید هر تُ

توصیه کود در غلظـت زیـر حـد    . شود گرم در کیلوگرم توصیه می میلی 120 ،بحرانی پتاسیم خاك
. دوشـ  مـی چغندرقنـد   و کیفیـت ش حتمی عملکرد یباعث افزا )گرم در کیلوگرم میلی 120( بحرانی

  
 چغندر قند) سمت چپ(و بوته) سمت راست(پتاسیم در برگ کمبود  .6 -8شکل 
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گرم در کیلوگرم خاك با توجه بـه شـرایط    میلی 120-240توصیه کود در محدوده غلظت بحرانی 
 120-180در محـدوده   متوصـیه کـود پتاسـی   از سـوي دیگـر،    .د باید مـورد توجـه قـرار گیـرد    تولی
داشت سطوح عنصر غذایی پتاسیم، تضمین عملکـرد و   گرم در کیلوگرم با هدف مدیریت نگه میلی

نتایج یک تحقیق میـدانی در   .گیرد عنصر غذایی مورد توجه قرار میاین کاهش  خطرجلوگیري از 
گـرم در کیلـوگرم خـاك     میلـی  200ن داد که، تمام مزارع که داراي پتاسیم بـاالي  استان فارس نشا

 منظور اطمینان و جلوگیري از کمبود احتمالی این عنصر و همچنـین،  به. بود، عملکرد باالیی داشت
میزان برداشـت پتاسـیم   ، با در نظر گرفتن داشت غلظت پتاسیم در محدودة باالي غلظت بحرانی نگه

و در نهایت، خارج شـدن ایـن عنصـر از مزرعـه و همچنـین پتانسـیل عملکـرد         گیاه از خاك توسط
گـرم در   میلـی  250حد بحرانی پتاسیم در خاك حـدود   بایست ، میدر کوددهی سالیانه مورد انتظار

  . کیلوگرم خاك در نظر گرفته شود
درقنـد اسـتفاده   اخیراً از روش جدید دیگري براي محاسبه پتاسیم موردنیاز گیاهان از جمله چغن

جـذب موجـود در خـاك کـه      در این روش به جز در نظر گرفتن حداقل میزان پتاسیم قابل. شود می
عنـوان فـاکتوري    گرم در کیلوگرم خاك است، میزان رس موجود در خاك نیز بـه  میلی 250همان 

رصـد رس  طـوري کـه، بـا افـزایش د     بـه . شود مؤثر در تأمین پتاسیم موردنیاز گیاه در نظر گرفته می
زیـرا رس، قابلیـت   (یابـد   پتاسیم قابل جذب خاك افزایش مـی ) حداقل(خاك، حد غلظت بحرانی 

جذب در خاك را دارد و موجب غیرقابل جـذب کـردن ایـن عنصـر بـراي گیـاه        تثبیت پتاسیم قابل
نظر از نوع رس بـه ازاي هـر یـک درصـد رس،      در این روش، با یک حساب ساده صرف). شود می

اگـر میـزان    عنوان مثال  به. جذب در خاك در نظر گرفت گرم در کیلوگرم پتاسیم قابل یمیل 10باید 
جـذب در خـاك    گرم در کیلوگرم پتاسیم قابـل  میلی 350درصد باشد؛ حداقل باید  35رسِ خاك، 
دار کمبـود جبـران    در غیر این صورت، بایستی با افـزایش کودهـاي شـیمیایی پتاسـیم    . موجود باشد

  .شود
است که با توجه به ارتباط مستقیم پتاسیم موجـود بـا میـزان      توجه به این نکته ضروري در اینجا

از سوي دیگر، کانی رس خود یکی از . رس خاك، منظور پتاسیم کل خاك است نه پتاسیم تبادلی
در مناطق گرم ـ ماننـد   .جذب در خاك است کننده و غیرقابل جذب کردن پتاسیم قابل عوامل تثبیت
امکان کشت پاییزه چغندرقند وجود دارد، میزان کود پتاسیم موردنیاز را به روش فـوق   دزفول ـ که 

  .شود برآورد و مصرف می

  گوگرد
. آیـد، سیسـتئین اسـت    دسـت مـی   اولین آمینواسیدي کـه از گـوگرد بـه    :نقش فیزیولوژیک گوکرد

را در پروتئین یـا   گوگرد نقش خود. شود هاي گوگرددار تبدیل می سیستئین نیز به دیگر اسید آمینه
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گوگرد، جزیـی  . کند پپتیدي ایفا می هاي پلی سولفید بین زنجیره تشکیل پیوندهاي ديپپتیدها، با  پلی
این مواد در فیزیولوژي . هاي بیوتین و تیامین است ، اسید لیپوئیک و ویتامینAاز ساختمان کوآنزیم
  .گیاه نقش مهمی دارند

رد در زراعت چغندرقند شـبیه عالیـم کمبـود نیتـروژن و     عالیم کمبود گوگ :عالیم کمبود گوگرد
بـا ایـن تفـاوت کـه در مراحـل ابتـدایی، کمبـود نیتـروژن ابتـدا          . ها اسـت  صورت زرد شدن برگ به

کـه در کمبـود    در حـالی . ماننـد  هاي جوان مرکزي سبز باقی مـی  تر زرد شده و برگ هاي مسن برگ
در کمبـود شـدید،   . شـوند  زمـان زرد مـی   هـم  هاي پیر و جـوان  گوگرد، زردي عمومی بوده و برگ

  .)1-8جدول ( شود اي نامنظم در روي برگ و دمبرگ ظاهر می هاي قهوه لکه

از لحاظ مقدار موردنیاز گیاه در ردیف پنجم عنصـرهاي پرمصـرف و    گوگرد:مقدار کود موردنیاز
نیاز چغندرقند به فسفر و گوگرد جهت تولید . گیرد پس از نیتروژن، پتاسیم، فسفر و کلسیم قرار می
ن ریشه تقریباً برابر یک کیلوگرم است از طرفی، نسبت نیتـروژن بـه گـوگرد در چغندرقنـد     . یک تُ

براین، بایستی توجه داشت که گیاه به این دو عنصر به نسبت متعادل نیـاز  بنا. به یک است 17حدود 
در ایران، توجه زیادي به تغذیه گـوگردي گیاهـان نشـده اسـت و اطـالع زیـادي از وضـیعت        . دارد

چغندرقنـد سـالم   . ها به ایـن عنصـر در دسـت نیسـت     خاك و گیاه از نظر تغییرات گوگرد و نیاز آن
پهنک (گرم در کیلوگرم گوگرد در ماده خشک اندام هوایی  میلی 250 درصد و یا4/1تا  1محتوي 
  .است) برگ

اي گوگرد، این عنصر خـواص زیـادي از جملـه نقـش مـؤثري در اصـالح        عالوه بر نقش تغذیه
بـود و   هر دلیلی، هماننـد بـیش   چنانچه به. اراضی سدیمی و شور و همچنین در تجزیه مواد آلی دارد

هـم زده شـود، باعـث ایجـاد      ازن بین دو عنصر نیتروژن و گـوگرد در گیـاه بـه   بود، تعادل و تو یا کم
در حالـت کمبـود نیتـروژن، در برخـی مـوارد، ایـن نسـبت در گیـاه         . اختالل در تغذیه خواهـد شـد  

که با افزایش کود نیتروژن این نسبت بـه میـزان    در حالی. رسد چغندرقند به حدود یک به هشت می
در تجزیه مواد آلی، توجـه بـه میـزان نیتـروژن و گـوکرد      . افته استیک به بیست و هشت کاهش ی

. نسبت متعادل گوگرد به نیتروژن در مواد آلی خاك، یک بـه هشـت اسـت   . موجود ضروري است
درصـد   15/0تر و یا درصد گوگرد، کمتر از  بنابراین، اگر در مواد آلی نپوسیده این نسبت کوچک

اد آلی به خاك کودهاي نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم داده شـود ـ      همراه افزایش مو باشد ـ حتی اگر به 
. یابـد  هم پوسیدگی محصول افزایش خواهـد یافـت و هـم عملکـرد محصـول بعـدي، کـاهش مـی        

هاي فقیر از مواد آلی و یـا بـا مـواد آلـی نپوسـیده، بـه        بنابراین، بایستی در مصرف نیتروژن درخاك
  .بعدي دچار کمبود نیتروژن نشودوضیعت گوگرد خاك توجه کافی شود تا محصول 
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مصـرف  . شـوند  در بازار عرضـه مـی  ) گرانوله(اي کودهاي گوگرددار به دو شکل پودري و دانه
روش متـداول مصـرف گـوگرد در    . تـر اسـت   اي آن ـ ماننـد کودهـاي فسـفردار ـ آسـان       شکل دانه
وان بـه  تـ  پخـش آن را مـی  . صورت خاکی است و زمان پخش آن، قبـل از کاشـت اسـت    زراعت به

در . هاي کودپـاش انجـام و کـامالً بـا خـاك مخلـوط کـرد        آسانی به دو روش دستی و یا با دستگاه
مصرف کودهاي گوگرددار، توجه به این نکته ضروري است که خاك از لحاظ بیولـوژي فعـال و   

هـا   طـور کلـی، کمبـود گـوگرد در اکثـر خـاك       به. میزان مواد آلی خاك در وضیعت مناسبی باشد
ها و یا مواد آلی و بقایـاي گیـاهی    کش زیرا گوگرد از طریق بارندگی، آفت. شود دیده می ندرت به

  .به خاك اضافه شده و در کل، موجودي خاك کافی است

  )ها میکروالمنت(مصرف یا ریزمغذي  عنصرهاي کم
 يغـذایی موردنیـاز گیاهـان بـیش از همـه بـه عنصـرها        يتاکنون در ارتباط با مصرف عنصـرها 

و آنهم به تعداد محدود از جمله نیتروژن، فسـفر و تاحـدودي پتاسـیم توجـه شـده اسـت      رمصرف پ. 
ریزمغـذي بـر کمیـت و کیفیـت چغندرقنـد و یـا هـر         يمتعددي درچگونگی تأثیر عنصـرها  عوامل

توان بـه   این موارد می از جمله .ها توجه کافی شود بایست به آن محصول دیگري نقش دارند که می
  :اره کردپارامترهاي زیر اش

خـاك، وجـود    pH در خـاك،  مـوردنظر عنصـر   موجودخاك که شامل غلظت   مشخصات )1(
رمصـرف   ، بافت، میزان مواد آلی، غلظت سایر عنصرهاي کمECها،  کربنات اثرمتقابـل  (مصرف و پ

کننـده مقـدار و روش مصـرف و نـوع منبـع       تعیـین ، نهایـت در کـه   برخی مشخصات دیگرو ) ها آن
  . استکودي 

  ،زمان مصرف از نظر مرحله رشد فیزیولوژیک گیاه )2(
  انه،زمان مصرف روز )3(
  .تعداد دفعات مصرف )4(

شود که بتوان عوامل مـؤثر   عملکرد کمی و کیفی گیاه زمانی به حداکثر مقدار خود نزدیک می
  .را به حد بهینه و متعادل رساندـ غذایی  ياز جمله عنصرهاگیاه ـ کنترل در رشد  قابلو 

ها بیشـتر   دهد، در مزارع چغندرکاري ایران نیز مشاهده کمبود نشان می 4-8نطور که جدول هما
ـر و روي و در     کمبود عنصرهاي کم. العمل است براساس همین عکس مصرف بیشتر در ارتبـاط بـا ب

 دهد و در ارتباط با مس، تاکنون گزارشی دال بـر کمبـود ایـن    برخی موارد، آهن یا منگنز روي می
ت وجود دارد غذایی وجود ندارد و چهعنصر  طور  به. بسا، در بعضی از مناطق این عنصر در حد سمی

  دلیل جنس خاك و نوع بافت آن ـ که در بیشـتر مـوارد، متوسـط تـا سـنگین       توان گفت به کلی، می
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  العمل چغندرقند به عناصر ریزمغذي عکسشدت .  4- 8جدول 
  روب  مس  روي  منگنز  آهن  عنصر

  زیاد  کم  متوسط  کم  متوسط  عکس العمل
  

مصرف در مزارع چغندرقند حاد نیست و در اکثر مواقـع، ایـن کمبـود     است ـ کمبود عنصرهاي کم 
 .حدي است که جبران آن توجیه اقتصادي ندارد به

ر ب  
ر ر :نقش فیزیولوژیک ب ایجاد تعـادل بـین قنـد و نشاسـته    ) 1(هایی نظیر  داراي نقشدر گیاه  عنصر ب، 

تقسـیم   نقش آن در)4( ،افشانی و تولید بذر در گردهنقش آن ) 3( ها، اترانتقال قند و کربوهید )2(
هـاي   انتقـال پتاسـیم بـه سـلول     )5(و  سلولی، متابولیسم نیتروژن و تشکیل پروتئین و دیـواره سـلولی  

  .استها  نگهبان در غشاء سلولی براي کنترل تعادل آب بین سلول

ر يترین عنصرها مهمیکی از :عالیم کمبود ب ـ  . راسـت موردنیاز چغندرقند ب در چغندرقنـد   رکمبـود ب
تنها عالیم ظاهري بر روي  نه ر،در اثر کمبود ب. شود باعث کاهش شدید کیفیت ریشه چغندرقند می

شکل پوسیدگی نیز مشاهده  و گیاهچه مرکزي بهدمبرگ  ،شود بلکه بر روي طوقه ها ظاهر می برگ
  ).7-8شکل و  1-8جدول (شود  می

ر در خاك غلظت ب:متفاوت استگرم در کیلوگرم  میلی 100تا بیش از  2ازدر خاك  رمقدار کل ب .
ولـی بیشـتر بـه شـکل      ،کنـد  تغذیه گیـاه کفایـت مـی    ، برايهرچند که بخش کوچکی از این مقدار

ـ   .اسـت در خاك ـ   یک ترکیب معدنی نامحلولـ تورمالین   منـاطق  بخـش وسـیعی از   در  رکمبـود ب
حـد  . شـود  دیـده مـی  ـ بافت سبک و شـنی   با  ییهاي قلیا خصوص در خاك هبـ چغندرکاري جهان  

ر در خاك، حدود  ر به بیش از یک، مسـمومیت ایجـاد    5/0-6/0بحرانی ب است و با افزایش مقدار ب
  .شود می

ر در گیاه چغندرقند ر بین  به :غلظت ب گرم در کیلوگرم مـاده   میلی 30-40طور کلی غلظت مطلوب ب
ر بین . خشک اندام هوایی چغندرقند است گرم در کیلوگرم ماده خشـک   میلی 12-15وقتی مقدار ب

-200محدوده بدون ظهور عالیم کمبـود  . شود اندام هوایی چغندرقند باشد، عالیم کمبود دیده می
ر در پهنک برگ چغندرقنـد، حـدود    .ده خشک استگرم در کیلوگرم ما میلی 35 21حد بحرانی ب 
  .گرم در کیلوگرم ماده خشک اندام هوایی چغندرقند است میلی
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ر روش مصرف ب: و بهتـر اسـت کـه    شـود   مصرف میپاشی  ر به دو صورت پخش سطحی و محلولب

  .دشوصورت ردیفی مصرف  به

  آهن
آهـن در سـاختمان کلروفیـل، انتقـال انـرژي در داخـل گیـاه، در ترکیـب          :نقش فیزیولوژیک آهن

  .دشرکت دار همچنین در تنفس و متابولیسم گیاه و ها ها و پروتئین مخصوص آنزیم

اي و بـا تشـدید کمبـود،     صورت لکـه  پریدگی به در اثر کمبود آهن، ابتدا رنگ :عالیم کمبود آهن
پوشـاند   ها را مـی  ها سبز باقی مانده و زردي وسط رگبرگ هم پیوسته و در نهایت، رگبرگ ها به لکه

که این نوع ظهـور عالیـم بیشـتر    است اي  صورت لکه عالیم کمبود آهن در مزرعه به). 8-8شکل (
  .)1-8جدول ( دهد هاي غیریکنواخت شنی و آهکی رخ می در خاك

-4/25جـذب در خـاك بـین     در مزارع چغندرکاري ایران مقدار آهن قابـل  :غلظت آهن در خاك
اك جذب در خـ  طور کلی در اراضی که آهن قابل به. گرم در کیلوگرم خاك متغیر است میلی 5/1

غلظـت بحرانـی   . گرم در کیلوگرم باشد، چغندرقند داراي عملکرد بـاالیی اسـت   بیش از شش میلی

  
 عالئم کمبود آهن در برگ و بوته چغندر قند .8 -8شکل

  
 در بوته و ریشه چغندر قند) مرگ مریستم مرکزي(عالئم کمبود بور  .7 -8شکل 
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  .گرم در کیلوگرم است جذب در خاك پنج میلی آهن قابل

 در مزارع چغندرکاري ایران حداقل غلظـت آهـن در انـدام هـوایی      :غلظت آهن در گیاه چغندرقند
گـرم   میلـی  2/405و حداکثر ) کمبود(گرم در کیلوگرم ماده خشک  میلی 6/28، )دمبرگ+ برگ (

 20-55شود که غلظـت بـین    نشانه کمبود زمانی دیده می. است) بود بیش(رم ماده خشک در کیلوگ
گرم در  میلی 60-120محدوده بدون ظهور عالیم کمبود، . گرم در کیلوگرم ماده خشک باشد میلی

گـرم در   میلـی  55حد بحرانی آهن در پهنک برگ چغندرقنـد حـدود   . کیلوگرم ماده خشک است
  .کیلوگرم ماده خشک است

پخـش   .آن اسـت پاشـی و مصـرف ردیفـی     محلول ،بهترین روش مصرف آهن :روش مصرف آهن
هـاي   خصوص در خاك همنبع کودي مورداستفاده ب. شود توصیه نمی) مصرف خاکی(آهن سطحی 

  .استسولفات آهن  ،ییقلیا

  روي
هـا عمـومی و مشـابه نقـش منیـزیم و منگنـز        نقش روي در بعضی از آنزیم :نقش فیزیولوژیک روي

ویـژه کربنیـک انیـدراز و چنـد آنـزیم دیگـر ـ اختصاصـی          ها ـ به  اما در تعداد زیادي از آنزیم. است
. و در نتیجه، محافظت از اجزاي کلروپالست مؤثر است pHاین آنزیم در جلوگیري از تغییر . است

طور غیرمسـتقیم در تولیـد پـروتئین نقـش      همچنین به. روژن نقش اساسی داردروي در متابولیسم نیت
  .صورت غیرمستقیم در میزان رشد گیاه نقش دارد در مجموع، روي به. دارد

پریـده در پهنـک بـرگ چغندرقنـد      هـاي رنـگ   کمبود روي باعـث ایجـاد لکـه    :عالیم کمبود روي
ابتـدا کلـروز و در   (ا مرده و خشک خواهند شد ه شود که با ادامه روند کمبود و تشدید آن، لکه می

  ).9-8شکل و  1-8جدول ) (شود نهایت نکروزه می

گرم  میلی) کم( 26/0جذب  در مزارع چغندرکاري ایران، حداقل روي قابل :غلظت روي در خاك
غلظت بحرانـی  . گرم در کیلوگرم خاك است میلی) خیلی زیاد( 5/4در کیلوگرم خاك و حداکثر 

گـرم در کیلـوگرم    میلـی  25/0-2عنصر روي در خاك براي چغندرقند یک و بـراي سـایر گیاهـان    
  .خاك برآورد شده است

گـرم در   میلی 12در مزارع چغندرکاري ایران، حداقل غلظت روي  :گیاه چغندرقند غلظت روي در
گرم در کیلوگرم ماده خشـک انـدام هـوایی     میلی 82و حداکثر آن ) کمبود(کیلوگرم ماده خشک 

و محدوده بدون ظهور عالیم کمبـود،   2-13محدوده ظهور عالیم کمبود . است) دمبرگ+ برگ (
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حد بحرانی و کفایت روي در پهنک  .گرم در کیلوگرم ماده خشک اندام هوایی است میلی 80-10
 .گرم در کیلوگرم ماده خشک اندام هوایی است میلی 25ترتیب نه و  برگ چغندرقند، به

پاشـی مصـرف    و محلـول ) خـاکی (روي به سه صورت پخش سطحی، ردیفـی   :رويروش مصرف 
  .هاي قلیایی ـ است خاكدر ویژه  منبع کودي عمده، سولفات روي ـ به. شود می

  منگنز
منگنز در آسیمیالسیون یا جذب دي اکسـیدکربن طـی فرآینـد فتوسـنتز،      :نقش فیزیولوژیک منگنز

رات، تشــکیل ریبــوفالوین، اســید اســکوربیک و کمــک در ســاخت کلروفیــل و آسیمیالســیون نیتــ
هـاي چربـی را    همچنین فعال کردن آنـزیم . کاروتن و انتقال الکترون طی فرآیند فتوسنتز نقش دارد

  .عهده دارد این عنصر به

هـاي چغندرقنـد رشـد عمـودي داشـته و بـه طـرف         در اثر کمبود منگنز، برگ :عالیم کمبود منگنز
شکل و  1-8جدول (شوند  دار می هاي رنگی زاویه همچنین داراي لکهها  برگ. شوند داخل لوله می

8-10.(  

  
  

 در برگ چغندر قند منگنزکمبود عالئم  .10 -8شکل

  
 ود روي در برگ چغندر قندعالئم کمب .9 -8شکل
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جـذب در خـاك دو    در مـزارع چغنـدرکاري ایـران، حـداقل منگـز قابـل       :غلظت منگنـز در خـاك  
غلظـت بحرانـی حـدود    . گرم در کیلوگرم خاك است میلی 3/24گرم در کیلوگرم و حداکثر  میلی

  .گرم در کیلوگرم خاك است شش میلی

نـاطق چغنـدرکاري ایـران، حـداقل منگنـز در انـدام هـوایی        در م :غلظت منگنز در گیـاه چغندرقنـد  
گـرم در   میلـی  234گرم در کیلوگرم ماده خشک و حداکثر  میلی 20، )دمبرگ+ برگ (چغندرقند 

و محدوده بدون ظهـور عالیـم    4-20محدوده ظهور عالیم کمبود بین . کیلوگرم ماده خشک است
گـرم در   میلـی  35حد کمبود حـدود  . استگرم در کیلوگرم ماده خشک  میلی 25-360کمبود بین 

  .کیلوگرم ماده خشک گیاه چغندرقند است

راندمان بیشتري  )خاکی( پاشی و مصرف ردیفی صورت محلول منگنز بیشتر به :روش مصرف منگنز
هـاي   خصـوص در خـاك   منبع کودي مورداستفاده ـ بـه  . توصیه نیست و پخش سطحی آن قابل رددا

  .قلیایی ـ سولفات منگنز است

  انداز آینده چشم
ترین محصوالت کشاورزي است که امروزه نقش مهمی در تولید شـکر   چغندرقند یکی از مهم

از اهمیـت  ـ فسـفر و پتاسـیم    نیتروژن، از جمله ـ رمصرف  غذایی پ يمدیریت مصرف عنصرها. دارد
هـاي مختلـف    اینکـه سـابقه تحقیقـات در زمینـه    با وجود  ،در این خصوص. خاصی برخوردار است

دست آمده  ههمچنین اطالعات و نتایج ب. گردد برمی 1349حدوداً به سال در ایران تغذیه چغندرقند 
. انتشار یافتـه اسـت  مختلف  هاي هاي مختلف تحقیقات کشاورزي به شکل از این تحقیقات در زمینه

یک فرمـول  ارایه ه منتج بحاصل از آن، که نتایج است اي بوده  گونه بهتاکنون تحقیقات انجام شده 
عـالوه بـر   .نشده اسـت نیز جهت توصیه در یک منطقه مشخص تحت شرایط اقلیمی یکسان کودي 

 ،مضاف بر اینکه. توان استفاده کاربردي از آن کرد که نمیاست نتایج پراکنده و غیرهماهنگ این، 
یـک موضـوع و    در ارتباط باسوي دیگر، از . شود کننده نیز می باعث سردرگمی و انحراف استفاده

انجـام  کنـد،  که بتواند خالءهاي تحقیقاتی را مشخص  اطالعاتی آوري،گردیک محصول مشخص
هـاي مختلـف کشـور از جملـه فـارس،       هاي تحقیقـاتی زیـادي در اسـتان    تاکنون، طرح .نشده است

بختیاري و و شرقی، خوزستان، اصفهان، مرکزي، تهران، چهار محال  خراسان، کرمانشاه، آذربایجان
 يهــاي عنصــرها  کرمــان جهــت تعیــین مقــدار، زمــان، روش و منبــع مصــرف و ســایر جنبــه        

تحقیقـات انجـام   . در زراعت چغندرقند انجام شـده اسـت  ) رمصرفپ يخصوص عنصرها هب(غذایی
هـاي   کـه بـا ایجـاد کـرت     طـوري  هبـ . بوده اسـت ) کرتی(مزرعه  ياه شده همگی بر اساس آزمایش
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بهتـرین تیمـاري کـه پاسـخ بهینـه گیـاه        ي،ارهاي مختلـف کـود  مختلف در چند تکرار و اعمال تیم
عنـوان تیمـار مطلـوب در همـان آزمـایش خـاص        هبدنبال داشته است  بهرا ) عملکرد کمی و کیفی(

ترین  ترین و ساده به جزئیاست هاي تحقیقی که تاکنون انجام شده  پس در روش. توصیه شده است
ان شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك از جمله میزان عنصـر  ثر در تعیین بهترین تیمار که همؤعوامل م

تـوجهی نشـده   اسـت،  بافت، میزان مواد آلی و یا پتانسـیل عملکـرد موردانتظـار     باقیمانده در خاك،
یـا  شـدند و   وسیعی از مقدار نیاز غذایی را شامل مـی محدوده  ،نتایج حاصل ،به دالیل مذکور. است

شرفته در بیست سال گذشته مقـادیر زیـادي   یکشورهاي پ ،هدر این رابط. بودندضدو نقیض یکدیگر 
بلکـه  اسـت،  که نه تنها از راندمان تولید کاسته نشده  ضمن اینو خود را کاسته  یاز کودهاي مصرف

و بایسـتی  اسـت  این از موضوعات بسیار با اهمیـت  .شده است به کیفیت محصول تولیدي نیز افزوده
  .داشتاي به آن مبذول  در آینده توجه ویژه

ـ خصـوص نیتـروژن     هبـ ـ ایی  یرویـه کودهـاي شـیم    از جمله مشکالت عمده ناشی از مصرف بی
هـاي   محیطـی و همچنـین تخریـب و فرسـایش خـاك      مشکالت اقتصـادي، زیسـت  بروز توان به  می

تـوان بـه قیمـت خریـد      مشکالت اقتصادي را مـی . اشاره کرد) تخریب ساختمان و خاکدانه(زراعی 
از . مربوط دانسـت پخش کود در سطح مزرعه و همچنین کاهش کیفیت ریشه کود، هزینه حمل و 

جات مختلـف، تخریـب    توان به تجمع این عنصر در میوه و سبزي محیطی می مشکالت زیستجمله 
در شـوي نیتـروژن و    هـاي زیرزمینـی در اثـر شسـت     زن در اثر تصـعید نیتـروژن، آلـودگی آب   الیه اُ

ز جمله سرطان معده، خفگی در نوزادان، کم شـیردهی و سـقط   هاي مختلف ا ایجاد بیمارينهایت، 
 دو تـوان بـه   در چغندرقنـد مـی  کودهـا  در ارتباط با مصرف بیش از حـد  . دکرها اشاره  جنین در دام

ل یـ اواو دوم اینکه، بـرخالف  طوالنی دارد  این گیاه دوره رشد نسبتاًاول اینکه، .موضوع اشاره کرد
رشـد، زیـادي نیتـروزن موجـب افـزایش       فصـل نیاز دارد در اواخـر   به نیتروزن زیاديکه رشد دوره 

  .شود استحصال می نیتروزن مضره و کاهش کیفیت و قند سفید قابل
بنابراین در آینده بایستی با رویکـردي جدیـد نسـبت بـه مصـرف کودهـاي شـیمیایی در ایجـاد         

  :براي این منظور الزم است. شودکشاورزي پایدار اقدام 
  .صورت پذیردهاي موجود  رمتوجه به نتایج تجزیه خاك و بر اساس نُمصرف کودها با  )1(
سـازي نمونـه    بـرداري و آمـاده   و نمونـه  داده شود برداري صحیح از خاك آموزش نمونه روش )2(

بـه طـرز   اسـت   یکـی از مشـکالت عمـده در تجزیـه و تفسـیر نتـایج       ،رضخاك که در حال حا
  .اصولی و صحیح انجام گیرد

توسط متخصصین مربوطه و با دقت انجام تـا کشـاورزان در آینـده کـه      يتفسیر و توصیه کود )3(
  .نندکنسبت به تجزیه خاك مزرعه خود اقدام  ،شود یارانه کود برداشته می
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طوري کـه بـه سـایر عوامـل      هایجاد نگرش کلی در روش انجام تحقیقات در زمینه تغذیه گیاه ب )4(
  .و به آن پرداخته شودمبذول کافی  ثر بر نیاز غذایی گیاه و میزان کود موردنیاز توجهؤم

  منابع مورداستفاده
-168: ص مرکز نشر دانشـگاهی، ص ). فتوسنتز و تغذیه(فیزیولوژي گیاهی . 1363. احمدي، ن −

166.  
بـر ارزش  ) نسـبت تقسـیط  (بررسی اثـر زمـان مصـرف کـود نیتـروژن      . 1378. ر.زاده م اوراضی −

مرکـز تحقیقـات   . هایی پـروژه تحقیقـاتی  گزارش ن. تکنولوژیکی چغندرقند زمستانه در دزفول
  .کشاورزي استان خوزستان

تعیین مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژنه بـر روي دو رقـم چغندرقنـد در    . 1377. بساطی، ج −
مرکـز تحقیقـات کشـاورزي    . گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی    . ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشـت 

  .کرمانشاه
مزرعه زیرآب واقع (یاز چغندرقند به عناصر غذایی اصلی بررسی و تعیین ن. 1375. پور، ف تقی −

  .گزارش نهایی). در میامی متعلق به کارخانه قند شاهرود
. تــأثیر متقابــل نیتــروژن و تقســیط آن بــر ارزش تکنولــوژي چغندرقنــد. 1375. ر.جهــاداکبر، م −

  .مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی
تاثیر متقابل نیتروژن و تقسیط آن بر ارزش تکنولوژِي . 1377. ابراهیمیان. ر.ح و. ر.جهاداکبر، م −

  .مرکز تحقیقات کشاورزي اصفهان. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. چغندرقند
هـاي رودخانـه ارس و تـاثیر اسـتفاده از آب رودخانـه در       بررسی آالینـده . 1376. ر.حکیمی، م −

مجلــه علمــی و . رخــی محصــوالت کشــاورزيافــزایش غلظــت فلــزات ســنگین در خــاك و ب
  .81-90): 2و  1(13جلد . تحقیقاتی چغندرقند

بررسی و تعیین نیـاز چغندرقنـد بـه کودهـاي نیتروژنـه،      . 1376. ابراهیمیان. ر.خدادادي، ح و ح −
ایستگاه تحقیقاتی چهارتختـه  . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی.فسفره و پتاسه در منطقه شهرکرد

  .شهرکرد
  .چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران. حاصلخیزي خاك. 1379. ا.ساالردینی، ع −
. درکـرج و قـزوین   DRISحد متعادل عناصـر غـذایی چغندرقنـد بـا روش     . 1375. ا.سجادي، ا −

  .مؤسسه تحقیقات خاك و آب
نتایج طرح مشترك تحقیقـی و ترویجـی اثـرات کودهـاي     . 1370. مرام نیک. و ص. سیفی، س −

گـزارش طـرح   ). منـاطق خـوي و مهابـاد   (روي چغندرقند در مناطق آذربایجانغربی شیمیائی بر 
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  .مشترك تحقیقی و ترویجی آذربایجانغربی
جـذب   تعیین حد بهینه فسفر موردنیاز چغندرقند بـر اسـاس فسـفر قابـل    . 1377. شریعتمداري، م −

  .مرکز تحقیقات کشاورزي کرمانشاه. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. خاك
بررسی اثرات توأم قطع آبیاري در زمان مختلف قبل از برداشت و مصـرف  . 1378. ح شریفی، −

. دیر کود نیتروژنه بر روي عملکرد ریشه، درصد قند و پوسیدگی ریشـه چغندرقنـد در دزفـول   
  .آباد دزفول مرکز تحقیقات کشاورزي صفی. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی

گـزارش نهـایی پـروژه    . غندرقنـد اسـتان خراسـان   توصیه کودي مـزارع چ . 1379. عبدالهیان، م −
  .مرکز تحقیقات کشاورزي خراسان. تحقیقاتی

 ـ  نشـریه تحقیقـی  . هـاي تحقیقـاتی چغندرقنـد در اسـتان فـارس      یافتـه . 1377. نـژاد، ك  فارسـی  −
 .مرکز تحقیقات کشاورزي فارس .ترویجی

گـزارش نهـایی   . دریستعیین حد متعادل عناصر غذایی در چغندرقند با روش . 1376. الفتی، م −
 .مرکز تحقیقات کشاورزي کرمانشاه. پروژه تحقیقاتی

. بر روي کمیت و کیفیت محصـول چغندرقنـد   NPKبررسی اثر عناصر اصلی . 1365. الفتی، م −
  .مرکز تحقیقات کشاورزي کرمانشاه. ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت

زمــان مصــرف آن بــر روي بررســی اثــر منــابع و مقــادیر مختلــف نیتــروژن و . 1368. فرشــاد، ا −
  .مرکز تحقیقات کشاورزي فارس. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. محصول چغندرقند

جـزوه درسـی،   .شـناخت نظـري روشـهاي شـیمیائی تجزیـه خـاك و گیـاه       . 1375. کریمیان، ن −
  .ایران،شیراز، دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز

قنـد در ارتبـاط بـا عناصـر اصـلی      بررسی درصد قند و عملکرد چغندر. 1363. کالرستاقی، ك −
گـزارش نهـایی پـروژه    ). ایسـتگاه گلمکـان  (موجود در خاك و برگ و دمبـرگ در خراسـان   

  .تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزي خراسان
ترجمه اعضاء هیئت علمـی  . چغندرقند از علم تا عمل. 1377. اسکات. کی.آرو . ا.دي ،کوك −

  .ایران. تهران. نشر علوم کشاورزي. ندمؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرق
اي چغندرقنـد   بررسـی برخـی ویژگیهـاي تغذیـه    . 1378. حمـدي . روحی و ف. ، ا.گوهري، ج −

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی). کرج، مشهد، اصفهان، مغان(
  .بذر چغندرقند

بـا توجـه   ) کالیبراسیون(فره مصرفی مقدار کود فس. 1383. نوشاد. غالبی و ح. ، س.گوهري، ج −
مؤسسه تحقیقات . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. به مقادیر آن در خاك در زراعت چغندرقند

  .اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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صـر غـذایی مـؤثر در خـاك، گیـاه و      اتعیین حد بحرانـی عن . 1379. غیبی. ن.و م. ج.م ملکوتی، −
  .آموزش کشاورزي، چاپ سوم. انیمعاونت آموزش و تجهیز نیروي انس. میوه

و   بیسـت . در زراعـت چغندرقنـد  ) میکروالمنـت (اهمیت کودهاي ریزمغـذي  . 1382. نوشاد، ح −
  .پنجمین سمینار کارخانجات قند و شکر ایران، مشهد

. گزارش نهایی پـروژه تحقیقـاتی  . ایجاد بانک اطالعاتی تحقیقات چغندرقند. 1385. نوشاد، ح −
 .تهیه بذر چغندرقند مؤسسه تحقیقات اصالح و

بررسی بهبود مصرف نیتروژن با استفاده از آزمون نیترات و آمونیوم خاك و . 1388. نوشاد، ح −
مؤسسـه تحقیقـات   . گزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی   . برداري در زراعت چغندرقند محل نمونه

  .اصالح و تهیه بذر چغندرقند
ذایی رقم زرقان در مزارع سالم و آلـوده بـه   تعیین نیاز غ. 1387. نیرومند جهرمی. و م.نوشاد، ح −

مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر      . گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی    . آلودگی ریزو مانیا
 .چغندرقند

ــد جهرمــی، م − ــه و فســفره در زراعــت   .  1375. نیرومن ــزان مناســب کودهــاي نیتروژن ــین می تعی
مرکـز تحقیقـات   . ه تحقیقـاتی گـزارش نهـایی پـروژ   ). اراضی کارخانه قنـد یاسـوج  (چغندرقند 

  .کشاورزي فارس
ارزیـابی میکروالمنتهـا در اراضـی چغندرقنـدکاري     . 1376. نصـرالهی . و خ. نیرومند جهرمی، م −

  .سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي. پروژه تحقیقاتی گزارش نهائی. استان فارس
شـت محصـول بـر کمیـت و     بررسی تأثیر تقسیط نیتروژن و زمـان بردا . 1382. آبادي، و یوسف −

مؤسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بـذر      . گـزارش نهـایی پـروژه تحقیقـاتی    . کیفیت چغندرقنـد 
  .چغندرقند
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  ممنهنهفصل فصل 

  آفات چغندرقندآفات چغندرقند

  اله رضایی و ولی سیدباقر محمودي

  مقدمه
آور از مـزارع   گونه حشره زیـان  170 ،تاکنون. گیرد چغندرقند مورد حمله آفات زیادي قرار می

آفـات کلیـدي    ،گونـه از ایـن حشـرات    10-20کـه حـدود   است آوري شده گردچغندرقند کشور 
-33متوسط خسارت ساالنه آفات چغندرقنـد بـین    ،موجود طبق آمار. شوند چغندرقند محسوب می

عبارتند  دیآ میوجود  هتوسط آفات روي چغندرقند بکه  یترین اختالالت مهم. متغیر استدرصد  11
  :از

  ،خسارت مستقیم آفات روي رشد و استقرار گیاه  -
  ،موضعییا طور کامل و  هب  هاي بوته برگ رفتناز بین   -
  ،تأثیر روي کارآیی اندام هوایی جه،تغذیه ریشه و در نتی  -
  ،تأثیر روي رشد ریشه  -
  .ها خسارت ناشی از انتقال بیماري  -

 ،ژرم و کاهش مقدار بذر کشـت شـده   مولتیبذر جاي  با افزایش میزان استفاده از بذر منوژرم به
ویـژه   هب، کنترل آفات چغندرقند. استاي پیدا کرده  هاي سبز شده چغندرقند اهمیت ویژه حفظ بوته

. استکامالً ضروري ـ شوند   که باعث تنک شدن مزرعه و کاهش تراکم بوته میـ آفات اول فصل  
در ناپـذیر   امـري الزم و اجتنـاب   ،سـموم شـیمیایی   ، کـاربرد توجه به تنوع وسیع آفات چغندرقنـد  با

محیطی و مخاطرات مربـوط بـه کـاربرد     مالحظات زیست. شود آفات محسوب میخسارت  کاهش
بـراي نیـل بـه    . ـ شده است  تا حد امکانـ سموم  این تأکید بر عدم استفاده از  شیمیایی، باعثسموم 
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هـا، اهمیـت    هـاي آن  این هدف، آشنایی کامل با بیولوژي آفت در هر منطقه و شناسایی سایر میزبان
اده ها به اختصار شرح د در این بخش، آفات مهم چغندرقند در ایران و نحوه کنترل آن. زیادي دارد
  .شده است

 1)خوار چغندرقند کرم برگ( کارادریناي چغندرقند
Spodoptera exigua Hb. (Lep.: Noctuidae) 

هـاي رهـه، لهـه،     تحـت نـام  ـ ترین آفات گیاهان زراعی ایـران اسـت     که یکی از مهمـ این آفت  
  .شود راهو، منجه، کوخ، قورت و کارادرینا نامیده می

  دامنه میزبانی
هـاي هـرز را مـورد تغذیـه قـرار       فاژ بوده و اکثر گیاهان زراعی و علف بسیار پلی آفت الرو این

فرنگی، کرچـک، بـاقال، سـویا، پیـاز،      عالوه بر چغندرقند، یونجه، لوبیا، ذرت، پنبه، گوجه. دهد می
هـاي ایـن    میزبـان  ...بنـد و   زمینی، بادنجان، اسفناج، کاهو، کلم، شلغم، سوروف، هفـت  نخود، سیب
  .شوند وب میآفت محس

  خسارت
از سـطح زیـرین بـرگ    با تغذیه جمعی ابتدا  صورت دسته خوار است که به برگ ،الرو این آفت

د نـ خور هـاي بـرگ را مـی    همه قسمت هاولی بعد )1-9شکل ( کنند میمانند  برگ را توري ،میزبان
. شـود  شـک مـی  بوتـه خ  در این شرایط،. دنده ها را نیز مورد تغذیه قرار می که حتی گاهی سر ریشه

خـورد   هر الرو دو بوتـه را مـی   ،داشته باشد) غیر از دو برگ ابتدایی(دو برگ  ،اگر بوته چغندرقند
شـش برگـی    قنـد اگـر چغندر . برنـد  دو الرو یک بوته را از بین می ،ولی اگر بوته چهار برگی باشد

 
1. Beet armyworm 

  
 خسارت کارادرینا .1-9شکل 
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 31، معـادل  1995در آمریکـا، طغیـان ایـن آفـت در سـال      . خورند چهار الرو یک بوته را می ،باشد
دیـده از دور   مزرعـه خسـارت  . هکتار از مزارع کشور وارد کردمیلیون  2/1میلیون دالر خسارت به 

اي است که دچار تگرگ شده باشد، با این تفاوت که در مزرعه مورد حمله این آفت،  مشابه مزرعه
  .مشاهده است ها قابل الروهاي در حال تغذیه از برگ و فضوالت آن

  مناطق انتشار
  .شود چغندرکاري کشور یافت میتمام مناطق در  و در ایران تقریباًرد این آفت انتشار جهانی دا

  شناسی زیست
صـورت   تـر بـه   صورت شفیره در خاك و در مناطق گـرم  گذرانی آفت در مناطق سرد به زمستان

فعال هسـتند   حشرات بالغ شب. دونش میها تبدیل به پروانه  شفیره ،از اواخر اسفند. استتمام مراحل 
در ـ عـدد    1700بـه تعـداد حـداکثر    ـ هـاي خـود را     تخـم  ،بـالغ  حشـره  .ماننـد  و تا دو هفته زنده می

تخم، از الروها پس از خروج از . گذارد ها می تایی زیر برگ و گاهی روي کلوخ40-50هاي  دسته
تغذیه الروهاي سن سـوم بـه   . ندنک اندازي می چهار بار پوستو د نکن همان محل شروع به تغذیه می

اي بـا   النـه  ،هـا  زیـر کلـوخ   فتاده و در خاك واالرو پس از تغذیه کامل به زمین . شود بیشتر می ،بعد
دوره هر نسـل در  . شود کند و داخل آن شفیره می استفاده از ترشحات بزاقی خود از گل درست می

آفـت  . روز اسـت  40-45 ،گـراد  درجه سانتی 7/16روز و در دماي  24 ،گراد درجه سانتی 27دماي 
  .نسل در سال دارد 2-4 ،تر است تا شش نسل و در مناطق سردسیر هوا گرم در شیراز که

  شناسی شکل
کـه  هسـتند  زرد تـا زرد مایـل بـه سـبز      رنـگ  و بـه  متر میلی 5/0رد به قطر گ و ها کوچک تخم :تخم
شـود و   ها با ترشحاتی پوشیده مـی  اي در سطح زیرین برگ گذاشته شده و روي آن دستهصورت  به

  .)2-9شکل ( گیرد ماده قرار میحشره وهاي انتهاي بدن م ،ها روي آن
در دو طـرف بـدن   . )3-9شـکل  ( شـود  سبز رنگ ولی گاهی خاکستري و تیره نیز می معموالً :الرو
حشـره  هـاي تنفسـی    هاي سیاه، نارنجی و سفید وجـود دارد کـه روزنـه    سه نوار طولی به رنگ ،الرو

  مراحل زندگی کرم برگخوار چغندر قند
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  .متر طول دارد میلی 25-30بدون مو و حداکثر  سطح بدن تقریباً. داخل نوار تیره هستند
متـر، کلـه    میلی 12-14 ،طول شفیره. شوند در خاك تشکیل می لیگهاي  ها داخل النه شفیره :شفیره

) دوتا بزرگ و دوتا کوچک(خار چهار اي تا خرمایی رنگ و در انتها مجهز به  قندي به رنگ قهوه
  .است
. متـر اسـت   میلـی  25-30هاي باز  متر و عرض بال میلی 10-14اي کوچک به طول  پروانه :بالغ هحشر

اي رنگ و لکه  شکل و قهوه یکی لوبیایی(اي و یا خاکستري و هر یک داراي دو لکه  قهوه ،بال جلو
هـا   بال سفید مایل به خاکستري، رگ ،بال عقب. )4-9شکل( ندهست) اي گرد و زرد تا نارنجی قاعده

  .پوشاند ها می ها را با آن هاي مو دارد که روي تخم دسته ،در انتهاي بدن. اي است و حاشیه بال قهوه

  مبارزه
گـذران آفـت،    براي از بین بردن فـرم زمسـتان  ، شخم عمیق پس از برداشت محصول :مبارزه زراعی

هـا در   آب زمستانه براي از بین بـردن شـفیره   یخ و هاي هرز فموقع، حذف عل کشت زودهنگام و به
  .خاك

سـموم  ، کاربرد )اوایل اردیبهشتدر  تقریباً(ند  ها باز شده از تخم تعداديکه  زمانی :مبارزه شیمیایی

  
 حشره کامل کارادرینا .4-9شکل 

 تخم هاي کارادرینا .2-9شکل
  

 الرو کارادرینا .3-9شکل
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 و ریـک لیتـر در هکتـا   میـزان   بـه درصـد   60دو لیتر در هکتار، دیـازینون  میزان  بهدرصد  35 فوزالن
  .شود لیتر در هکتار پیشنهاد می 5/1-2میزان  بهدرصد  50اتریمفوس

  2رب طوقهکرم هاي زمستانه یا  پره شب
Agrotis segetum Schiff. 
A. exclamationis L. 
A. ipsilon Rotten 
(Lep.: Noctuidae) 

بـا توجـه بـه    . هاي چغندرقنـد محسـوب شـوند    توانند عواملی مخرب براي گیاهچه برها می طوقه
تواند سریع  اي این حشرات می هاي چغندرقند در ابتداي رشد، فعالیت تغذیه کُندي استقرار گیاهچه

 95ه است کـ  A.segetumگونه غالب گونه در ایران، . شدت بکاهد ها به اتفاق افتاده و از تعداد بوته
  .دهد درصد جمعیت را تشکیل می

  دامنه میزبانی
فرنگـی، خیـار،    گیاهان زراعی به چغندرقند، ذرت، پنبه، گوجه بین پره زمستانه از هاي شب گونه

زمینی، سویا، بادنجان، هویج، گندم پـاییزه، کنجـد و انـواع گیاهـان خـانواده کـدوئیان،        کدو، سیب
  .نندک هاي هرز و حتی جوانه مو حمله می علف

  مناطق انتشار
  .آفت گزارش شده است این تمام مناطق ایراندر  تمام دنیا و تقریباًاز 

  خسارت
ابتـدا تغذیـه    ،الرو تـازه تفـریخ شـده   . کننـد  الروها از برگ، طوقه و ساقه گیاه میزبان تغذیه می

طوقـه   د کـه کنـ  فتد و پاي بوته از طوقه تغذیـه مـی  ا اندازي به خاك می کمی داشته و پس از پوست
 .تر اسـت  تر و مهم خسارت بسیار مشخص ،در ابتداي رشد. )5-9شکل ( شود قطع و بوته خشک می

در . الرو در مترمربع توسط این آفت خسـارت دیدنـد   14ها در تراکم  درصد از بوته 34در بریتانیا، 
ین ا. شود درصد ایجاد می 68دانمارك نیز در صورت همراه شدن خشکی و گرما، خسارتی معادل 

این کاهش تراکم در ابتداي فصل و قبل از شش . شود آفت باعث کاهش تراکم بوته در مزرعه می
  .افتد برگی اتفاق می

 
2. Cutworms 
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  شناسی زیست
. دهـد  روي مـی متري خـاك   سانتی 10-25الرو کامل در عمق به صورت گذرانی آفت  زمستان

. شـوند  شـفیره مـی  تبدیل به آمده و  )متر سانتی 5-6(الروها به عمق کمتري از خاك  ،در اوایل بهار
 ،حشـره بـالغ  . فعـال هسـتند   حشـرات بـالغ شـب    .دونشـ  مـی تبدیل به پروانـه   ،سپس تا چهار هفته بعد

تایی یا انفـرادي زیـر بـرگ میزبـان     16هاي  در دستهـ عدد   1800-2000به تعداد ـ هاي خود را   تخم
 آن د که خسارتنکن خارج و از همان محل شروع به تغذیه می ،روز 4-5الروها پس از . گذارد می

خود را به طوقه رسانده و شروع به تغذیـه   ،در خاكفتاده و االرو پس از تغذیه به زمین . مهم نیست
 30 ،در شـرایط مناسـب   دوره الروي. شـود  الرو نیز در روز پنهان مـی . کند ها می از طوقه و دمبرگ

اي کـه بـا اسـتفاده از ترشـحات بزاقـی       الروها سپس در خاك و داخل النـه . طول می انجامد بهروز 
دنشو شفیره می ،دنکن ل درست میخود از گ .دوره . شـود  لی تشکیل نمـی گاهی شفیره داخل النه گ

آفـت در  ایـن   .زیاد مخرب نیستـ خاطر رشد بوته   بهـ نسل دوم  . کشد شفیرگی تا دو هفته طول می
  .سه نسل دارد ،کرج

  شناسی شکل
شـکل کـه در طـرفین داراي خطـوطی      کروي با قاعـده مسـطح و نـوك گنبـدي     هاي نیمه تخم :تخم
اي ایجاد و قبـل   هاي قهوه متر، در ابتدا سفید شیري و سپس روي آن لکه میلی 5/0 ،قطر تخم. هستند

  .شود از تفریخ سیاه می
متـر کـه    میلـی  45-55طول  از خاکی تا خاکستري و حتی سیاه و بسیار متنوع، قطور، ضخیم به :الرو

ي پـیش  رو. تشـخیص اسـت   زیر این نـوار، رگ پشـتی قابـل   . داردیک نوار روشن  ،در سطح پشتی
هر بند داراي چهـار خـال    ،هاي بعدي شود که در حلقه اي یا سیاه پهن مشاهده می اي قهوه گرده لکه
  .)6-9شکل ( شکل است که روي هریک، یک مو وجود دارد سیاه زگیلی

  
 خسارت کرم طوقه بر .5-9شکل 
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تشکیل شده توسط الرو سن ـ لی  هاي گ داخل خانه درمتر میلی 15-20رنگ به طول  خرمایی :شفیره
  .انتهاي بدن داراي خار است .ماند ـ باقی می آخر
 45-50 ،هـاي بـاز   متـر و عـرض بـال    میلـی  15-17بـزرگ، بـه طـول     هایی نسـبتاً  پره شب :بالغ هحشر
اي مثلثـی،   لکـه قاعـده  (اي تا خاکسـتري تیـره و داراي سـه لکـه      متر، بال جلو زرد مایل به قهوه میلی

هـا   هاي مشخص خاکسـتري و بـال   سفید با رگبال ،هاي عقب بال ،)شکل میانی گرد و کناري لوبیایی
  .)7-9شکل ( ندهستهاي بلندي  داراي ریشک

  مبارزه
گـذران آفـت،    شخم عمیق پس از برداشت محصول براي از بین بـردن فـرم زمسـتان    :مبارزه زراعی

هـاي هـرز،    ، حذف علف)تواند بزند زیرا آفت به گیاهان قوي خسارت نمی(مزرعه کردن هراکش 
  .ها در خاك آب زمستانه براي از بین بردن شفیره یخ

 10-12 ،د و در هر یک صـد بوتـه  هاي آلوده در مزرعه مشاهده شدن بوته که زمانی :مبارزه شیمیایی
 5/1درصد بـه نسـبت    50از سموم اکامت امولسیون  اولتوان براي الروهاي سن  الرو دیده شد، می

  
 الرو آگروتیس .6-9شکل 

  
 پروانه کامل آگروتیس .7-9شکل 

   مراحل زندگی کرم طوقه بر چغندر قند
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درصــد  پــنجاز گرانــول  ،داخــل خــاك تــر بــراي الروهــاي مســن. دکــرلیتــر در هکتــار سمپاشــی 
ایـن سـم   . شـود  میغروب آفتاب استفاده  هنگام کیلوگرم در هکتار در 5/1کلروپیریفوس به نسبت 

 ،ع کرتـی ردر مـزا  شـود و  کاشت ریختـه مـی  کنار خطوط اند، در  در مزارعی که خطی کشت شده
پاشـی اسـت کـه     طعمهاستفاده از  ،تر روش مهم. شود میو سپس آبیاري شده ها پاشیده  داخل کرت

. شـود  هـا پاشـیده مـی    ها و یا داخل کـرت  در کنار بوتهطعمه آماده همراه سم متالدهید یا سم سوین 
  .کیلوگرم طعمه الزم است 100براي هر هکتار 

  3پره گاما شب
Autographa gamma (Linnaeus) 
= Plusia gamma Linnaeus 
(Lep.: Noctuidae) 

  دامنه میزبانی
ها، گیاهان الیافی، چلیپائیان  علف ـ  از جمله ذرتـ غالت   ازو  استفاژ  الرو این آفت بسیار پلی
علف هـرز  گونه  100گونه گیاهی شامل  224آفت از . کند ها تغذیه می و گیاهانی دیگر مانند لگوم

خسـارت آفـت روي چغندرقنـد، کـاهو، یونجـه،       ،در ایـران . نـد ک خانواده مختلف تغذیه مـی  51از 
گـزارش   ...زمینی، سویا، آفتابگردان، ذرت، شـبدر، کتـان، کرچـک، شـاهدانه و      نخود، کلم، سیب

  .شده است

  مناطق انتشار
 ،در ایـران  .استده کرپروانه گاما تمام اروپا و از آسیا تا هند و چین و آفریقاي شمالی را آلوده 

هـاي اصـفهان، فـارس،     ، اما خسارت عمـده آن در اسـتان  شود در کلیه مناطق چغندرکاري دیده می
  .همدان و کرمانشاه گزارش شده است

  خسارت
کـه  ـ کند ولـی تغذیـه الرو سـن سـوم       الرو آفت از سن دوم به بعد شروع به تغذیه از برگ می

داراي ـ خورنـد    کـه تمـام بـرگ را مـی    ـ و پنجم  و سنین چهارم شود ـ   میباعث مشبک شدن برگ 
تغذیـه ایـن آفـت،    . کنـد  زیر برگ استراحت مـی  ،الرو سن اول. )8-9شکل ( استاهمیت بیشتري 
بـا ایـن همـه، در    . کنـد  هاي هرز بوده و کمتر خسارت اقتصادي در مـزارع ایجـاد مـی    اکثراً از علف

نشـان   1975سـلواکی سـابق در سـال    مطالعات در چک. توجه است صورت طغیان، خسارت آن قابل
 

3. Gamma moth (Silver-Y moth) 
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  .درصد از برگ گیاه خورده شود 25داده است که خسارت آفت، زمانی اقتصادي است که 

  شناسی زیست
هـا و بقایـا و    هـاي خشـکیده، زیـر کلـوخ     صورت الرو در البالي بـرگ  گذرانی آفت به زمستان
هـاي   تخم ،حشرات بالغ .شوند یل میالروها شفیره و سپس به پروانه تبد ،در اوایل بهار .خاك است

الروها . دنگذار هاي کوچک یا انفرادي روي گیاه میزبان می در دستهـ عدد   500به تعداد ـ خود را  
دوره . خورنـد  کنند و کمی از کناره بـرگ مـی   می ها استراحت پس از یک هفته خارج و زیر برگ

ــر ســال . روز اســت 7-13 ،شــفیرگیدوره روز و  14-16 ،الروي ــداد نســل  ،آفــت در ه داراي تع
  .کند ایجاد مینسل  3-4بین  است و معموالًمتفاوتی 

  شناسی شکل
  .دهستنمتر، سفید مایل به سبز یا زرد رنگ  تا یک میلی 5/0ها مسطح، به قطر  تخم :تخم
تنهـا سـه جفـت پـاي     رنگ، کـه داراي   به رنگ سبز مایل به زرد و پوشیده از مو با قاعده سیاه :الرو

متـر   میلـی  32-35 ،طـول الرو  .و حرکـت آن وجبـی اسـت    )شکم 10و  6 ،5بندهاي (شکمی است 
  .)9-9شکل ( است
انتهـاي  . تنـد  اسـت کـه الرو مـی    یشـکل  داخل پیله شفاف و بیضی و دراي تیره  قهوهرنگ  به :شفیره

  مراحل زندگی شب پره گاما

 

  
 خسارت شب پره گاما .8-9شکل 
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تـر در   ک جفت قالب خمیـده در انتهـا اسـت کـه چهـار قـالب کوچـک       یکشیده و داراي  ،شفیره
  .شود اطراف آن دیده می

 38-45هـاي بـاز    متر و عرض بال میلی 15-20بزرگ، به طول  نسبتاً هستند هایی پره شب :بالغ هحشر
رنـگ بـه شـکل     اي اي و گاهی تیره و داراي یک لکه نقره بال جلو خاکستري مایل به قهوه .متر میلی

هاي سفید بـا نقـاطی    زرد مایل به خاکستري و داراي ریشک ،هاي عقب بال. است) ال(گاماي التین 
  .)10-9شکل ( استتیره 

  مبارزه
گـذران آفـت،    مسـتان شخم عمیق پس از برداشت محصول براي از بین بـردن فـرم ز   :مبارزه زراعی

آب زمستانه براي از بین بردن شفیره و الروها  هاي هرز، یخ موقع، حذف علف کشت زودهنگام و به
  .در خاك

میـزان   بـه درصـد   60دو لیتر در هکتـار، دیـازینون   میزان  بهدرصد  35 سموم فوزالن :مبارزه شیمیایی
مبـارزه بـا   . شود در هکتار پیشنهاد می لیتر 2-5/1میزان  بهدرصد  50 اتریمفوس ویک لیتر در هکتار 

  .شود موجب کنترل این آفت نیز میخوار کارادرینا  کرم برگ

  4لیتا یا بید چغندرقند
Scrobipalpa ocellatella Boyd, 1858 
= Phthorimaea ocellatella Boyd 
= Lita ocellatella Boyd 
Lep.: Gelechiidae 

 
4. Beet moth 

  
 پروانه شب پره گاما .10-9شکل  الرو شب پره گاما. 9-9شکل 
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  دامنه میزبانی
ارت ایـن  خس ،کند و در ایران حمله میـ از جمله چغندرقند  ـ نواع چغندر  الرو این آفت تنها به ا

در دنیا نیز عالوه بر چغندر از گیاهـان خـانواده   . سایر گیاهان زراعی گزارش نشده استآفت روي 
Chenopodiaceae کند تغذیه می.  

  مناطق انتشار
در کلیـه   ،در ایـران  .ده اسـت کـر آسـیا و آفریقـا را آلـوده     اروپا، مزارع چغندرقند در پروانه لیتا

  .خسارت آفت بیشتر است ،تر در مناطق گرم. شود مناطق چغندرکاري دیده می

  خسارت
ها  د و باعث پیچش آننکن هاي برگ تغذیه می بیشتر از کناره ،سن اول و دوم نسل اول هايالرو

هـا تغذیـه    از جوانه مرکزي و انتهـاي دمبـرگ   ،سنین باالتر هاي الرو. شوند ها می و سیاه شدن برگ
هنگـام  . )11-9شـکل  ( مانـد  که محل اصلی خسارت آن است و فضوالت آفت برجاي می کنند می

هـا   آفت از سـر ریشـه  . شود ها توسط تارهایی به هم چسبیده و الرو داخل آن پنهان می برگ ،تغذیه
ن ریشه در هکتار و کاهش  36/2-8/2تواند باعث کاهش  این آفت در ایران می .کند نیز تغذیه می تُ

هـاي سـاپروفیت نیـز     گاهی اوقات، از محل ورود این آفت قـارچ . درصد عیار قند شود 5/0 -15/1
اگر محل طوقه بـاز شـود، الروهـاي ایـن     . شود وارد شده و عالیمی مشابه پوسیدگی طوقه دیده می

      
 خسارت الرو لیتا .11-9شکل 
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  .شوند آفت در زیر محل مریستم مشاهده می

  شناسی زیست
هـاي   هـا، سـر ریشـه    هـاي میـانی، دمبـرگ    صورت الرو در البالي برگ گذرانی آفت به زمستان

الروها در خاك شفیره و سپس در  ،در اوایل بهار. دهد روي میهاي حاشیه مزرعه  مانده و بوته باقی
هاي خـود را   فعال هستند و تخم شب ،حشرات بالغ ).کرج(شوند  به پروانه میل اواخر فروردین تبدی

هـا، طوقـه    ها، دمبرگ کنار برگدر تایی یا انفرادي  4-6هاي کوچک  در دستهـ عدد   50به تعداد ـ 
دوره الروي . شـوند  روز خـارج مـی   4-8الروها پـس از  . دنگذار و جوانه مرکزي و حتی خاك می

. کشـد  مـی  روز طـول  60روز و در بهار و پاییز  32-37هر نسل آفت در تابستان . روز است 20-15
  .نسل دارد 3-6 معموالً نسل است و یداراي تعداد مختلف ،آفت در هر سال

  شناسی شکل
 ود راخي ها تخم حشره،.شوند شکل، در ابتدا زرد روشن و سپس تیره و سیاه می ها بیضی تخم :تخم
و عرض  45/0 ،طول تخم. گذارد ها و جوانه مرکزي می هاي کوچک کنار رگبرگ صورت دسته به

  .متر و بسیار ریز است میلی 3/0آن 
زیر شکم زردرنـگ  . شود ها ظاهر می زرد روشن و سپس نوارهاي قرمز در پشت آن ،در ابتدا :الرو
. مـویی وجـود دارد   ،شود که روي هر یک رنگی مشاهده میهاي سیاه  خال ،در پشت الروها. است

  .)12-9شکل ( درس متر می میلی 12طول الرو تا 
تنیده داخل پیله سفید و یا زرد رنگی است که الرو سن آخر در خاك  در قرمز تیرهرنگ  به :شفیره
  .)13-9شکل ( است
اي  بـال جلـو قهـوه    .متـر  میلی 14 هاي باز متر و عرض بال میلی هفتبه طول  هایی پره شب :بالغ هحشر

نقـاط   ،مجموعـه ایـن نقـاط    .شـود  نقاط کوچک سـیاهی دیـده مـی    ،که روي آناست مایل به زرد 
 ندهسـت هـاي بلنـد    خاکستري روشن و داراي ریشک ،هاي عقب بال. دهند تري را تشکیل می بزرگ

  .)14-9شکل (

  مراحل زندگی لیتاي چغندر قند
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  مبارزه

موقع، از بین بردن بقایا و چراندن مزرعه پس از برداشـت محصـول، شـخم     آبیاري به :مبارزه زراعی
گـذران آفـت، کشـت زودهنگـام و      عمیق پس از برداشت محصول براي از بین بـردن فـرم زمسـتان   

  .تقویت گیاهآب زمستانه و  تناوب زراعی، یخرعایت موقع،  به
میـزان   بـه درصد  60لیتر در هکتار، دیازینون  5/1میزان  بهدرصد  50سموم فنتوآت  :مبارزه شیمیایی

براي مبارزه لیتر در هکتار و سایر سموم فسفره  5/1میزان  بهدرصد  50لیتر در هکتار، اتریمفوس 5/1
رنـگ و   و قبل از تشکیل قشر سـیاه اوایل تابستان  ،زمان مبارزه. شود پیشنهاد میشیمیایی با این آفت 

  .شود سمپاشی براي یک بار انجام می. استزمان مشاهده الروها و قبل از نفوذ به داخل گیاه 

  
 شفیره لیتا .13-9شکل 

  
 پروانه لیتا .14-9شکل 

  
 الرو لیتا. 12-9شکل 
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  5کک چغندرقند
Chaetocnema tibialis (Illiger) 

Col.:Chrysomelidae 

  دامنه میزبانی
و تاج خـروس حملـه    الرو این آفت به انواع چغندر از جمله چغندرقند، چغندر لبویی، ترتیزك

  .شود آفت چغندرقند محسوب میعنوان  بهتنها  ،در دنیا نیز این کک. کند می

  مناطق انتشار
کشور در کلیه مناطق چغندرکاري  ،در ایران .ده استکرکک چغندرقند اروپا و آسیا را آلوده 

اصلی آلوده بـه   هاي کرمانشاه، تهران، فارس، خراسان، اصفهان و کرمان مناطق استان. شود دیده می
  .این آفت هستند

  خسارت
ها خشکیده  گرد و اطراف آن ،ها این سوراخ. شود ها می ها باعث سوراخ شدن برگ تغذیه کک

درصـد   90الرو دیـده شـود، نـابودي     3-5 ،هـاي چغندرقنـد   اگر روي جوانه. اي رنگ است و قهوه
  .)15-9شکل ( شود ع میکرّات باعث واکاري مزار خسارت این آفت به .ها حتمی است جوانه

  شناسی زیست
هـا   صورت حشرات کامل در البالي گیاهان خشک شـده و زیـر کلـوخ    گذرانی آفت به زمستان

صورت انفرادي  هاي خود را به تخم ،حشرات بالغ. شوند حشرات بالغ ظاهر می ،در اوایل بهار .است
) متـري  ق چنـد سـانتی  تـا عمـ  (هاي خـاك   هاي هرز و حتی شکاف در محل طوقه چغندرقند و علف

 
5. Sugarbeet flea beetle 

  
 عالیم خسارت کک روي برگها در مراحل اولیه و اواسط فصل رشد .15-9شکل 
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درجـه   6/23روز در دمـاي   27 ،دوره الروي. شـوند  روز خـارج مـی   14الروها پس از . دنگذار می
. دنشـو  فعالیت و سپس به شـفیره تبـدیل مـی    ،متري خاك الرو در عمق سه سانتی. گراد است سانتی

  .آفت در هر سال دو نسل دارد. کشد روز طول می 47 ،روز و هر نسل آفت 13 ،دوره شفیرگی

  شناسی شکل
  .مرغی است رنگ زرد روشن و تخم متر، به میلی 2/0 و قطر 4/0-6/0طول  تخم بسیار ریز به :تخم
رنگ زرد مایل به خاکستري، سر نیز زردرنگ و طول  اي به سفید و داراي سه جفت پاي سینه :الرو

  .استمتر  میلی 5الرو تا 
هـاي قیفـی    متر که داخل محفظه میلی 5/1ها  طول آن سفید داراي دو قالب در انتهاي شکم، :شفیره

  .ندهستشکل داخل خاك 
کـه  ند هسـت رنگ  مرغی شکل و سیاه متر، تخم میلی 5/1-2طول  هاي کوچکی به سوسک :بالغ هحشر

واسـطه   حشـره بـه  . چـین مـوازي هسـتند    ها داراي خطـوط نقطـه   پوش بال. جالي فلزي سبزتیره دارند
  .)16-9شکل ( قادر به جهیدن است ،هاي عقبی بزرگ داشتن ران

  

  
  

 حشره کامل کک .16-9شکل 

  مراحل زندگی کک چغندر قند
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  مبارزه
  .هاي هرز میزبان مزرعه، حذف علفکردن  تموقع، هراکش آبیاري به :مبارزه زراعی
درصـد   57در هکتار و مـاالتیون   گرمکیلو 5/1میزان  بهدرصد  80سموم دیپترکس  :مبارزه شیمیایی

یه شده توسط سازمان حفظ نباتات شامل سم دیگر توص. شود لیتر در هکتار پیشنهاد می 5/1میزان  به
هنگـام دوبرگـی شـدن     ،زمـان اولـین نوبـت سمپاشـی    . لیتر است 2-5/2میزان  بهدرصد  35فوزالون 

  .دشو توصیه میـ در صورت نیاز ـ و نوبت دوم تا زمان شش برگی ) هاي حقیقی برگ(ها  بوته

  6)مینوز(مگس چغندرقند 
Pegomyia betae Curtis. 
Dip.: Anthomyiidae 

نیز توسط اسماعیلی و همکاران گزارش شده است که بسـیار شـبیه گونـه     P. hyoscyamiگونه 
Pegomyia betae است.  

  دامنه میزبانی
حملــه  Chenopodiaceaeهــاي هــرز خــانواده  اســفناج و علــف، الرو ایــن آفــت بــه چغندرقنــد

  .کند می

  مناطق انتشار
  .شود ق چغندرکاري دیده میمگس چغندرقند در ایران در کلیه مناط

  خسارت
هـم پیوسـته و    هـاي الروي بـه   داالن. کننـد  صورت مینوز بین دو اپیدرم برگ تغذیه می الروها به

 دنشـو  خشـک مـی   ،ها در اثر تغذیه الرو برگ. شکل است کنند که تاولی هاي سفیدي ایجاد می لکه
مراحل اولیه رشد گیـاه اسـت و   هاي اول و  ترین مراحل خسارت مربوط به نسل مهم. )17-9شکل (

  .هاي آخر معموالً اهمیت اقتصادي ندارند نسل

  شناسی زیست
حشـرات بـالغ ظـاهر     ،در اوایـل بهـار  . صورت شفیره داخل خاك اسـت  گذرانی آفت به زمستان

اي در پشت برگ چغندر بـذري، اسـفناج،    صورت دسته هاي خود را به تخم ،حشرات بالغ. شوند می

 
6. Sugarbeet fly 
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الروها پس از 
 ،دوره الروي. 

روز و  14 ،دوره شـفیرگی 
  .نسل دارد

هـا   تخـم . رنـگ سـفید شـیري اسـت    

 هشـت طـول الرو تـا   

20(.  
اي، قفسـه سـینه   

   

الروها پس از . عدد است 50
. شـوند  برگ را سـوراخ و وارد آن مـی  

دوره شـفیرگی . شـود 
نسل دارد پنجنسل و گاهی تا 

رنـگ سـفید شـیري اسـت    

طـول الرو تـا   . سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 

20-9شکل ( د
اي، قفسـه سـینه    سر قهوهها شفاف مایل به زرد، 

  .هاي هرز میزبان

  

50-100تعداد تخم 
برگ را سـوراخ و وارد آن مـی  

شـود  الرو سپس در سطح خاك به شفیره تبدیل مـی 
نسل و گاهی تا  4-2 

رنـگ سـفید شـیري اسـت     ها مشبک نـامنظم بـه  
-18(.  

سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 

درس متر می میلی
ها شفاف مایل به زرد، 

21(.  

هاي هرز میزبان شخم عمیق پس از برداشت و حذف علف
  مراحل زندگی مینوز چغندر قند

 سارت مگس چغندر قند

تعداد تخم . دنگذار سلمک، ترشک و چغندرهاي قند جوان می
برگ را سـوراخ و وارد آن مـی   ،شوند و از همان زیر تخم

الرو سپس در سطح خاك به شفیره تبدیل مـی 
 ،آفت در هر سال

ها مشبک نـامنظم بـه  
-9شکل ( شود پشت برگ گذاشته می

سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 

میلی پنجاي شکل و قرمز رنگ که طول آن تا 
ها شفاف مایل به زرد،  متر، بال میلی
21-9شکل ( شکم زرد و مودار است

شخم عمیق پس از برداشت و حذف علف
مراحل زندگی مینوز چغندر قند

سارت مگس چغندر قندخ. 17

سلمک، ترشک و چغندرهاي قند جوان می
شوند و از همان زیر تخم

الرو سپس در سطح خاك به شفیره تبدیل مـی 
آفت در هر سال. کشد روز طول می

ها مشبک نـامنظم بـه   متر، سطح آن طول یک میلی
پشت برگ گذاشته می

سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 
19(.  

اي شکل و قرمز رنگ که طول آن تا 
میلی پنجطول  مگس کوچکی به

شکم زرد و مودار است

شخم عمیق پس از برداشت و حذف علف
مراحل زندگی مینوز چغندر قند

17-9شکل 

  ـ آفات چغندرقند

سلمک، ترشک و چغندرهاي قند جوان می
شوند و از همان زیر تخم روز خارج می
الرو سپس در سطح خاك به شفیره تبدیل مـی . روز است

روز طول می 35هر نسل آفت تا 

  شناسی
طول یک میلی

پشت برگ گذاشته می ،اي دسته
سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت 

19-9شکل ( درس
اي شکل و قرمز رنگ که طول آن تا  استوانه

مگس کوچکی به
شکم زرد و مودار است و خاکستري و مودار

شخم عمیق پس از برداشت و حذف علف :مبارزه زراعی

ـ آفات چغندرقند 9فصل 
 

سلمک، ترشک و چغندرهاي قند جوان می
روز خارج می 5-3

روز است 14-12
هر نسل آفت تا 

شناسی شکل
طول یک میلی تخم به :تخم
دستهصورت  به

سفید مایل به سبز یا زرد و بدون پا که در سر و انتها باریک شده اسـت  :الرو
رس متر می میلی
استوانه :شفیره
مگس کوچکی به :بالغ هحشر

خاکستري و مودار

  مبارزه
مبارزه زراعی
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  .آفت استاین شکارگر تخم  Lygus rugulipennisسن  :مبارزه بیولوژیک
 57سـموم مـاالتیون    ،در صـورت لـزوم  . این آفت نیازي به سمپاشی جداگانه ندارد :مبارزه شیمیایی

روز  7-10 ،تکـرار سمپاشـی  . شود لیتر در هکتار پیشنهاد می میزان دو درصد به 60درصد، دیازینون 
  .خواهد بودبعد 

 چغندرقند) خال سیاه(کوتاه  خرطوم
Conorhynchus brevirostris (Gyll.) 
Col.: Curculionidae 

  دامنه میزبانی 
  .کند حشرات کامل و الرو این آفت به چغندرقند، سلمک و علف شور حمله می

  مناطق انتشار
شـود ولـی در خراسـان،     خال سیاه چغندرقند در ایران در کلیـه منـاطق چغنـدرکاري دیـده مـی     

  .شود فارس، کرج، کرمانشاه، اصفهان و همدان بیشتر مشاهده می

  
 شفیره مگس چغندر قند .20-9شکل 

  
 حشره کامل مگس چغندر قند .21-9شکل 

 
 تخم هاي مگس چغندر قند. 18-9شکل 

  
 الرو مگس چغندر قند. 19-9شکل 
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  خسارت
بوتـه را   230توانـد   حشره بالغ می 14. کنند خوار و الروها از ریشه تغذیه می برگ ،حشرات بالغ

الروهـا در  . کنـد  یعنی هر حشره دو بوته را در هر روز نابود مـی  .از بین ببرد روز کامالً 13در مدت 
کنـد و آن را   بـه ریشـه حملـه مـی     ،فتـادن از بوتـه در خـاك   او پـس از  کنند  میابتدا از برگ تغذیه 

در این صورت، تراکم بوتـه مزرعـه کـاهش    . شود بوته میقادر به نابودي اوقات،  گاهی و خورد می
  .یابد می

  شناسی زیست 
زمـان بـا    هم ،صورت حشرات کامل داخل خاك است که در اوایل بهار گذرانی آفت به زمستان

در  هـاي خـود را   تخـم  ،حشـرات بـالغ  . شـوند  حشرات بالغ ظاهر می ،دو برگی شدن بوته چغندرقند
هـاي گوشـتی و یـا     هـاي ایجـاد شـده توسـط خرطـوم روي کوتیلـدون بـرگ و قسـمت         فرورفتگی
با ترشـحات لـزج و    ،ها و روي آنشود  گذاشته مییک تخم  ،داخل هر حفره. گذارد میها  دمبرگ

روز خـارج و از بـرگ    10-11الرو پـس از  . شـود  سـیاه مـی   ،که سپسشود  ه میسبز رنگی پوشاند
آفـت   .روز اسـت  60-75 ،دوره الروي. فتـد ا سپس برگ را سوراخ و به خاك میکند و  تغذیه می

روز و  14-18 ،دوره شـفیرگی . شـود  سپس درون حفره ایجاد شده توسط الرو به شفیره تبدیل مـی 
  .آفت در هر سال تا سه نسل و در مناطق سرد تنها یک نسل در سال دارد

  شناسی شکل
هـا زیـر    تخـم . متر، به رنگ زرد مایـل بـه سـفید اسـت     یلیم 1/1-2/1طول  تخم بیضی شکل به :تخم

  .شود ابتدا سبز و سپس سیاه می ،شود که این پولک پولک مترشحه بالغین گذاشته می
طـول الرو   .نـد ک مـی گـرده رشـد    اي و خمیده به سمت پایین، پیش بدون پا و قوسی، سر قهوه :الرو

  .)22-9شکل ( د استالرو سن اول زرد مایل به سفی. استمتر  میلی 16-15
  .هاست متر که آزاد و متحرك داخل دمبرگ به طول نه میلی ،مایل به زرد سفیدرنگ  به :شفیره
متـر، رنـگ عمـومی بـدن خاکسـتري مایـل بـه زرد بـا          میلی 10-16طول  سرخرطومی به :بالغ هحشر

  مراحل زندگی خرطوم کوتاه چغندر قند
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اي مایل به خاکستري، خرطوم کوتاه، مخروطی و داراي یک خط برجسته اسـت کـه    پرزهاي قهوه
 پـوش تقریبـاً   عـرض بـال  . ها سفید رنگ است سیاه و اطراف آن ،هاي مرکب چشم. رسد به انتها نمی

شـکل  ( اي رنگ است ر عرضی قهوهپوش داراي نوا قفسه سینه و نیمه دوم بال هم اندازه عرض پیش
9-23(.  

  مبارزه
شخم عمیق پس از برداشت، زود کاشتن محصول، کم کردن فواصل آبیـاري، عـدم    :مبارزه زراعی
  .هاي هرز میزبان دارند و حذف علف هاي شنی که آب را خوب نگه نمی کشت در زمین
  .شود لیتر در هکتار توصیه می 5/1 میزان درصد به 50سم اکامت  ،در صورت لزوم :مبارزه شیمیایی

  
  

 حشره کامل خرطوم کوتاه .23-9شکل 

  
 الرو خرطوم کوتاه. 22-9شکل 
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  خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند
Lixus incanescens Boh. 
Col.: Curculionidae 

  دامنه میزبانی
  .کند آفت تنها به چغندرقند، سلمک و خرفه حمله می

  مناطق انتشار
ن، شـود ولـی در خراسـا    خرطوم بلند چغندرقند در ایران در کلیه مناطق چغندرکاري دیـده مـی  

  .شود فارس، کرج، کرمان، اصفهان، همدان و آذربایجان بیشتر مشاهده می

  خسارت
هـا   هاي بعـدي در وسـط بوتـه    ها تغذیه و در نسل در بهار از دمبرگ) 24-9شکل (حشرات بالغ 

خسارت اصلی توسط الروهاي . سازند ها را مشبک می خورند که آن ها را می و برگشوند  میجمع 
داالنی ایجـاد و باعـث    ،و درون آن )25-9شکل ( کنند مغز دمبرگ تغذیه می نسل دوم است که از

راحتی شکسـته   هاي و سیاه رنگ بوده و ب قهوه ،هاي آلوده دمبرگ. شوند زردي و پژمردگی بوته می
  .شوند می

  شناسی زیست
ها و بقایاي گیاهی و گاهی عمـق کـم    صورت حشرات کامل زیر کلوخ گذرانی آفت به زمستان

روي  ،هـا  حشره پـس از تغذیـه از دمبـرگ   . شوند حشرات بالغ ظاهر می ،در اوایل بهار .استخاك 
 بافـت گذارد که گاهی مشخص و گاهی  ها می داخل حفره را هاي خود اي ایجاد و تخم ها حفره آن

کننـد کـه    تغذیه مـی ) ساقه(خارج و از دمبرگ  ،روز هفتالرو پس از . پوشاند ها را می دمبرگ آن
الرو سـپس درون  . روز اسـت  22 ،دوره الروي. الرو دیـده شـود   10ت در هر دمبرگ تا ممکن اس

 31-43 ،روز و هر نسـل در شـرایط مسـاعد    هشت ،دوره شفیرگی. شود دمبرگ به شفیره تبدیل می
  .نسل دارد آفت در هر سال تا سه. کشد روز طول می

  مراحل زندگی خرطوم بلند چغندر قند
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  شناسی شکل
ها داخل حفراتـی روي   تخم. متر، به رنگ زرد روشن است میلی 8/0طول  تخم بیضی شکل به :تخم

  .دنشو ساقه و دمبرگ گذاشته می
  .استمتر  نه میلی اي و طول الرو بدون پا و قوسی، سر قهوه :الرو
هـا تشـکیل    صـورت آزاد در داخـل دمبـرگ    متـر بـه   نه میلیشفیره سفید مایل به زرد به طول  :شفیره
  .شود می
هـاي   متر، بدن کشـیده و کوچـک و پوشـیده از کـرك     سرخرطومی به طول هشت میلی :بالغ هحشر

  .خرطوم بلند و کمی خمیده است. زردرنگ که رنگ اصلی بدن سیاه است

  مبارزه
  .هاي هرز میزبان ذف علفآب زمستانه و ح شخم عمیق پس از برداشت، یخ :مبارزه زراعی
درصـد و اتریمفـوس    60سـموم دیـازینون   . مبارزه با حشرات بالغ بیشتر الزم اسـت  :مبارزه شیمیایی

زمان سمپاشی بـا مشـاهده حشـرات    . شود یک لیتر در هکتار توصیه می میزان درصد به 50) اکامت(
  .استبار  بالغ و تنها یک

  7هاي چغندرقند زنجرك
Empoasca meridiana Zach. 
E. decipiens (Paoli.) 
Circulifer tenelus (Backer, 1896) 
C. opacipennis (Backer, 1896) 
Hom.: Cicadellidae 

 
7. Sugarbeet leaf hopper 

  
 خسارت خرطوم بلند. 25-9شکل 

  
 حشره بالغ خرطوم بلند .24-9شکل 
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اهمیـت  ـ تـاپ    از جملـه کرلـی  ـ هـاي ویروسـی     این گروه از آفات بیشتر به خاطر انتقال بیماري

  .دارند

  دامنه میزبانی
زمینـی،   آفت عالوه بر چغندرقند به مرکبات، بامیه، پنبه، کدوئیان، جو، فلفـل، تـوت، سـیب   این 

  .کند انگور و گیاهان دیگر حمله می

  مناطق انتشار
شـود و در کـرج، خراسـان،     زنجرك چغندرقند در ایران در کلیه مناطق چغندرکاري دیده مـی 

  .فارس و همدان شیوع دارند

  خسارت
اي  زنند و باعث زردي و قهوه ها با تغذیه از شیره گیاهی به گیاه خسارت می حشرات بالغ و پوره

 توجـه نبـوده امـا    خسارت مستقیم این حشـرات قابـل   .شوند هاي سبز روي برگ می شدن همراه لکه
  .است 8بوتهپیچیدگی بیماري  نظیرهاي ویروسی  آفت ناقل بیماري

  شناسی زیست
هـاي بـذري    هـاي خشـک و بوتـه    صـورت حشـرات کامـل زیـر بـرگ      گذرانی آفت بـه  زمستان

پـس از  حشـره  . شـوند  ظـاهر مـی   ،حشرات بالغ در اواسـط اسـفند   .هاي هرز است چغندرقند و علف
روز  18-24پـوره پـس از    .گـذارد  داخل اپیـدرم و زیـر پوسـت بـرگ مـی     را خود  يها تخم ،تغذیه

  .آفت در هر سال تا چهار نسل دارد. کند خارج و از شیره گیاهی تغذیه می

 
8. Curly top 

  تقویم زمانی فعالیت زنجرك
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  شناسی شکل
 ،قبـل از تفـریخ  . شود تخم کشیده، شبیه دانه برنج و کمی خمیده در ابتدا سبز و سپس زرد می :تخم

  .شود فت گذاشته میاتخم زیر پوست و داخل ب. شناسایی است دو چشم پوره قابل
. دنشـو  ها ظـاهر مـی   بال ،تدریج همتر، سبز رنگ و فاقد بال هست و ب یک میلی در ابتدا به طول :پوره

  .حرکت اینها زیگزاگی است
. عرض سر و قفسه سینه برابر است. هستندمتر  میلی سهبه طول و سبز رنگ  به ها زنجرك :بالغ هحشر
 ري کامالًهاي زی شفاف و بال هاي جلو سبز نیمه بال .هاي مرکب درشت و شاخک مویی است چشم

ریـز خنجـري    تخـم . هسـتند تـر   ها از طول بدن بزرگ بال. )27-9 و 26-9هاي  شکل( شفاف هستند
  .است

  همبارز
میـزان   درصد بـه  25ها از تخم و با استفاده از سموم تیومتون  زمان با خروج پوره هم :مبارزه شیمیایی

میـزان یـک لیتـر در هکتـار،      درصـد بـه   25) متاسیستوکس(یک لیتر در هکتار، اکسی دیمتون متیل 
 درصد به میزان دو لیتـر در هکتـار   33میزان یک لیتر در هکتار و فورموتیون  درصد به 40دیمتوآت 

  .دوش میسمپاشی بار  براي یک یا دو

  شته سیاه باقال
Aphis fabae Scop. 
(Hom.: Aphididae) 

  دامنه میزبانی
هـاي متفـاوت از جملـه انـواع      دیگـري از تیـره  گیاهان مختلـف  آفت عالوه بر چغندرقند به این 

حملـه   هـاي هـرز   زمینی، توتون، اسفناج و انواع دیگر از محصـوالت زراعـی و علـف    چغندر، سیب
  .کند می

  
 Circuliferحشره کامل زنجرك  .26-9شکل 

tenellus 

  
 حشره کامل زنجرك امپواسکا .27-9شکل 
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  مناطق انتشار
  .شود دیده میکشور این شته در کلیه مناطق چغندرکاري 

  خسارت
زننـد و باعـث زردي بوتـه و     به گیاه خسارت می ،ها با تغذیه از شیره گیاهی حشرات بالغ و پوره

هـا   هایی روي برگ یهمچنین سبب بدشکل. شوند ها می کاهش عملکرد و میزان قند موجود در غده
این شته، ناقـل  . )28-9شکل ( شوند هاي فوماژین می ها و قارچ عالوه موجب جلب مورچه شده و به

  .ـ است ویروس زردي چغندرقندبسیاري از عوامل ویروسی در چغندرقند ـ از جمله 

  شناسی زیست
. گذراند هرز میهاي  هاي چغندر دوساله و همچنین شمشاد و علف این شته زمستان را روي بوته

ایـن شـته معمـوالً    . کننـد  هاي زیادي ایجـاد مـی   کنند و نسل حشرات بالغ در بهار به مزارع حمله می
  .داراي دو اوج جمعیت است که یکی از در اوایل بهار و دیگري در شهریور است

  شناسی شکل
از طـول بـدن و   تر  ها کوتاه ، شاخک)متر حداکثر سه میلی(اي کوچک  رنگ با اندازه ها سیاه شته

شـکل  ( دم مثلثی و در وسط کمی فرورفته اسـت . اي است رنگ و استوانه هاي سیاه داراي کرنیکول
9-28(.  

  مبارزه
آلودگی مزارع چغندرقند به شته سیاه باقال با آلودگی این مزارع بـه ویـروس زردي چغندرقنـد    

  
 حشره کامل وخسارت شته سیاه .28-9شکل 
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شـش تـا   . تواند بسـیار مخـرب باشـد    این ویروس در هنگام ظهور گیاهچه، می. تواند همراه باشد می
ترین مراحل رشد گیاه چغندرقنـد در برابـر ایـن ویـروس      هشت هفته پس از ظهور گیاهچه، بحرانی
متـون   سمومی مانند تیومتون، اکسـی دي . شود ها مبارزه هستند که باید با شته سیاه باقال در این زمان

  .شود لیتر در هکتار توصیه می 5/1میزان یک تا  متیل و دایمتوات به

  9شته ریشه چغندرقند
Pemphigus fuscicornis 
(Hom.: Pemphigidae) 

  دامنه میزبانی
  .کند نیز حمله می Chenopodiaceaeهاي هرز خانواده  به علف ،آفت عالوه بر چغندرقنداین 

  مناطق انتشار
  .شود در ایران در کلیه مناطق چغندرکاري دیده می این شته امروزه تقریباً

  خسارت
زننـد و باعـث زردي    به گیاه خسـارت مـی   ،ها با تغذیه از شیره گیاهی ریشه حشرات بالغ و پوره

  .)29-9شکل ( شوند ها می ریشهبوته و کاهش عملکرد و میزان قند موجود در 

  شناسی زیست
هـاي بـذري    هاي خشک و بوتـه  بال زیر برگ صورت حشرات کامل بی گذرانی آفت به زمستان

 
9. Sugarbeet root aphid 

  
 شته ریشه و خسارت آن .29-9شکل 
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صـورت   این حشره بـدون فـرم جنسـی اسـت و بـه     . )30-9شکل ( هاي هرز است چغندرقند و علف
  .کند بکرزایی تولیدمثل می

  شناسی شکل
 رنگ سفید مایل به زرد تـا خاکسـتري و پوشـیده از مـوم سـفید رنـگ       ها و حشرات بالغ به پوره
پـنج بنـدي و در فـرم     ،بـال  شـاخک در حشـرات بـی   . شـود  ه نمـی کرنیکول در این شته دید. هستند
دار  بـال  ،حشرات بـالغ . استکوتاه  ،زائده انتهایی بند آخر شاخک. گذران شش بندي است زمستان

  .)31-9شکل ( هستندبندي  هاي شش داراي سر و سینه تیره و شاخک

  مبارزه
هـاي هـرز    تناوب با گیاهان غیرمیزبان، شخم پس از برداشت محصول، حذف علـف  :مبارزه رزاعی

  .میزبان، آبیاري منظم
  
  

  
علف هرز سلمه تره میزبان . 30-9شکل 

 دیگر آفت

  
 کلنی هاي شته ریشه .31-9شکل 

  تقویم زمانی خسارت شته ریشه چغندر قند
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  اي کنه دونقطه
Tetranychus urticae Koch. 
Acari: Tetranychidae 

  

  دامنه میزبانی
میزبـانی را داراسـت و بـه بـیش از      یکی از آفاتی است که بیشترین دامنه) 32-9شکل (این کنه 

  .کند هاي هرز حمله می گونه از گیاهان مختلف زراعی، باغی و علف 1000

  مناطق انتشار
  .هاي مختلف ـ از جمله چغندرقند ـ وجود دارد این آفت در تمام مناطق کشور و روي میزبان

  خسارت
اي گیـاهی مختلـف باعـث    هـ  مراحل مختلف زیستی این کنه با تغذیه از محتویات سلولی انـدام 

تنیدن تار نیز توسط ایـن  . شود ها و کاهش کلروفیل و در نتیجه، کاهش فتوسنتز گیاه می ضعف بوته
نوبـه خـود از میـزان فتوسـنتز گیـاه       شود که این نیز بـه  ها می کنه باعث جمع شدن خاك روي برگ

  .)33-90شکل ( کاهد می

  شناسی زیست
گیـري نکـرده در بقایـاي گیـاهی و      راد ماده و بـالغ جفـت  صورت اف گذرانی این آفت به زمستان

هـاي بسـیار    این آفت روي چغندرقند داراي نسل. مانده در مزارع و باغات است هاي هرز باقی علف
  .است

  
 کنه دو نقطه اي .32-9شکل 



  175  ـ آفات چغندرقند 9فصل 
 

  
  شناسی شکل

هـاي نـر    هاي نر هستند و انتهاي بـدن کنـه   تر از کنه متر و بزرگ میلی 3/0-5/0طول  افراد ماده به
این کنه داراي مراحل مختلف زیسـتی از  . دوکی و رنگ بدن نیز بسته به شرائط محیطی متغیر است

هـاي بـالغ    هـا و کنـه   الروها داراي سه جفت پـا و پـوره  . استهاي بالغ  جمله تخم، الرو، پوره و کنه
  .)33-9شکل ( داراي چهار جفت پا هستند

  مبارزه
  .ها است ها و کفشدوزك ها، سن این کنه داراي دشمنان طبیعی بسیاري از کنه :مبارزه بیولوژیک
لیتر در هکتار، پروپارژیت یک لیتر در  2/1میزان  استفاده از سموم برموپروپیالت به :مبارزه شیمیایی

عـدد   5-7هـا بـه    کـه تعـداد کنـه    هکتار و سولفور چهار کیلوگرم در هکتار در صبح زود و هنگامی
در ـ اي    مبـارزه لکـه   .تناوب سمپاشی بایـد رعایـت شـود    .همگانی انجام گیرد صورت برسد، باید به

تـوان از   زمـانی بـا سـفیدك مـی     در صـورت هـم  . شـود  ـ توصیه می  سراسري نباشد  که آفت صورتی
  .شود می  توصیهنیز  هاي هرز حاشیه مزارع حذف علف. گوگرد استفاده کرد

  انداز آینده چشم
قادرنـد   ،از رده حشـرات هسـتند کـه طـی دوره رشـد      آفات مهـم و کلیـدي چغندرقنـد عمـدتاً    

هاي عمده مبارزه با آفات چـه در گذشـته،    روش. نندکین زراعت وارد ناپذیري به ا خسارات جبران
مـزارع چغندرقنـد    ،چه در زمان حال، بر پایه مبارزه شیمیایی استوار است و به محض مشاهده آفـت 

دلیل عدم  عالوه بر افزایش هزینه تولید، به ،این امر .شوند با انواع و اقسام سموم مختلف سمپاشی می
محققین و کارشناسان را بر آن داشـته اسـت تـا بـه      ،محیطی اثرات مخرب زیستیی مطلوب و آکار

  .اي باشند فکر راه چاره

  
 خسارت کنه دو نقطه اي .33-9شکل 



چغندرقند   176
 

هاي مقاوم بـه آفـات بـا اسـتفاده از      تهیه رقم ،هاي اخیر با پیشرفت علم ژنتیک مولکولی در سال
تراریختـه  هـاي   و الین ه استورزي ژنتیکی در دستور کار موسسات تحقیقاتی دنیا قرار گرفت دست

امـا هنـوز کشـورهاي زیـادي در دنیـا اسـتفاده از گیاهـان        . ه اسـت اي تهیه شد مقاوم به آفات پروانه
پالسم چغندر نسبت  با توجه به وجود مقاومت ظاهري و ژنتیکی در ژرم. دانند را مجاز نمی هتراریخت

ه بـیش از پـیش قـوت    رسد این زمینه از اصالح چغندرقند نیـز در آینـد   نظر می به برخی از آفات، به
هاي موجود در خویشاوندان چغندرقنـد نیـز در دسـترس     گیري از ژن هاي مقاوم با بهره گرفته و رقم

هـاي   تـاپ و کنـه   هاي مقاوم به زنجـرك ناقـل بیمـاري کرلـی     اکنون الین هم. کشاورزان قرار گیرد
هـاي   ارادرینا در الینترجیح غذایی توسط الروهاي ک اخیراً. اند گیاهی در چغندرقند شناسایی شده

هاي مناسبی است که در برابر این آفت خسارت  مختلف مشاهده شده است که نویدبخش تهیه رقم
  .کمتري را متحمل شوند

  منابع مورداستفاده
 .188-296چاپ نشاط اصفهان، چاپ سوم، . آفات مهم گیاهان زراعی ایران. 1371. بهداد، ا −
  .ص 731. نشر کشاورزي). ترجمه(مل چغندرقند از علم تا ع. 1377. نام بی −
 – 91دانشگاه بوعلی سـینا،  ). ها حشرات و کنه(آفات گیاهان زراعی ایران . 1383. خانجانی، م −

400. 
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  ممدهدهفصل فصل 

  هاي چغندرقندهاي چغندرقند  بیماريبیماري

  سیدباقر محمودي

  مقدمه
گیاه چغندرقند از اروپا به نواحی وسـیعی از دنیـا وارد و در نـواحی توسـعه خـود بـا بسـیاري از        

هاي چغندرقند در پراکندگی فعلی این صنعت، نقش  بیماري. هاي ناشناخته روبرو بوده است بیماري
، سـبب  1920عنوان نمونه، بیماري پژمردگی و زردي در آرژانتین در سـال   به. اند بسیار مهمی داشته

ت طــور کلــی، خســارت وارده بــه محصــوال بــه. اضــمحالل کامــل ایــن صــنعت در آن کشــور شــد
و در  29، در آمریکـا  25هاي هـرز را سـاالنه در اروپـا     ها و علف کشاورزي ناشی از آفات، بیماري

عنــوان یــک محصــول صــنعتی و  بــهر ایــن میــان، چغندرقنــد د. کننــد درصــد بــرآورد مــی 43آســیا 
بیند که از ایـن مقـدار، ده    رسان خسارت می درصد آن توسط عوامل آسیب 25ژیک، ساالنه استرات

تواند از خیلـی   ها می میزان خسارت بیماري. اند هاي این محصول نسبت داده درصد آن را به بیماري
جـاگیر درآمـده و    صـورت اپیـدمی یـا همـه     هـا بـه   اريگـاهی انتشـار بیمـ   . درصـد باشـد   100کم تا 
) تـاپ  کرلـی (عنوان مثال، بیماري ویروسی پیچیدگی بوته  به. آورد بار می هاي هنگفتی را به خسارت
عنـوان یـک    بـه  1940، صنعت قند غرب ایاالت متحده آمریکا را نابود کرد و تا سال 1920در سال 

  .ه بودعامل اصلی محدودکننده تولید در این منطق
بیماري قارچی، دو بیماري باکتریایی، هفت بیماري ویروسی، یک بیماري  13در ایران، تاکنون 

هـا،   در بـین آن . انـد  زاي این محصول گزارش شده عنوان عوامل بیماري فیتوپالسمایی و سه نماتد به
چغندرقنـد   تاپ و نماتد سیستی هاي ویروسی ریزومانیا و کرلی هاي قارچی ریشه، بیماري پوسیدگی
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زاي ایـن زراعـت در کشـت بهـاره شـناخته       زاترین عوامل بیماري ترین و خسارت ترین، شایع از مهم
برگی سرکوسـپورایی و پوسـیدگی ریشـه     هاي لکه در کشت پاییزه در ایران، عمدتاً بیماري. اند شده

  .اهمیت دارند
ن تنهـا منطقـه تولیـد بـذر     عنـوا  در زراعت بذري، با توجه به شـرایط اقلیمـی منطقـه اردبیـل ـ بـه      

عنـوان   هـاي سـفیدك دروغـی و سـفیدك پـودري و موزاییـک چغندرقنـد بـه         چغندرقند ـ بیمـاري  
  .آیند حساب می هاي مهم و شایع زراعت بذري به بیماري

ساله بـا شـدت و ضـعف وجـود دارنـد و       هاي مهم چغندرقند که همه در این بخش روي بیماري
  .کنند، متمرکز شده است موجبات خسارت محصول را فراهم می

  هاي ویروسی چغندرقند بیماري
  چغندرقند وتهبیماري پیچیدگی ب

 مقدمه
این بیماري سابقه طوالنی دارد و در قرن نوزدهم در ایاالت متحده آمریکا، خسارت زیـادي بـه   

ها  بوتهدرصد  80اي،  ها در آمریکا نشان داده است که اگر در مزرعه بررسی. این زراعت وارد کرد
  .درصد کاهش خواهد یافت 40آلوده باشند، عملکرد مزرعه 

تـاپ نیـز شـهرت دارد ـ در اکثـر منـاطق        بیماري پیچیدگی بوته چغندرقند ـ که به بیماري کرلی 
ــا وجــود دارد ــار در ســال . چغنــدرکاري دنی ، ایــن بیمــاري از اســتان فــارس از روي  1345اولــین ب

هاي جنوبی و مرکزي ـ مثل فارس، اصفهان و کرمان ـ در   انچغندرقند گزارش شد و هرساله در است
 100میزان آلـودگی مـزارع چغندرقنـد منطقـه فسـا در فـارس تـا        . شود مزارع چغندرقند مشاهده می

هاست که این بیماري در مزارع چغندرقنـد و همچنـین در مـزارع     در ایران، سال. مشاهده شده است
هاي  علف. خیار، پنبه، آفتابگردان و کنجد گزارش شده است فرنگی، لوبیا، سایر گیاهان نظیر گوجه

  . هرز پیچک و سلمک نیز میزبان این ویروس هستند
بـا توجـه   . شود ، یک بیماري ویروسی است که توسط زنجرك منتقل میوتهبیماري پیچیدگی ب

خشـک  ها طالب آب و هواي گرم و خشک هستند، لذا بیماري در مناطق گرم و  که زنجرك به این
نگارنده بیماري را در کشت بهاره در غالب مزارع چغندرقند کشـور  . و در فصل تابستان شیوع دارد

بیماري . غربی مشاهده کرده است نظیر کرج، خراسان، لرستان، کرمانشاه، کرمان و حتی آذربایجان
  .آبی شدت بیشتري دارد در مزارع دچار تنش خشکی و کم
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  عالیم بیماري
هـا در امتـداد طـول رگبـرگ و بـه       صورت پیچیدگی برگ هاي هوایی به عالیم بیماري در اندام

هـا ظـاهر    رگبـرگ  هـایی روي  ها، برآمدگی در سطح زیرین برگ. )1-10شکل (طرف داخل است
متـر   ها در شرایط آلودگی شدید تبدیل به خارهایی به طول یک تـا دو میلـی   این برآمدگی. شود می

صـورت قطـرات روي سـاقه و     گاهی اوقـات ترشـحات بافـت آونـدي بـه     . شود ها می روي رگبرگ
کوچـک  هاي آلـوده،   ریشه بوته. شوند اي و سیاه می شوند که پس از چندي، قهوه ها ظاهر می برگ

هاي آونـدي بـه علـت نکـروز      در برش عرضی ریشه، حلقه. یابد هاي آن افزایش می مانده و ریشک
هاي آونـدي ـ    اي شدن حلقه ها و قهوه ریشکی شدن ریشه. شوند اي می شدن آوندهاي آبکش، قهوه

  .شود که از عالیم این بیماري است ـ توسط بیماري ریزومانیا نیز ایجاد می

 عامل بیماري
 Beet Curlyنام  به) Geminiviridae(هاي دوقلو  بیماري ویروسی است از گروه ویروس عامل

Top Virus هاي چندوجهی و ژنوم آن  با پیکرهDNA ویـروس  . شکل اسـت  اي و حلقوي رشته تک
ایـن گونـه   . اسـت  Beet Sever Curly Top Virusترین آن  هاي متعددي است که مهم داراي گونه

گیـرد امـا    سـختی انجـام مـی    انتقـال مکـانیکی ویـروس بـه    . در ایران نیز گزارش و مطالعه شده است
منتقــل  C.opacippennisو  Circulifer tenellusویـروس در طبیعـت توسـط دو گونـه زنجـرك      

مدت زمان الزم جهت اخذ ویروس توسط ناقل دو تا چهـار سـاعت و حـداقل زمـان الزم     . شود می
  .هاي سالم یک دقیقه است جهت انتقال ویروس به بوته

 خسارت بیماري
میـزان خسـارت بـه زمـان     . دهـد  این بیماري، عملکرد ریشه و درصد قند را تحت تأثیر قرار مـی 

هـا زودتـر آلـوده شـوند، خسـارت       هرچه بوته. ها و درجه مقاومت میزبان ارتباط دارد آلودگی بوته

  
 عالئم بیماري ویروسی کرلی تاپ در مزرعه .1-10شکل
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بـراي فعالیـت و تکثیـر زنجـرك ناقـل بـر درصـد آلـودگی تـأثیر          شـرایط الزم  . بیشتر خواهـد بـود  
شـدت   زنجرك، طالب آب و هواي گرم و خشک است و در چنین شرایطی، بیماري بـه . گذارد می

دلیل افزایش رطوبت در پیرامون گیاه، شـرایط فعالیـت زنجـرك را     آبیاري بارانی به. یابد توسعه می
بررسـی  . ر مزارعی بـا آبیـاري بـارانی کمتـر خواهـد بـود      کند و به این ترتیب، بیماري د محدود می

ها، عملکـرد ریشـه    ازاي هر ده درصد آلودگی بوته خسارت بیماري در فارس نشان داده است که به
ساله نشان داد که اگر در منطقـه آلـوده    نتایج این تحقیق سه. یابد چغندرقند چهار درصد کاهش می

درصـد   20-40طـور متوسـط بـین     ه شود، درصد آلودگی بـه مقاوم به بیماري استفاد/از رقم متحمل
سـه  (کش سمپاشـی   ها با حشره طور مرتب بر علیه زنجرك حال آنکه، اگر مزرعه به. یابد کاهش می

درصـد   30طـور متوسـط    شـود، درصـد آلـودگی بـه    ) بـار  روز یک 15مرتبه سمپاشی به فواصل هر 
طور مرتب سمپاشـی شـده    اي که به مزرعه الزم به توضیح است که درصد آلودگی. یابد کاهش می

تـاریخ  . درصـد آلـودگی نشـان داد    45درصد برآورد شد و مزرعه بـدون تیمـار سمپاشـی،    15بود، 
کاشت نیمه اسفند، نیمه فروردین،  درصد آلودگی در تاریخ. کاشت نیز بر میزان آلودگی تأثیر دارد

  .درصد بود 25و  24، 22، 19ترتیب  نیمه اردیبهشت و نیمه خرداد به

 مناطق انتشار بیماري
شـود ولـی در منـاطق جنـوبی      این بیماري در کشت بهاره در کلیه مناطق چغندرکاري یافت می

آباد در استان کرمانشاه، اصفهان و خراسان جنوبی شـدت   هاي فارس، کرمان، اسالم ایران، در استان
هـاي آلـودگی در اصـفهان     ونمنظـور بررسـی کـان    در تحقیقی که به. و خسارت بیماري بیشتر است

در . انـد  هاي آلودگی شناسایی شـده  عنوان کانون انجام شده است، مناطق مهیار، مبارکه و برخوار به
  .کشت پاییزه، بیماري مشاهده نشده است

 چرخه بیماري
هاي هرز زمستانه، چغنـدرهاي باقیمانـده در زمـین از سـال قبـل و برخـی از گیاهـان نظیـر          علف

زنجـرك بـا تغذیـه از    . گذرانی زنجـرك و ویـروس هسـتند    هاي مناسبی براي زمستان منداب میزبان
هـاي سـالم، ویـروس را     شیره گیاهی، ویروس را در مدت کوتاهی کسب کرده و بـا تغذیـه از بوتـه   

گذران در مزارع استان فـارس نیمـه دوم فـروردین     هاي زمستان زمان ظهور زنجرك. کنند منتقل می
. کننـد  هاي بعد روي چغندرقند فعالیت می هاي هرز و نسل ول، روي علفهاي نسل ا زنجرك. است

رسـد و در ایـن زمـان، دمـاي محـیط       ها نیمه خرداد تا اوایل مرداد به حـداکثر مـی   جمعیت زنجرك
  .گراد است درجه سانتی 30پیرامون 
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 مدیریت بیماري
  :استوار استنتایج مطالعات نشان داده است که مدیریت بیماري در ایران بر سه اصل 

. هاي چغندرقند دیرتـر آلـوده شـوند، خسـارت بیمـاري کمتـر خواهـد بـود         هرچه بوته :زود کاشتن
هـاي زمسـتانی    گذران که حامل ویروس هستند اوایـل بهـار از پناهگـاه    هاي زمستان معموالً زنجرك

هاي چغندرقند رشـد   لذا اگر در این زمان، بوته. کنند خود خارج شده و به سمت مزارع حرکت می
این مسئله به رعایت آبیاري منظم طـی فصـل   . ، خسارت بیماري کمتر خواهد بودکافی کرده باشند
طوري که، بیماري در مزارع زودکاشت ولی با آبیاري نامنطم و یا عدم آبیـاري   رشد ارتباط دارد به

  .دلیل همپوشانی با آبیاري مزارع غالت ـ شدت و خسارت بیشتري دارد ـ به
اخـتالف  . دهـد  خسـارت بیمـاري را کـاهش مـی     وم بـه بیمـاري  هاي متحمـل یـا مقـا    استفاده از رقم

 .هاي چغندرقند مشاهده شده است ها و الین ر شدت آلودگی بین رقمظداري از ن معنی
شـود و بـا    کش سیستمیک اسـتفاده مـی   براي مبارزه با حشرات ناقل از سموم حشره :مبارزه شیمیایی

الزم به توضـیح  . بار باید سمپاشی تکرار شود توجه به قدرت تکثیر باالي زنجرك، هر دو هفته یک
در . شـود  کش نیز براي کاهش خسارت بیماري توصـیه مـی   است که ضدعفونی بذر با سموم حشره

ه، بـا توجـه بـه وجـود سـم در شـیره گیـا        کننـد،  ها تغذیه می ها از بوته اوایل دوره رشد که زنجرك
 .شود جمعیت حشرات ناقل اوایل دوره رشد کم می

طـور   یق نشان داد که اگر در منطقه آلوده از رقم متحمـل بـه بیمـاري اسـتفاده شـود، بـه      این تحق
طـور مرتـب بـر     حال آنکه اگر مزرعـه بـه  . درصد افزایش عملکرد حاصل خواهد شد 7/12متوسط 

دست خواهد  درصد به 8/12کش سمپاشی شود، افزایش عملکردي معادل  ها با حشره علیه زنجرك
طور متوسـط، عملکـرد شـکر     هاي متحمل به بیماري در استان اصفهان نیز به رقمدر استفاده از . آمد
کشـت نیمـه اسـفند،    . کاشت نیز بر میزان آلودگی تأثیر دارد تاریخ. درصد بهبود یافته است 16-11

 .درصد عملکرد ریشه را افزایش داد 25درصد آلودگی کمتري از کشت نیمه خرداد داشت و 

  دبیماري موزاییک چغندرقن

  مقدمه
در . اولین بار از فرانسه گـزارش شـد   (Beet Mosaic Virus, BMV)ویروس موزاییک چغندر 

ویروس . ، از مزارع چغندرکاري کرج، اصفهان، شیراز و مشهد گزارش شد1342ایران نیز در سال 
هـاي هـرز مختلـف ـ از      علـف . شود صورت ناپایا منتقل می ویژه شته سبز هلو ـ و به  ها ـ به  توسط شته

عنـوان میزبـان ثانویـه ویـروس شناسـایی       س بـه عنوان میزبان زمستانه و تاج خرو جمله شیرتیغک ـ به 
اي و بذري بستگی به سن گیاه در زمان آلودگی  تأثیر بیماري بر رشد گیاه در زراعت ریشه. اند شده
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اي و بـذري، خسـارت بیمـاري را     آلودگی زودهنگام در هر دو زراعـت ریشـه  . و نژاد ویروس دارد
  .دهد افزایش می

  عالیم بیماري
-10شـکل  (شود  هاي جوان مشاهده می صورت نقاط سبز زرد روي برگ عالیم اولیه بیماري به

هـاي سـبز مشخصـی تبـدیل شـوند کـه توسـط نـواحی          ه جوشتدریج این نقاط ممکن است ب به). 2
  .اند رنگ احاطه شده بی

  عامل بیماري
. شود صورت ناپایا منتقل می ها به وسیله شته ها است و به ویروس ویروس عامل بیماري جزو پوتی

 هـاي زیـادي در   ویروس میزبـان . هاي آن هستند گونه شته قادر به انتقال ویروس به میزبان 28بالغ بر 
  .دارد Legomonoseaeو  Chenopodiaceae ،Solanaceaeهاي   تیره

 خسارت بیماري
برگـی آلـوده بـه     10-12هـا در زمـان    در یک بررسی مشخص شده است که اگـر تمـامی بوتـه   

ایـن در صـورتی اسـت کـه آلـودگی      . یابـد  ویروس شوند، عملکرد ریشه هفت درصد کـاهش مـی  
  .شود عملکرد ریشه میدرصدي 21برگی باعث کاهش  2-4هاي  بوته

درصـد  17کـاهش عملکـرد بـذر تـا     . دهـد  این ویروس عملکرد بذر را نیز تحت تأثیر قـرار مـی  
بررسی تأثیر ویـروس بـر عملکـرد بـذر در شـرایط کنتـرل شـده نشـان داد کـه          . گزارش شده است

اهش و هفت درصد ک 43ترتیب  هاي بذري قبل و بعد از سرمادهی، عملکرد بذر را به آلودگی بوته
  .دهد می

  
 عالئم ویروس موزاییک چغندر قند روي برگ .2-10شکل 
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  مناطق انتشار بیماري
هاي چغندرقند است و احتمـال دارد   ترین ویروس ویروس موزاییک چغندرقند یکی از گسترده

در ایران نیز در غالب منـاطق چغنـدرکاري   . در تمام نواحی تولید چغندرقند دنیا، وجود داشته باشد
 .ودش ویژه در مزارع بذري سال اول و دوم ـ مشاهده می کشور ـ به

  چرخه بیماري
لـذا در منـاطقی کـه    . شـود  هـا دیـده مـی    ویروس، دامنه میزبانی وسیعی دارد و در غالب زراعت

هاي ویروس دوره رشد روي هم افتان دارند، ویروس از یک زراعت به زراعت دیگر منتقـل   میزبان
ویـروس   در زراعت چغندرقند، مناطقی که کشت ریشه و بذري کنار هـم باشـند، معمـوالً   . شود می
 .شود و خسارت آن بیشتر است اي به بذري منتقل می راحتی از زراعت ریشه به

  مدیریت بیماري
شود، لذا مبـارزه بـا نـاقلین ویـروس اهمیـت       صورت ناپایا منتقل می با توجه به این که ویروس به

یی کـه  هـا  که ویروس دامنه میزبانی وسیعی دارد، لـذا خـذف زراعـت    با توجه به این. چندانی ندارد
 .تواند از شیوع بیماري جلوگیري کند کنند، می عنوان پل سبز عمل می به

  بیماري ریزومانیا
  مقدمه

هاي ویروسـی چغندرقنـد    ترین بیماري ریشی چغندرقند یکی از مخرب بیماري ریزومانیا یا ریشه
ایـن بیمـاري،   . شود به ریشه چغندرقند منتقل می Polymyxa betaeزي  است که توسط قارچ خاك

اولین بار در ایتالیا مشـاهده شـد و متعاقـب آن از اکثـر کشـورهاي اروپـایی، آمریکـایی و آسـیایی         
اکنون اکثر مناطق  از شیراز گزارش شد و هم 1375در ایران، بیماري اولین بار در سال . گزارش شد

  .بینند چغندرکاري کشور از این بیماري خسارت می

  عالیم بیماري
شـکل  ( هـا اسـت   پریدگی و زرد شدن بـرگ  صورت رنگ هاي هوایی به عالیم بیماري در اندام

هـایی   ها طویـل شـده و چنـین بـرگ     ها شالقی و دمبرگ در نتیجه ابتال به این بیماري، برگ. )10-3
ه مـی شـود   نکروز رگبرگها در مزرعه به نـدرت مشـاهد   .)4-10شکل ( ایستند روي بوته راست می

ویژه در اوقات گرم روز ـ از عالیم دیگـر بیمـاري اسـت کـه       پژمردگی زودرس ـ به  ).4-10شکل (
  .شود اي در مزرعه مشاهده می صورت لکه به

هاي فرعی و جانبی زیاد که به این حالت دیوانگی  صورت تکثیر ریشه عالیم بیماري در ریشه به
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اي رنگ شـده و   در برش عرضی یا طولی ریشه، دستجات آوندي قهوه. )5-10شکل ( ریشه گویند
هـا مشـابه کمبـود     پریـدگی و زردي بـرگ   یـم رنـگ  عال. )6-10شـکل  ( ماننـد  ها کوچک می ریشه

هاي فرعی در اثـر آلـودگی بـه نماتـد      ریشی ریشه مشابه تولید ریشه که ریشه نیتروژن است، حال آن
هاي آوندي هم که در اثـر بیمـاري ریزومانیـا در ریشـه      اي شدن حلقه قهوه. سیستی چغندرقند است

تشـخیص دقیـق و   . شـود  تاپ نیـز دیـده مـی    لیشود، در آلودگی به بیماري ویروسی کر مشاهده می
آزمـون االیـزا و یـا آزمـون     . پـذیر اسـت   آر امکان. سی .وسیله آزمون االیزا و یا پی مطمئن بیماري به

  .هاي مقاوم ـ ردیابی کنند آر قادرند ویروس عامل بیماري را ـ حتی در رقم.سی.پی

  عامل بیماري
 Beet Necrotic Yellow Vein)در عامـل بیمـاري، ویـروس زردي نکروتیـک رگبـرگ چغنـ      

Virus, BNYVV) ها  ویروس این ویروس از گروه بنی. است(Benyvirus)    پیکـره   3-5اسـت کـه

  
ناشی از بیماري ریزومانیا در چغندر  نکروزه رگبرگهاو ) راست(عالئم زردي، کاهش رشد  .4-10شکل 

 )چپ(قند

  
 )1385جوین (عالئم زردي و کاهش رشد رقم حساس به ریزومانیا در کنار ارقام مقاوم  .3-10شکل 
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، از گسترش بیشـتري  Aپاتوتیپ . هاي پاتولوژیک متفاوتی است ویروس داراي تیپ. ویروسی دارد
زایـی بیشـتري داشـته و بـه      ، تـوان بیمـاري  Pپاتوتیـپ  . برخوردار است Pو  Bهاي  نسبت به پاتوتیپ

  .کند هاي مقاوم نیز خسارت وارد می برخی از رقم
این قارچ از رده پالسمودیوفورومیسـت  . شود منتقل می Polymyxa betaeوسط قارچ ویروس ت

زئوسـپور ایـن قـارچ داراي دو تـاژك شـالقی اسـت و در       . و جزو بیمارگرهاي زئوسـپوردار اسـت  
 Polymyxaقـارچ  . کنـد  حملـه مـی   (.Beta spp)شرایط رطوبتی نزدیک به اشباع، به ریشه میزبـان  

betae ستپارازیت اجباري ا.  

  خسارت بیماري
در مـزارع آلـوده،   . شـود  بیماري با تأثیر بر عملکرد و کیفیت محصول باعث ایجاد خسارت مـی 

خسارت بیماري به میزان . یابد شدت کاهش می عملکرد ریشه و عیار قند تحت تأثیر قرار گرفته و به
کشـت  . دارد زیادي به جمعیت قارچ ناقل در خاك، شرایط آب و هوایی و زمان آلودگی بسـتگی 

  .شود رقم حساس در مزرعه آلوده، منجر به خسارت اقتصادي بیماري می
اگر شدت آلودگی خاك باال باشد و . درصد گزارش شده است 100تا  30خسارت بیماري از 

  
 برش عرضی و طولی ریشه آلوده به ریزومانیا و فعال شدن جوانه هاي جانبی روي طوقه .6-10شکل 

  
جام شرابی شدن ریشه در اثر آلودگی به ویروس عامل بیماري  وعالئم ریشه ریشی  .5-10شکل 

 ریزومانیا
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کشت پی در پی چغندرقند . رقم حساس در مزرعه آلوده کشت شود، خسارت بیماري جدي است
در مزرعه آلوده با رقم حساس، باعث افزایش شـدت آلـودگی مزرعـه و کـاهش شـدید محصـول       

نتـایج  . وده ضـدعفونی شـد  جهت بررسی خسارت بیماري در فارس، قسمتی از مزرعـه آلـ  . شود می
درصـد کـاهش    65در تیمار عدم ضدعفونی حـدود   7233نشان داد که عملکرد ریشه رقم حساس 

هـاي مقـاوم نیـز در مـزارع آلـوده دچـار نقصـان         رقـم . هاي مقاوم کمتر بود این میزان در رقم. یافت
درصد قند . ددرصد برآورد ش 10-25هاي مختلف از  میزان کاهش عملکرد در رقم. عملکرد شدند

 25حـدود  (هاي حساس بیش از دو واحـد   نقصان عیار در رقم. گیرد نیز تحت تأثیر بیماري قرار می
  .درصد گزارش شده است 10-20هاي مقاوم  و در رقم) درصد

هـا، کـاهش    هایی هستند که افزایش میزان آن ترین ناخالصی سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضره مهم
هـاي حسـاس و مقـاوم بـه      میـزان سـدیم در رقـم   . شـود  چغندرقند را سبب مـی کیفیت تکنولوژیک 

در مزارع عاري از  ها شتر از زمانی است که همین رقمبرابر بی 25/1-25/2ریزومانیا در مزارع آلوده 
هاي مختلف در مزارع آلـوده بـه ریزومانیـا     میزان نیتروژن مضره در رقم. آلودگی کشت شده باشند

  .ستکاهش نشان داده ا

  مناطق انتشار بیماري
. مزارع چغندرقند در کشورهاي اروپایی، ژاپن، چین و آمریکا تحت تـأثیر ایـن بیمـاري هسـتند    

هـاي   از اسـتان بیمـاري  تـاکنون  . این بیماري در غالب مزارع چغندرکاري کشور مشاهده شده است
غربـی، قـزوین،    جـان فارس، اصفهان، کرمان، خراسان، سمنان، کرمانشـاه، همـدان، لرسـتان، آذربای   

الزم به توضیح است که بیماري از استان خوزستان . منطقه مغان در استان اردبیل گزارش شده است
  .گزارش نشده است) زراعت چغندر بذري(و منطقه اردبیل ) کشت پاییزه(

  چرخه بیماري
بقـاي خـود را حفـظ     Polymyxa betaeویروس عامل بیماري در اسـپورهاي اسـتراحتی قـارچ    

. کننـد  در شرایط مساعد، اسپورهاي استراحتی قارچ ناقل جوانه زده و تولیـد زئوسـپور مـی   . کند می
زمان با تکثیر ناقل در سلول، ویروس نیز  هاي موئین شده و هم ویروس توسط زئوسپورها وارد ریشه

یـز  هاي آلوده، اسپورهاي استراحتی تشکیل و ویـروس ن  در سلول. یابد تکثیر و در ریشه گسترش می
هاي آلـوده، اسـپورهاي اسـتراحتی در خـاك      پس از تجزیه و فساد ریشه. گیرد ها قرار می درون آن

  .توانند تا چندین سال در خاك بقا خود را حفظ کنند رها شده و می
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  مدیریت بیماري
هاي زراعی و تدابیر خاصی براي جلوگیري از آلودگی مزرعه توصیه شـده   باوجود آنکه روش

هـاي مقـاوم    استفاده از رقم. هاي مقاوم استوار است بیماري عمالً بر استفاده از رقم است اما مدیریت
هاي مقاوم  کاربرد رقم. ترین، بهترین و در عین حال کارآمدترین روش مدیریت بیماري است ساده

نیاز به اقدام خاصی از سوي کشاورز نداشته و براي مدیریت بیماري، آمـوزش و یـا تجربـه خاصـی     
هایی نظیر کشـت زودهنگـام، کشـت نشـایی و آبیـاري       هر حال، روش به. اورز الزم نیستبراي کش

  .منظور کاهش خسارت بیماري توصیه شده است بهینه مزرعه به

  هاي قارچی چغندرقند بیماري
  برگی سرکوسپورایی چغندرقند بیماري لکه

  مقدمه
چغندرقند در  یهاي برگ بیماريترین  ترین و مخرب ترین، شایع برگی سرکوسپورایی از مهم لکه

دهـد کـه بیمـاري تحـت شـرایط محیطـی گـرم و مرطـوب          هـا نشـان مـی    بررسی .سطح جهان است
 80گـراد و میـانگین بـارش بـیش از      درجه سـانتی  20میانگین دماي ماهیانه طی فصل رشد بیش از (

ش عملکـرد و  باعـث کـاه   يمـار یب نیـ ا. کنـد  بیشترین خسارت را به چغندرقنـد وارد مـی  ) متر میلی
بـه   یگچغندرقنـد مسـتعد آلـود    يها شهیشود ر یباعث م يماریب نیهمچن. شود یمحصول م تیفیک

 یدرصد قند و مواد معدن ي،ماریب. ابدیها کاهش  آن يانباردار تیشوند و قابل يانبار يها یدگیپوس
ـ هـا    یدرصد قنـد کـاهش و ناخالصـ    ،آلوده اهانیدر گ. دهد یقرار م ریثأرا تحت ت شهیمحلول در ر

بـر کـاهش    عـالوه  لـذا  .ابـد ی یمـ  شیافـزا ــ   نییو بتـا  دهایاس نویآلفا آم ترات،ین م،یپتاس م،یسد رینظ
  .کند یفت ماُ زین يورآفر تیفیو درصد قند، ک شهیعملکرد ر

زا گـزارش   در ایران، این بیماري بیشتر در کشت پاییزه در استان خوزسـتان و گلسـتان خسـارت   
در کشـت  . یابـد  عالیم بیماري معموالً اواسط اسفند ظاهر و طی فصـل بهـار توسـعه مـی    . شده است

منظـور   سـاله بـه   هایی که همـه  همچنین در آزمایش. بهاره، بیماري از منطقه مغان گزارش شده است
شـهر توسـط مؤسسـه     هاي چغندرقنـد در ایسـتگاه تحقیقـاتی قراخیـل در قـائم      ارزیابی مقاومت رگه

بیمـاري  . شود، بیماري هر ساله با شدت و ضعف حضـور داشـته اسـت    ات چغندرقند اجرا میتحقیق
برگی سرکوسپورایی در زراعت چغندر بذري در منطقه اردبیل ـ چه در سال اول و چه در سـال    لکه

  .دوم ـ گزارش نشده است
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 عالیم بیماري

متـر بـر    ا پنج میلـی هاي حلقوي نکروزه به قطر تقریبی سه ت صورت لکه عالیم بیماري در ابتدا به
اي روشـن بـا حاشـیه مشـخص بـه رنـگ        ها معموالً بـه رنـگ قهـوه    لکه. شود ها ظاهر می روي برگ

هـا بـه هـم متصـل شـده و       با پیشرفت بیماري، ایـن لکـه  . اي تیره تا ارغوانی مایل به قرمز هستند قهوه
بافـت اسـتروماي    .)7-10شـکل  ( شـوند  اي و در نهایت، نکـروزه مـی   ها ابتدا زرد، سپس قهوه برگ

شکلی  هاي آلوده ظاهر شده و با تشکیل پوشش مخملی صورت نقاط سیاه رنگ در متن لکه قارچ به
. آید ها به رنگ خاکستري درمی هاي قارچ در سطح بافت استروما، متن لکه برها و کنیدي از کنیدي

ان آلوده با تولید گیاه. شود هاي آلوده می تحت شرایط اقلیمی مساعد، بیماري موجب نابودي برگ
نوبـه خـود    هـا نیـز بـه    دهند که این برگ هاي جدید نسبت به این پدیده واکنش نشان می سریع برگ

هاي تقریباً بیضوي و مشـابه   صورت لکه عالیم بیماري روي دمبرگ به. روند آلوده شده و از بین می
هـاي   شـود و در مـاه   مـی عالیم بیماري در خوزستان معموالً اسفند ظـاهر  . هاي روي برگ است لکه

  .یابد فروردین و اردیبهشت گسترش می

  عامل بیماري
. هـاي نـاقص اسـت    و متعلـق بـه رده قـارچ    .Cercospora beticola Sacc بیمـاري قـارچ  عامل 

قـارچ عامـل   . دسـت آمـده اسـت    مدارك غیرمستقیمی مبنی بر تولیدمثل جنسـی قـارچ در اروپـا بـه    
هاي هـرز ـ    ، اسفناج و برخی از علف.Beta sppهاي جنس  ونهبیماري، عالوه بر چغندرقند، سایر گ

هاي هرز و  صورت فعال روي علف قارچ به. کند نظیر سلمه، تاج خروس و ترشک ـ را نیز آلوده می
تنــوع مرفولوژیـک و ژنتیکـی بــاالیی از   . مانـد  صـورت اســتروما در بقایـاي گیـاهی بــاقی مـی     یـا بـه  
اما ایـن تنـوع   . جغرافیایی در ایران و اروپا گزارش شده است هاي این قارچ از مناطق مختلف جدایه

هاي مقاوم به بیماري در برابر تمـام   طوري که، رقم به. ها چندان نمودي ندارد زایی جدایه در بیماري

  
و از بین رفتن برگهاي آلوده در اثرسرکوسپورا ) 1386دزفول (عالئم بیماري روي بوته  .7-10شکل 

 )1388 ایمیشلی، کشور آذربایجان(
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  .اند ها واکنش یکسانی از خود بروز داده جدایه

  خسارت بیماري
بـراي مثـال در   . شـده اسـت   کاهش عملکرد ناشـی از بیمـاري در اقصـی نقـاط جهـان گـزارش      

درصـد   30درصـد و در کلـرادو آمریکـا تـا      40درصد، در آلمان تـا   55بلغارستان، اُفت عملکرد تا 
هـا   هاي آلوده روي برگ، موجـب نـابودي بـرگ    بیماري با تشکیل فزاینده لکه. گزارش شده است

اً رشد مجدد بوته نامیده هاي جدید ـ که اصطالح  گیاه در پاسخ به این پدیده با تولید برگ. شود می
ویژه کیفیـت   کند که پیامد آن کاهش عملکرد و به شود ـ از ماده خشک ذخیره خود استفاده می  می

و شـاخص سـطح    يفتوسـنتز  تیـ کـاهش فعال  لیـ دل نشان داده است که بـه  ها یبررس. محصول است
. بدای میدرصد کاهش  3/0عملکرد محصول  ،یدر شدت آلودگ شیدرصد افزا کی يازا برگ، به

ازاي هـر واحـد افـزایش در شـدت آلـودگی،       مطالعه خسارت بیماري در خوزستان نشان داد که بـه 
شـدت آلـودگی یـک مقیـاس     . درصد کاهش یافته است 8/9و  2/6ترتیب  عملکرد ریشه و شکر به

ده و فاقـد بـرگ   هاي کـامالً آلـو   هاي سالم و نمره نه به بوته گانه است که در آن نمره یک به بوته نه
  .شود سالم اعطا می

  مناطق انتشار بیماري
آن بـا گسـتره    ییایـ کـه پـراکنش جغراف   يا گونـه  بـه  رد،این بیماري انتشار جغرافیایی وسـیعی دا 

مشـاهده   ،محصـول  نیمناطق کشت ا یو در تماماست  کسانی) چغندرقند(آن  یاصل زبانیم شیرو
خزر،  يایدر يها چغندرقند از خوزستان، کرانه ییراسرکوسپو یبرگ لکه يماریب ،رانیدر ا. شود یم

بیماري در کشـت   .هرمزگان و فارس گزارش شده است ،یخراسان شمال ،یغرب جانیآذربا ل،یاردب
ولی در اغلـب منـاطق کشـت    . شود پاییزه در استان خوزستان، هرساله با شدت و ضعف مشاهده می

در . این بیماري در کشت پـاییزه در اسـتان گلسـتان نیـز مشـاهده شـده اسـت       . شود بهاره، ظاهر نمی
وبت و دماي هـوا  غربی با توجه به رط کشت بهاره در منطقه مغان و برخی از مزارع استان آذربایجان

طوري که در مغـان مزرعـه نیـاز بـه سمپاشـی داشـته        به. ها ظاهر شده است در تابستان، برخی از سال
  .است

  چرخه بیماري
ماند که منبـع تولیـد مـاده     صورت بافت استروما باقی می عامل بیماري در بقایاي آلوده گیاهی به

ي جدید روي بافت اسـتروما تشـکیل و   ها در شرایط مرطوب، کنیدي. شود تلقیح اولیه محسوب می
هاي سالم میزبان از طریق روزنـه وارد بافـت    ها، روي بافت کنیدي. شود توسط باد و باران منتشر می
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بیمـاري در کشـت   . شـود  برگ شده و پس از طی دوره کمون چند روزه، عالیم بیماري ظـاهر مـی  
. رسـد  یبهشـت بـه حـداکثر خـود مـی     پاییزه در استان خوزستان از اواسط اسفند ظـاهر و اواسـط ارد  

ــاري      ــدل بیم ــتان، از م ــن اس ــاري در ای ــه بیم ــان داده اســت ک ــدمیولوژیک نش ــات اپی ــاي  مطالع ه
در منطقه مغان، در صورت وجـود شـرایط بهینـه از    . کند تبعیت می) مدل لوجستیک(اي  چندچرخه

هاي بهـاره معمـوالً    ، بیماري در کشت)گراد درجه سانتی 25( و دما ) درصد 90باالي (نظر رطوبت 
  .شود اوایل تابستان ظاهر می

 مدیریت بیماري
هـاي زراعـی نظیـر تنـاوب مناسـب و شـخم عمیـق کـه در راسـتاي           کارگیري روش جداي از به

هـاي   کـش  هـاي مقـاوم و کـاربرد قـارچ     گیـرد، اسـتفاده از رقـم    کاهش مایه تلقیح اولیه صورت می
هاي مختلف در ارتباط با کنترل  نتایج بررسی. ي هستندکارهاي اصلی مقابله با این بیمار مختلف راه

کاشت تـأثیري در شـدت آلـودگی     بیماري در کشت پاییزه در خوزستان نشان داده است که تاریخ
هاي متحمل یا مقاوم بـه   هاي متفاوتی در برابر بیماري دارند و رقم هاي مختلف واکنش ندارد و رقم

در شرایطی که بیمـاري  . ها استفاده کرد توان از آن که میبیماري در شرایط خوزستان وجود دارند 
را با یک یا دو سمپاشی بـا سـموم توصـیه     توان آن صورت اپیدمی ظاهر شود، می در کشت پاییزه به

بیماري در کشت بهاره در شـرایط ایـران، چنـدان اهمیتـی نداشـته و      . شده نظیر مانکوزب مهار کرد
که، یکـی از   با توجه به این. ها، با سمپاشی کنترل شده است سال صرفاً در منطقه مغان و در برخی از

است، لذا براي منطقـه خوزسـتان و منـاطق    ) روي ساقه(هاي کشت پاییزه پدیده بولتینگ  محدودیت
  .متمحل به بولتینگ و سرکوسپورا توصیه شود/هایی با خصوصیات مقاوم مشابه باید رقم

  بیماري سفیدك سطحی چغندرقند
 مقدمه

و  جیـ هـاي را  بیمـاري  وبیماري سفیدك پودري در تمام نواحی چغندرکاري وجود دارد و جـز 
. یابـد  عملکـرد و درصـد قنـد کـاهش مـی      ،در اثر بیمـاري . شود مزارع چغندرقند محسوب می عیشا

هرچه زمـان  . کاهش عملکرد در اثر بیماري سفیدك پودري به زمان و شدت آلودگی بستگی دارد
شـروع  . فت عملکرد ریشه و شکر بیشتر خواهـد بـود  اُ ،آلودگی بیشتر باشد تشدآلودگی زودتر و 
ایـن  . دهـد  طـور اساسـی کـاهش مـی     همیـزان محصـول را بـ    ،اگوست هاي جوالي و آلودگی در ماه

مـورد تـأثیر بیمـاري در کـاهش      در. رسد محصول یا بیشتر نیز می درصد 20کاهش گاهی تا حدود
  .درصد گزارش شده است 5/1این کاهش تا حدود  ،درصد قند

در کشـت پـاییزه، حـداکثر    . و در زراعت بذري نیز گزارش شده اسـت  بیماري در کشت پاییزه
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  .درصد برآورد شده است 20شاخص آلودگی 

  عالیم بیماري
رد مانندي روي سطح برگ عالیم بیماري به مـرور تغییـر    ها است کـه بـه   صورت پوشش سفید گَ

دهـد و   هـا شـادابی خـود را از دسـت مـی      در اثر حمله بیمـاري، بـرگ  . شود تر می و کدر رنگ داده
اواخر دوره رشد و مصادف بـا اوایـل مهـر در    . شود هاي مسن بوته آغاز می بیماري معموالً از برگ

شود کـه ایـن نقـاط در     هاي قارچ در سطح برگ ظاهر می کشت بهاره، نقاط سیاه رنگی روي هیف
 .هاي قارچ عامل بیماري است واقع آسکوکارپ

 عامل بیماري
 Erysiphe آن قـارچی بـه نـام   عامـل   .بیماري در تمام نقاط چغندرکاري ایران وجـود دارد  این

betae زایـی   آوري و توان بیماري هاي مختلف این قارچ از مناطق مختلف کشور جمع جدایه .است
  .زایی تفاوتی با هم ندارند ها از نظر بیماري نتایج نشان داده است که جدایه. ها مطالعه شده است آن

 خسارت بیماري
 هرچـه . کاهش عملکرد در اثر بیماري سفیدك پودري به زمان و شدت آلـودگی بسـتگی دارد  

. فت عملکرد ریشه و شـکر بیشـتر خواهـد بـود    اُ ،و شدت آلودگی بیشتر باشد زمان آلودگی زودتر
این کاهش . دهد طور اساسی کاهش می همیزان محصول را ب ،و مرداد تیر هاي شروع آلودگی در ماه

تحقیقات در زمینه کنترل بیماري در دزفول  .رسد محصول یا بیشتر نیز می درصد 20گاهی تا حدود
 20سبب افزایش بـازده ریشـه تـا    ـ ل گوگرد  توسط گـ نشان داده است که کنترل شیمیایی بیماري  

کنتـرل   بررسی خسارت بیماري در کرمانشاه، مشاهدات حاکی ازآن بود کـه  در. درصد شده است
ـن در   چهـار سبب افزایش عملکرد ریشه حـدود   )هزار یک در(کش کاراتان  بیماري توسط قارچ تُ

ایـن   ،کاهش درصـد قنـد   مورد تأثیر بیماري در در.  به شاهد سمپاشی نشده شده است هکتار نسبت
 تیمـاري کـه بـا اسـتفاده از     اسـتان کرمانشـاه،   در. گـزارش شـده اسـت    درصد 5/1کاهش تا حدود 

داري نداشت ولی عملکـرد قنـد    درصد قند با تیمار شاهد تفاوت معنی از نظر ،کش کنترل شد قارچ
ن بیشتر از تیمـار بـدون کنتـرل شـیمیایی بـود      5/0با کنترل شیمیایی حدود  هکتار در تیمار در در  .تُ

هـاي   بیماري سفیدك سطحی چغندرقند بر عملکرد و کیفیت محصـول در اسـتان   بررسی تأثیر سوء
کرمانشاه و خراسان، نتایج مبین این است کـه در تیمـار چهـار مرتبـه سمپاشـی، شـاخص آلـودگی        

این بدان معنی اسـت کـه آلـودگی    . درصد برآورد شد 20، )سفیدك درصد سطح برگ آلوده به(
بر اسـاس نتـایج ایـن تحقیـق،     . ناپذیر است بیست درصدي مزارع به سفیدك سطحی، امري اجتناب
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در تحقیق . درصد کاهش نشان داد 15درصد بود، عملکرد ریشه  40وقتی شاخص آلودگی حدود 
کنتـرل بیمـاري و افـزایش     ت کـه در شـرایط عـدم   دیگري در کرمانشاه نتایج مبین ایـن مطلـب اسـ   

  .درصد کاهش یافته است 15درصد، عملکرد ریشه  60شاخص آلودگی به 

  مناطق انتشار بیماري
 .بیماري سفیدك سطحی چغندرقند در کلیه مناطق چغندرکاري دنیا و ایران گزارش شده است

 چرخه بیماري
شـود و تـا پایـان فصـل در مـزارع قابـل        میبیماري سفیدك سطحی معموالً اوایل تابستان ظاهر 

هاي وحشی بقاي خود را حفظ  دهد عامل بیماري، بیشتر روي گونه ها نشان می بررسی. رؤیت است
سرعت روي برگ جوانه زده  ها به کنیدي. شود کرده و توسط کنیدي به مزارع چغندرقند منتقل می

شـود   طی فصل، چندین مرتبه تکرار میچرخه تولیدمثل غیرجنسی قارچ . کنند و ایجاد آلودگی می
  .آید صورت اپیدمی درمی سرعت در مزرعه پخش شده و به و بیماري به

هاي خشک  ها دوره پیدایش اولیه و مؤثر بیماري عمدتاً از مناطقی گزارش شده است که در آن
و رطوبـت در  دمـا  شـرایط خـاص    مختلـف، بـر اسـاس مطالعـات    . غالـب اسـت   ،در طی فصل رشد

درصـد بـراي تولیـد کنیـدیوم      30-40رطوبت نسـبی  . بیماري داراي اهمیت زیادي هستندگسترش 
. کنـد  هـا ممانعـت مـی    بقـاي آن  درصـد از تولیـد کنیـدیوم و    60-100رطوبت نسـبی   .مناسب است
دمـاي مناسـب بـراي تنـدش     . کنـد  گسترش کلنـی ممانعـت مـی    از تندش کنیدیوم و ،رطوبت آزاد

 ،شـرایط مطلـوب بیمـاري   . اسـت گراد  سانتیدرجه  20-30کنیدیوم، گسترش کلنی و آلودگی بین 
  .شب است هاي خنک و نوسان شدید دماي روز و هاي خشکی، روزهاي گرم، شب وجود دوره

  مدیریت بیماري
نشـان داد کـه    هاي مختلـف روي سـفیدك سـطحی چغندرقنـد، نتـایج      کش در بررسی اثر قارچ

سـایر  . بهتر از دینوکاپ، کالکسـین و سـولفور در کنتـرل بیمـاري نقـش داشـت       1کش اوپوس قارچ
 .شدت کاهش دادند ها نیز شاخص آلودگی را نسبت به شاهد سمپاشی نشده به کش قارچ

  بیماري گال زگیلی چغندرقند
  مقدمه

اخیـراً نیـز   . این بیماري در اوایل قرن نوزدهم، از مناطق مختلفی در آفریقا و اروپا گـزارش شـد  
 

1. Opus 
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گردد  سابقه بیماري در ایران به دهه هفتاد برمی. بیماري در کشت پاییزه در مصر گزارش شده است
بیمـاري گـال زگیلـی    . که بیماري براي اولین بار از مزارع چغندرقند استان خوزستان گـزارش شـد  

نی ندارد و درباره اهمیت بیمـاري و میـزان   طوقه و برگ چغندرقند، در اروپا و آمریکا اهمیت چندا
بـر اسـاس مطالعـات موجـود، بیمـاري در      . خسارت آن در آن مناطق اطالعات دقیق موجود نیسـت 

 .شود استان خوزستان شیوع دارد و هرساله در کشت پاییزه در این منطقه مشاهده می

  عالیم بیماري
اي مایـل بـه سـبز روي     قرمز یـا قهـوه  رنگ صورتی،  هایی به عالیم بیماري عبارت از ظهور گال

. شـوند  هاي روي برگ به رنگ زرد مایل به کـرم نیـز دیـده مـی     گال. دمبرگ و پهنک برگ است
طوقـه بـیش از   ). 8-10شـکل  (متـر اسـت    ها روي برگ و دمبرگ کمتـر از یـک سـانتی    اندازه گال

هـا در برخـی    تر و وزن آنم سانتی 8-12هاي روي طوقه، معموالً به قطر  گال. شود ها آلوده می برگ
اي مایـل   هاي روي طوقه از قرمز تا قهـوه  رنگ گال). 9-10شکل (رسد  موارد، به یک کیلوگرم می

  
 دهد محل وصل گال به طوقه را نشان می چپشکل سمت . گال زگیلی روي طوقه چغندر قند .9-10شکل 

  
 روي برگ چغندر قند Urophlyctis leproidesناشی ازقارچ  عالئم زگیل .8-10شکل 
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  .به سبز متغیر است

  عامل بیماري
هـاي رده کیتریدیومیسـت    نام دارد که جزو قـارچ  Urophlyctis leproidesقارچ عامل بیماري 

میکرون است که در درون گال  35-40×20-30ابعاد این قارچ داراي اسپورهاي استراحتی به. است
پس از تجزیـه گـال در خـاك رهـا شـده و تولیـد زئوسـپورهاي         و) 10-10شکل (شود  شکیل میت

قـارچ عامـل بیمـاري پارازیـت اجبـاري      . تاژك زئوسپورها از نوع شالقی است. کند تاژکی می تک
هـاي آن در اسـتان خوزسـتان محسـوب      از دیگـر میزبـان  ) Beta maritima(است و چغندر وحشی 

  .شود می

  خسارت بیماري
هاي روي برگ اگرچه باعث  زگیل. کند وي طوقه گال ایجاد میبیماري روي برگ، زگیل و ر
که ممکن است باعث خشـک شـدن بـرگ شـوند، امـا       شوند و یا این کاهش سطح فتوسنتز گیاه می

چون که شاخص سطح برگ در زراعت چغندرقنـد در خوزسـتان بـاالتر از    . اهمیت چندانی ندارند
هـاي روي طوقـه باعـث کـاهش      اما گال. تساز نیس ها خیلی مشکل حد معمول است و ریزش برگ

ها نشان داده است که بیماري باعث کاهش عملکرد شکر تـا یـک    بررسی. شوند وزن و عیار قند می
ن در هکتار شده است هـا، کـاهش    صورت افزایش میزان سدیم و دیگر ناخالصـی  این خسارت به. تُ

ه عالوه بر خسـارت مسـتقیم،   وجود گال روي طوق. عیار قند و تا حدي کاهش عملکرد ریشه است
علت تماس با سطح زمین ـ خسارت   ها ـ به  از طریق پوسیدگی ریشه در نتیجه گندیدگی و فساد گال

هـا مـورد    ها و بـاکتري  ها از محل تماس با زمین توسط انواع قارچ گال. آورد بار می غیرمستقیم نیز به
  .خی از حشرات نیز هستندشوند و مأمن مناسبی براي بر حمله قرار گرفته و فاسد می

کـه   درصد، خسارت چنـدانی نـدارد ولـی زمـانی     20هاي کمتر از  بر اساس مشاهدات، آلودگی

  
حفره هاي حاوي اسپور استراحتی قارچ و ) راست(برش عرضی گال، نقاط سیاه  .10-10شکل 

 )چپ(بزرگنمایی آنها ریز میکروسکوپ 
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درصـد فراتـر رود، خسـارت بیمـاري در مزرعـه نمایـان        20هاي حامل گال در طوقـه از   تعداد بوته
هـاي   هاي سالم و داراي گال در طوقه، مشخص شد عملکـرد شـکر بوتـه    با مقایسه بوته. خواهد شد

ن در هکتار کمتر از بوته   .است هاي سالم داراي گال در طوقه یک تُ

  مناطق انتشار بیماري
بیماري عمدتاً از کشت پاییزه در کشـورهاي الجزایـر، مـراکش، تـونس و مصـر گـزارش شـده        

در اروپا نیز بیماري در ایتالیا و اسپانیا وجـود  . در شمال آمریکا نیز بیماري مشاهده شده است. است
اما در ایران، بیمـاري محـدود بـه کشـت پـاییزه در اسـتان خوزسـتان اسـت و از سـایر منـاطق           . دارد
هـاي چغنـدرکاري    در اسـتان خوزسـتان، غالـب حـوزه    . درکاري کشـور گـزارش نشـده اسـت    چغن

در دزفول انجـام   1373در بررسی که سال . هاي قند اهواز و دزفول آلوده به بیماري هستند کارخانه
  .از کشت و صنعت شهید بهشتی از آلودگی باالیی به بیماري برخوردار بود B.Cشده بود، منطقه 

  چرخه بیماري
. انـد  صورت اسپورهاي استراحتی است که در درون گال تشـکیل شـده   بقا قارچ عامل بیماري به

ها، اسپورهاي استراحتی در خاك رها شده و در شرایط مسـاعد رطـوبتی، تولیـد     پس از تجزیه گال
 هاي هوایی و ها، زئوسپورها خارج شده و به اندام از زئوسپورانژیوم. کنند چندین زئوسپورانژیوم می
معموالً آزادسازي زئوسـپورها در اسـتان خوزسـتان مصـادف بـا اوایـل       . کنند یا طوقه گیاه حمله می

بیمـاري در شـرایط اسـتان خوزسـتان،     . شود بهمن است و عالیم بیماري در اوایل اسفند مشاهده می
از کند لـذا، یکـی    که، قارچ تولید زئوسپور می با توجه به این. است) یک چرخه در سال(منوسیکل 

آبیاري مزارع در این موقع . فاکتورهاي اساسی در اشاعه بیماري وجود آب آزاد پیرامون گیاه است
 .کند از سال و یا بارندگی، به گسترش بیماري کمک می

  مدیریت بیماري
کـه   آبیاري صحیح مزارع، نقش مهمی در کاهش آلودگی به بیماري گال زگیلی دارد و زمـانی 

گیاه آبیاري شود، درصد آلودگی حدود چهار برابر کمتر از موقعی اسـت  مزرعه بر اساس نیاز آبی 
تنـاوب بـا گیاهـان غیرمیزبـان و     . آبیـاري شـود  ) درخوزسـتان (صورت سنتی و مرسـوم   که مزرعه به

سمپاشـی  . عنوان علف هرز و منبع نگهداري بیماري ـ اهمیت زیـادي دارد   حذف چغندر وحشی ـ به 
 .دهد درصد آلودگی را کاهش می) اوایل اسفند(عالیم بیماري  مزرعه با مانکوزب به محض بروز

  مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندرقند
  مقدمه
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چغندرقند از زمان کاشت بذر تا زمان برداشت ـ و حتی پس از آن در سیلوي کارخانـه ـ مـورد     
ها  از قارچبرخی . شوند گیرد که باعث ایجاد خسارت می زاد متفاوتی قرار می هاي خاك حمله قارچ

گـاهی اوقـات بـذر    . شـوند  قبل از سبز شدن، بذر را مورد حمله قرار داده و باعث پوسیدگی بذر می
هـا قـرار    بعد از جوانه زدن و قبل از خروج از خاك و یا بعد از خروج از خاك، مورد حملـه قـارچ  

شد نیـز  طی فصل ر. گیرد که در این صورت، اصطالحاً بیماري مرگ گیاهچه حادث شده است می
گیرند و در اثـر پوسـیدگی کامـل ریشـه،      هاي مختلف قرار می هاي چغندرقند مورد حمله قارچ بوته
هـاي مختلـف دچـار     هاي سـیلو شـده توسـط قـارچ     پس از برداشت نیز ریشه. دهد میري رخ می بوته

 در مجموع، عوامل قارچی سبب پوسـیدگی بـذر و  . روند لهیدگی و فساد شده و در سیلو از بین می
بـه همـین دلیـل، ایـن     . میري و فسـاد پـس از برداشـت هسـتند     مرگ گیاهچه، پوسیدگی ریشه، بوته

کـه،   بـا توجـه بـه ایـن    . آورنـد  بار می هاي زیادي را به عوامل اهمیت زیادي دارند و هرساله خسارت
هـاي   گیرد و کارخانه صورت ضدعفونی شده در اختیار کشاورزان قرار می امروزه بذر چغندرقند به

میـري ناشـی    قند نیز سعی بر حداقل زمان نگهداري ریشه در سیلو دارند، لذا پوسیدگی ریشه و بوته
از عوامل قارچی در غالب مناطق چغندرکاري در دنیا ـ و در ایـران ـ از اهمیـت بیشـتري برخـوردار       

  .است
مربوط به مزارع کرج  رانیچغندرقند در ا شهیر ی ریزوکتونیاییدگیگزارش در مورد پوس نیاول
در  پوسیدگی ریشـه . است هتشخیص داده شد Rhizoctonia crocorumکه عامل آن بود  لیو اردب

 30خسـارت آن در مزرعـه تـا     زانیـ و م يآور جمـع  ونـارت ی هیاز مزارع قر ،1343اصفهان در سال 
 داده است که نشان R. solaniچغندرقند در اثر  شهیر يا قهوه یدگیپوسبررسی . شددرصد برآورد 

از قـارچ در   یاما خسـارت ناشـ   دنکحمله  اهیگ شهیبه ر تواند یقارچ در همه مراحل رشد م ،اگرچه
پوسیدگی ریشه از غالب منـاطق چغنـدرکاري   . کند یجلب توجه م شتریاواسط و اواخر دوره رشد ب

 .کشور از کشت بهاره، پاییزه و زراعت بذري گزارش شده است

  عالیم بیماري
هایی با عالیم سیاه شـدن محـور    گیاهچه روي خطوط چند روز پس از کاشت و یا گیاهچهنبود 

هـاي   در اثـر حملـه قـارچ   . چـه از عالیـم بیمـاري مـرگ گیاهچـه هسـتند       زیر لپه و پوسیدگی ریشـه 
کـه، پـس از    شـود و یـا ایـن    2مختلف، ممکن است بذر قبل از سبز شدن، دچـار پوسـیدگی و فسـاد   

صورت عـدم   که در این صورت، عالیم بیماري به 3روج از خاك، از بین برودزنی و قبل از خ جوانه

 
2. Seed decay 
3. Pre-emergence damping-off 
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در برخی موارد نیز، گیاهچه بعد از خروج . سبز و یا بدسبزي روي خطوط کشت نمایان خواهد شد
گیـرد کـه بـه آن مـرگ گیاهچـه پـس از خـروج از         زا قرار مـی  از خاك مورد حمله عوامل بیماري

  .)11-10شکل (  شود گفته می 4خاك
و زرد  یناگهـان  یپژمردگ ،و طوقه چغندرقند شهیر ییایزوکتونیر یدگیپوس يمارینشانه ب نیاول

مضـمحل   ییهـا  برگ نیچن. ها است در قاعده دمبرگ رهیت يا قهوه يها ها همراه با زخم شدن برگ
هـاي   نحوه قرار گرفتن برگ .مانند یم یبه طوقه باقصورت چسبیده  بهچنان  هم یول رندیم یشده و م

از  یدرجـات متفـاوت   هـا  شـه یر. )12-10شـکل  ( اسـت  5اي خشک شده روي بوتـه بـه شـکل سـتاره    
 شـه یر يطوقه شروع و تا انتهـا  هیاز ناح که معموالً ندده میرنگ را نشان  اهیتا س يا قهوه یدگیپوس
 يهـا  شـه یر يهـا  طوقـه و در کنـاره   هیـ در ناح قیعم يها شکاف ایظهور شانکر . ابدی یادامه م یاصل
 دهیـ د ییهـا  حفـره  نیرنگ قارچ ممکن است داخـل چنـ   يا قهوه يها فیه. است يعاد يامر ماریب

 
4. Post emergence damping-off 
5. Star shape 

  
و رشد ) راست( عالئم بیماري پوسیدگی ریشه و طوقه ناشی از ریزوکتونیا در مزرعه .12-10 شکل

 )چپ(ریسه قارچ روي ریشه 

  
سمت راست در گلخانه ناشی از (عالئم بیماري مرگ گیاهچه پس از خروج از خاك  .11-10شکل 

 و سمت چپ در مزرعه) ریزوکتونیا
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مـرده و   اهـان یبـزرگ شـامل گ   يها صورت لکه هدر مزرعه ب معموالً يماریب. )13-10شکل ( شوند
  .دهد خود را نشان می ماریب

 1921در سـال   چـارد یاست که توسط ر شهیر یدگیاز پوس يا نمونه ،6خشک یدگیپوس شانکر
 ره،یـ ت يا قهوه يها زخم يادزیتعداد  ي،ماریب نیدر ا .)13-10شکل (گزارش شده است کایدر آمر
در ) متـر  یلـ یم 25تـا   2به قطـر  ( متفاوت يها متحدالمرکز به اندازه ریصورت دوا هو مدور ب یموضع

 يکه حـاو  دشو یم جادیا یقیعم يشانکرها ،ها زخم نیا ریدر ز. شوند یم جادیا شهیر يقسمت باال
 يهـا  از بافـت  یطور مشخصـ  خشک شده و به زبانیبافت م ،حالت نیدر ا. ندهستقارچ  يها ومیسلیم

پوسـیدگی  . وجود دارد یاطالعات کم شهیر یدگینوع پوس نیدرباره ا. دشو یم زیسالم مجاور متما
ها، پژمردگی و در  صورت زردي برگ هاي هوایی بوته به تیوم در اندام ریشه ناشی از فیتوفتورا و پی

صـورت پوسـیدگی نـرم و آبکـی بـه       عالیم بیماري روي ریشه معموالً بـه . میري هستند نهایت، بوته
  .)14-10شکل ( اي تا سیاه است رنگ قهوه

در ایـن نـوع   . شـود  پوسیدگی ریشه توسط قارچ ماکروفومینا نیز در برخی از مناطق مشاهده مـی 
هـاي ریـز سـیاه     صورت پوسیدگی خشک است، روي قسـمت پوسـیده اسـکلروت    پوسیدگی که به

 
6. Dry rot canker 

  
و ) راست(مقایسه عالئم پوسیدگی ریشه ناشی از فیتوفتورابه صورت لهیدگی  .14-10شکل 

 )چپ(ریزوکتونیابه صورت پوسیدگی خشک 

  
 )چپ(و پوسیدگی قهوه اي ناشی از ریزوکتونیا) راست( عالئم بیماري پوسیدگی خشک  .13-10شکل 
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  .مشاهده است قارچ قابل

  عامل بیماري
عنوان مسببین مرگ گیاهچه و پوسـیدگی ریشـه و طوقـه     زاي مختلفی در ایران به عوامل بیماري

  :ها به شرح زیر است ترین آن اند که مهم معرفی و گزارش شده چغندرقند
Rhizoctonia solani 
Phytphthora drechsleri 
Phytophthora nicotianae 
Phytphthora cryptogea 
Pythium aphanidermatum 
Pythium ultimum 
Macrophomoina phaseolina 
Fusarium solani 
Fusarium oxysporum 
Phoma betae 

عنوان عامـل غالـب    هاي مختلفی به با توجه به شرایط اقلیمی، شیوه کشت و آبیاري مزارع، قارچ
  .اند منطقه شناخته شده و اصلی در هر

عنـوان   بـه  Phoma betaeو  Rhizoctonia solani، Pythium aphanidermatum هـاي  قـارچ 
. انـد  غربـی گـزارش شـده    هاي کرمانشاه و آذربایجـان  گیاهچه چغندرقند از استان عوامل مهم مرگ

 ،R. solaniهاي  عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند در مناطق عمده کشت در فصل بهار عمدتاً قارچ
P. ahanidermatum  وPh. drechsleri هـاي   در کشت پاییزه، قارچ. استP. ahanidermatum 

  .از اهمیت و فراوانی بیشتري برخوردارند Ph. Drechsleriو 
عنوان یکی از  فراوانی بیشتري دارد و به Fusarium solaniهاي مختلف فوزاریوم،  در بین گونه

  .رعه و در سیلو معرفی شده استعوامل پوسیدگی ریشه در مز
میري یا پوسیدگی ریشه اهمیتی ندارد لـیکن   در زراعت بذري در ایران در سال اول معموالً بوته

ــیدگی  ــال دوم معمــوالً پوس ــاي ناشــی از  در س ــتر  Rhizoctonia solani و Phoma betaeه بیش
  .کند خودنمایی می

  خسارت بیماري
در درجـه اول موجـب کـاهش تـراکم بوتـه در هکتـار        میـري  هاي مرگ گیاهچه و بوته بیماري

پوسیدگی ریشه عالوه بر کاهش تراکم بوته در هکتار، موجب کاهش کیفیـت محصـول   . شوند می
در مقیاس صفر تا هفت که (هایی با شدت آلودگی سه تا چهار متوسط درصد قند ریشه. شود نیز می

هاي سالم  ، نصف ریشه)سیده تعریف شده استمنزله بوته سالم و هفت بوته کامالً پو در آن صفر به
هـایی بـا شـدت آلـودگی متوسـط       میزان امالح معدنی سدیم و پتاسیم و نیتروژن مضر در ریشه. بود



چغندرقند   200
 

هـایی بـا    به این ترتیـب، اسـتفاده از ریشـه   . هاي سالم بود ، دو تا سه برابر ریشه)7-5(و شدید ) 3-4(
هـایی در سـیلو نیـز     چنـین ریشـه  . شـود  ه نمـی شدت آلودگی باالي سه، جهت استحصال قند توصـی 

 .شوند هاي مجاور خود و افزایش دامنه خسارت بیماري می موجب پوسیدگی ریشه

  مناطق انتشار بیماري
بیماري از کلیه مناطق چغندرکاري در دنیا و همچنین در ایران با شدت و ضعف گـزارش شـده   

 .است

  چرخه بیماري
زي هستند که قدرت ساپروفیتی باالیی دارند و  هاي خاك قارچزاي مذکور جزو  عوامل بیماري

در شـرایط مناسـب رطـوبتی و دمـایی و در     . کنند در غیاب میزبان در خاك، بقاي خود را حفظ می
حضور میزبان، به آن حمله کرده و موجب مرگ گیاهچه و یا در مراحل بعدي منجر به پوسـیدگی  

وفتورا نیـاز بـه رطوبـت اشـباع خـاك و دمـاي بـاالي خـاك         تیوم و فیت هاي پی قارچ. شوند ریشه می
ریزوکتونیـا از بیمارگرهـایی   . دارند، حال آنکه، قارچ فوما در دماهاي پایین قـادر بـه توسـعه اسـت    

  .است که در شرایط مناسب براي رشد چغندرقند نیز قادر به حمله و ایجاد خسارت است
رو پروانه لیتا، روي ریشه زخم ایجاد شـده و  گاهی اوقات بر اثر حمله سرخرطومی ریشه و یا ال

 .شود کند که منجر به فساد ریشه می هاي ساپروفیت را باز می ها و کپک راه ورود قارچ

  مدیریت بیماري
 ،دارند یمتفاوت کیو اکولوژ کیولوژیب يرفتارها شه،یر یدگیمولد پوس یاگرچه عوامل قارچ

بقـاء خـود را حفـظ     ،رم مقاوم در خاكفُ دیو با تول هستندخاك  میمق يها ها جزو قارچ اما همه آن
 یدگو شدت آلو وعیدر ش رگذاریآن، از عوامل تأث تهیدیو رطوبت خاك عالوه بر اسما د. کنند یم

حفـظ   لیـ دل بـه ـ  نیبا بافت سنگ ییها خاك. دارد تیاهم یدر شدت آلودگ زیبافت خاك ن. هستند
 یدگیمولـد پوسـ   یعوامـل قـارچ  . کننـد  یکمـک مـ   يماریب وعیبه ش ـ  مدت آب در خاك یطوالن
هرز را مورد  يها و علف یزراع اهانیدارند و عالوه بر چغندرقند اکثر گ يادیز یزبانیدامنه م شه،یر

کمـک   گـر یبـه فصـل د   یهـا از فصـل   هرز در مزرعه به بقاء آن يها وجود علف. دهند یحمله قرار م
در  يماریو انتقال ب ییباد در جابجا یو حت يخاك، ادوات کشاورز ییجابجا ،ياریآب آب. کند یم

  .مزرعه نقش دارند
حل عملی کاهش خسارت پوسـیدگی ریزوکتونیـایی ریشـه و طوقـه چغندرقنـد، اسـتفاده از        راه
هـاي مقـاوم بـه ریزوکتونیـا در اروپـا و       رقـم . اسـت  همراه تدابیر زراعی عنوان شده هاي مقاوم به رقم
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اگرچـه در اروپـا    شـه یر یومیت یپ یدگیپوس .و در دسترس کشاورزان قرار گرفته استآمریکا تهیه 
زنـد و تـاکنون منـابع مقاومـت بـه عامـل مـرگ         یخسـارت مـ   کایندارد، اما در آمر یچندان تیاهم
  .شده است ییشناسا اهچه،یگ

بیولوژیـک در  کاشت، تناوب، کود سبز و مبـارزه شـیمیایی و    زراعی ازجمله تاریخ هاي به روش
هـا در کـاهش    امـا میـزان اهمیـت و تـأثیر آن    . اسـت  کاهش خسارت بیماري پیشنهاد و استفاده شده

  .هاي مقاوم ملموس نیست خسارت بیماري به اندازه استفاده از رقم
 يهـا  روش ییخاك و عدم کارآ طیمح یدگیچیپ لیدل زاد به خاك يها يماریب تیریمد اصوالً

 ریبـا تـداب   بیـ هـاي مقـاوم در ترک   رو، اسـتفاده از رقـم   نیـ از ا. مشکل است ،ییایمیمتداول کنترل ش
  .است شده هیتوص یعمل يها از روش یزراع
بـراي کنتـرل    7آزوکسـی اسـتروبین   کـش  قارچ شه،یر یدگیپوس يماریبا ب ییایمیمبارزه ش يبرا
کـش خاصـی بـراي     در ایـران، قـارچ  . اسـت  دهیبـه ثبـت رسـ    کـا یدر آمر ییایـ زوکتونیر یدگیپوس

هـاي مختلـف نشـان داده اسـت کـه       پوسیدگی ریشه چغندرقند به ثبت نرسیده اسـت، امـا آزمـایش   
کش متاالکسل ـ مانکوزب   هاي فلینت و رورال تی اس، براي مبارزه با ریزوکتونیا و قارچ کش قارچ

هـاي   شـکل رشـد بـه     طـول دوره  در اهیـ گ تیـ تقو. تیوم و فیتوفتورا مناسب هستند براي مبارزه با پی
کـاهش   بـه ساله با محصـوالت مناسـب    3-5تناوب . است  شده هیمختلف، در کاهش خسارت توص

 ا،یـ بعـد از لوب  ایـ صـورت مـداوم و    کاشت چغندرقند بـه . کند یدر خاك کمک م مارگریب تیجمع
 و ضـد  يهـا  شگـزار . ددار تیـ اهم ایـ زوکتونیاز ر یناشـ  يماریب شیدر افزا ینیزم بیس ایو  ونجهی
در چرخـه تنـاوب وجـود    ) گنـدم، جـو، ذرت  (در اثر کاربرد غالت  يماریبر کاهش ب یمبن یضینق

هرز، عامل بقـاء قـارچ در    يها علف. هرز در تناوب است يها علف تیریتر از آن مد مهم یدارد، ول
بـا   ییها در خاك ژهیو به ياریآب حیصح تیریو مد یشخم مناسب، زهکش .فقدان چغندرقند هستند

 یناشـ  شـه یر یدگیپوس يبرا يماریکاهش خسارت ب يها و تهیه بستر مناسب از روش نیبافت سنگ
 شیباعـث افـزا   یتـنش خشـک   نکـه یا بـه  تیـ بـا عنا  .اسـت  شده نوانع توفترایو ف ومیت یپ يها از قارچ
 تیریهـا بـا مـد    لذا کـاهش خسـارت آن   ،شود یم نایو ماکروفوم ومیاز فوزار یناش شهیر یدگیپوس
 ییهـا  مقولـه  گـر یاز د کیولوژیب کنترل. است ریپذ امکان یاز تنش آب يریو جـلوگ ياریآب حیصح

 Trichoderma harzianumهـاي   جدایـه . داشته باشـد  ينقش مؤثر ندهیاست که ممکن است در آ
درصد در قیاس با شاهد کنترل  70پاشی خاك، مرگ گیاهچه را تا  صورت پوشش بذر یا محلول به

  .کردند

 
7. Azoxystrobin 
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  چغندرقند) داخلی(سفیدك دروغی 
  مقدمه

در ایران نیـز بیمـاري در منـاطق    . سفیدك دروغی چغندرقند در شمال اروپا اهمیت زیادي دارد
هـاي   طـور کلـی، سـفیدك    بـه . مختلف در کشت بهاره، پاییزه و زراعت بذري مشاهده شـده اسـت  

 30دماهـاي بـاالي   . دارنـد دروغی در مناطق سردسیر و در فصول سرد و پر باران شیوع و گسـترش  
  .کند هاي دروغی را متوقف می گراد، فعالیت سفیدك درجه سانتی

  عالیم بیماري
. شـود  هاي جوانه مرکزي به رنگ سبز روشـن و کلـروز مشـاهده مـی     عالیم بیماري روي برگ

هـا، روي بـرگ    شوند و عالیمی مشابه عالیم موزاییک ناشی از ویروس هاي آلوده ضخیم می برگ
هاي آلوده بدشکل، کج و معوج شده و در شرایط مرطوب، رشد کپکی قـارچ   برگ. شود میدیده 

شوند در مرحله  هایی که از این بذور تولید می بیماري بذرزاد است و بوته. شود زیر برگ نمایان می
  .اي ممکن است بمیرند گیاهچه

ي سـال دوم،  در چغنـدرها . زاسـت  در مزارع بذري، بیمـاري شـدت بیشـتري داشـته و خسـارت     
هـاي   در بوتـه . اي داشته و عالیم شبیه جاروي جادوگر روي بوته نمایان است آذین رشد فشرده گل

هیـف و اووسـپور   . شـود  هاي گل متوقف شده و تولید و تکثیر برگ تحریک می آلوده، تولید اندام
  .شود قارچ در کالسترهاي بذور تشکیل می

  عامل بیماري
این بیمـارگر پارازیـت   . است Peronospora farinosaبیمارگر قارچی از رده اوومیست به نام 

هاي جنس بتا میزبان  گونه. کند سلولی، گیاه را آلوده می صورت سیستمیک و بین اجباري است و به
  .قارچ هستند

  خسارت بیماري
امـا در زراعـت بـذري،    . اي در کشت بهاره و یـا پـاییزه اهمیتـی نـدارد     بیماري در زراعت ریشه

در زراعـت بـذري، بیمـاري در سـال دوم بـا سیسـتمیک       . بار آورد ممکن است خسارات سنگینی به
هـا   درصد آلودگی بوته. شود ها و پوکی بذر می هاي بذري باعث عدم تلقیح گل شدن قارچ در بوته

کـه   صـورتی  در. معیار مناسبی براي بررسی خسارت بیماري در زراعـت بـذري در سـال دوم اسـت    
خسـارت ناشـی از   . درصد باشد، عملکرد بذر نزدیک به صفر خواهد بود 75درصد آلودگی باالي 

  .اغماض است درصد آلودگی زیر ده درصد قابل
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  مناطق انتشار بیماري
در زراعـت  . بیماري در کشت بهاره و پاییزه از بجنورد، مغان، شیراز و اهواز گزارش شده است

  .شود فیروزکوه و اردبیل با شدت و ضعف مشاهده می بذري هرساله بیماري در

  چرخه بیماري
صورت فعـال در طوقـه و ریشـه     صورت اووسپور و یا هیف در بذر و به تواند به عامل بیماري می

هاي وحشی بقا خود را حفظ و از سالی به سال  جا مانده از مزارع بذرگیري و یا در گونه هاي به بوته
زده و گیاهـان را آلـوده    یط رطوبتی و خنکی هوا، اسپورهاي قـارچ جوانـه  در شرا. دیگر منتقل شود

نظـر   بـه . درصد مناسب شیوع بیماري است 90گراد و رطوبت نسبی  درجه سانتی 8-10دما . کنند می
ها را آلوده کرده و در شـرایط سـیلو،    رسد که در زراعت بذري، عامل بیماري در سال اول، بوته می

صورت سیستمیک ساقه بذري را تحت تأثیر قرار داده و  کند و در سال دوم به می ها بقا پیدا در ریشه
  .شود باعث پوکی بذر می

  مدیریت بیماري
) اشـتکلینگ (براي کاهش گسترش بیماري بایستی مـزارع بـذرگیري یـا مـزارع تولیـد ریشـچه       

ریشـچه بـا    سمپاشـی مـزارع تولیـد   . متر از مزارع تولیـد ریشـه چغندرقنـد جـدا باشـد      1500حداقل 
  .هاي مختلف نظیر مانب براي جلوگیري از شیوع بیماري توصیه شده است کش قارچ

  زاي چغندرقند نماتدهاي بیماري
  نماتد مولد سیست چغندرقند

 مقدمه
صـورت پـی    در اواسط قرن نوزدهم در آلمان، مشاهدات حاکی از آن بود که در مزارعی که به

بـه  . ها مناسـب نبـود و عملکـرد کـاهش شـدیدي داشـت       شد، رشد بوته در پی چغندرقند کشت می
. انـد  گفتند این مزارع از چغندرقند خسته شـده  چنین مزارعی که دچار اُفت عملکرد شده بودند، می

شناس آلمانی بود، روي ریشـه چغندرقنـد ایـن     که یک گیاه 8، هرمان شاخت1850که در سال تا این
، این نماتد را 1971در سال  9مزارع، نماتدهاي شیري رنگی مشاهده کرد و بعدا فردي به نام اشمیت

Heterodera schachtii در ایران، این نماتد براي اولـین بـار از مـزارع چغندرقنـد     . گذاري کرد نام
 

8. Herman Schacht 
9. Schmidt 
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کـاهش  ( میچغندرقنـد بـه دو صـورت مسـتق     یسـت یخسـارت نماتـد س   .تربت حیدریه گـزارش شـد  
 يزا يمـار یعوامـل ب  ریبـه سـا   شـه یر یآلـودگ  دیتشـد ( میرمسـتق یو غ) محصـول  تیـ فیعملکرد و ک

سال است که موضـوع مطالعـات    صد کیاز  شیب ،آن يخسارت اقتصاد لیدل به است و) يز خاك
گونـه گیـاهی را مـورد حملـه      218این نماتد دامنه میزبانی زیادي داشته و . است ایدر دن يا گسترده
  .دهد قرار می

 عالیم بیماري
هـاي   هـا، بوتـه   در ایـن لکـه  . افتـد  اتفـاق مـی  اي  صـورت لکـه   در مزارع چغندرقند، آلـودگی بـه  

ایـن ضـعف و زردي   . دهند چغندرقند رشد مناسبی نداشته و عالیم ضعف و زردي از خود نشان می
هاي آلوده در اوقات گرم روز، عالیم پژمردگـی موقـت    بوته. شود تدریج به توقف رشد منجر می به

صبح و غروب آفتاب، شادابی خود را بـاز   صورتی که وسط روز پژمرده ولی اوایل دهند به نشان می
هـاي   ها بدشـکل و رشـد کمـی داشـته و ریشـه      ها از خاك خارج شوند، ریشه اگر این بوته. یابند می

شـود   هاي فرعی، نقاط سفید شیري رنگی دیـده مـی   روي ریشه. )15-10شکل ( فرعی زیادي دارند
ریشی ناشی از نماتد با عالیم ناشـی   هگاهی اوقات ریش. )16-10شکل ( که در واقع نماتد ماده است
  .شود از بیماري ریزومانیا اشتباه می

  عامل بیماري
نماتد نـر،  . داراي دو شکل جنسی نر و ماده است) Heterodera schachtii(نماتد مولد سیست 

  
 )خراسان(ریشی ناشی از نماتد مولد سیست روي ریشه چغندر قند عالئم ریشه  .15-10شکل 
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هـاي جـوان    نماتد ماده لیمویی شـکل و مـاده  . رسد متر می میلی 6/1کرمی شکل و در حالت بلوغ تا 
که، سر نماتد درون ریشه است بقیه بدن از ریشه خارج شده و با چشم  شیري رنگ بوده و در حالی

اي تبـدیل شـده و پـس از رشـد      گ قهـوه رنـ  تدریج بـه  رنگ سفید شیري به. شود غیرمسلح دیده می
ایـن  . گوینـد  10هـا سیسـت   افتـد کـه در ایـن حالـت بـه آن      کامل از ریشه جدا شده داخل خاك می

درون هـر  . یابنـد  هـا در خـاك دوام مـی    کـرده و سـال   ها شرایط نامساعد را در خاك سپري سیست
  .شود عدد تخم وجود دارد که از تخم الرو سن دوم خارج می 300تا  100سیست، 
در  سـت ینام نماتـد زرد مولـد س   به) Heterodera trifolii( شبدر ستینژاد از نماتد مولد س کی

 رانیـ در ا سـت یمولد س يدو گونه از نماتدها هر .شده است افتی ییاروپا يچغندرقند در کشورها
 .چغندرقند گزارش شده است يرو زین

 خسارت بیماري
کاشت و شرایط اقلیمی منطقه بستگی  میزان خسارت نماتد به جمعیت اولیه آن در خاك، تاریخ

هرچه جمعیت اولیه نماتد در خاك در زمـان کاشـت بیشـتر باشـد، خسـارت محصـول بیشـتر        . دارد
تـر   صورت کاهش عملکرد ریشه و در منـاطق گـرم   در مناطق معتدل معموالً خسارت به. خواهد بود

هـاي سـدیم، پتاسـیم و     علت کاهش درصـد قنـد، افـزایش ناخالصـی    . یابد کاهش می درصد قند نیز
 10-80 ،بـرآورد خسـارت نماتـد در کشـورهاي اروپـایی     . هاي آلـوده اسـت   نیتروژن مضر در ریشه

 
10. Cyst 

  
 نماتد ماده شیري رنگ روي ریشه هاي مویین .16-10شکل 
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ازاي هر یک تخم یا الرو نماتد در هـر گـرم خـاك،     به این ترتیب که به .درصد برآورد شده است
  .کاهش خواهد یافتکیلوگرم شکر در هکتار  40

ها نشان داده است که وجود یک تخم در هر گرم خاك، خسـارت بیمـاري    در ایران نیز بررسی
تخـم در هـر گـرم خـاك، میـزان       40و یـا   14، 5در جمعیـت نماتـد   . تحمل است به چغندرقند قابل

  .درصد کاهش محصول بوده است 80و  50، 20ترتیب  خسارت به

 مناطق انتشار بیماري
مولد سیست در غالب مناطق چغندرکاري اروپا و آمریکا از عوامل محدودکننده زراعت نماتد 

هرسـاله منـاطق    و آن روز به روز رو بـه افـزایش اسـت   دامنه گسترش در ایران نیز . چغندرقند است
اکنـون اکثــر منــاطق چغنــدرکاري ایــران نظیــر خراســان،   .دشــو جدیـدي بــه ایــن نماتــد آلــوده مــی 

در اثـر   ،هاي اخیـر  در سال. نندیب یصفهان، کرمان و فارس از وجود آن خسارت مغربی، ا آذربایجان
هاي مختلف، مناطقی نظیـر همـدان    ناهاي قند است چغندرقند از مناطق آلوده به کارخانه انتقالنقل و 

به اسـتناد اطالعـات گـردآوري شـده در برنامـه راهبـردي تحقیقـات         .اند و کرمانشاه نیز آلوده شده
  .درصد برآورد شده است 60، سطح زیرکشت متأثر از نماتد سیستی چغندرقند

نماتد در کشت پاییزه در استان خوزستان و همچنین در زراعت بذري در اردبیل گزارش نشـده  
  .است

  چرخه بیماري
در شرایط مساعد، الرو سـن دوم از  . کند صورت سیست در خاك بقا خود را حفط می نماتد به

و پس از الر. شود باعث تحریک تفریخ تخم میمعموالً ترشحات ریشه میزبان . شود تخم خارج می
نماتـد سیسـتی چغندرقنـد جـزو     . کنـد  خروج از تخـم، روي ریشـه قـرار گرفتـه و از آن تغذیـه مـی      

اندازي کرده و تبدیل به نماتد بـالغ نـر    مهاجر است و در محل تغذیه، سه مرتبه پوستنماتدهاي غیر
گیـري، تعـداد زیـادي تخـم در داخـل بـدن خـود تشـکیل          نماتد ماده پس از جفت. شود یا ماده می

اي رنگ  گذاري کوتیکول آن تغییریافته و تبدیل به یک پوشش ضخیم قهوه دهد و پس از تخم می
نماتد در ایران در مناطق مختلف بین سـه  . کنند گ نماتد با آن سیست اطالق میشده که پس از مر

هـاي جـنس بتـا، از     نماتد مولد سیست چغندرقنـد در ایـران بـه جـز گونـه     . تا پنج نسل در سال دارد
کنـد و در صـورت وجـود ایـن گیاهـان در       فرنگی تغدیه می گیاهانی نظیر انواع کلم، کلزا و گوجه

  .شدت افزایش خواهد یافت ت نماتد در خاك بهچرخه تناوب، جمعی
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  مدیریت بیماري
گیرانـه بسـیار مهـم در     قبل از هر چیـز، جلـوگیري از آلـودگی مزرعـه یکـی از اقـدامات پـیش       

هاي قند و خاك برگشتی همراه ریشه، از  فاضالب کارخانه. مدیریت نماتد سیستی چغندرقند است
  .اند چغندرکاري کشور بودههاي  ترین عوامل توسعه نماتد در حوزه مهم

اکنـون،   هـم . هاي مقاوم به همراه تدابیر زراعـی اسـتوار اسـت    مدیریت بیماري بر استفاده از رقم
که جمعیت نماتـد را   با توجه به این. هاي تجارتی مقاوم به نماتد مولد سیست در دسترس هستند رقم

ه نمونـه خـاك و تعیـین تعـداد     توان در خاك مشخص کرد، لذا کشاورزان با تهیـ  قبل از کاشت می
-10که در جدول  همچنان. گیري خواهند بود تخم و الرو در هر گرم خاك مزرعه، قادر به تصمیم

آمده است، تعداد یک تا دو عدد تخم در هر گرم خاك، خسارت اقتصادي نخواهد داشت و در  1
هاي مقـاوم   ا کاشت رقمتوان با تناوب و ی که جمعیت نماتد در خاك بیش از این باشد، می صورتی

تخم در هر گرم  30هاي باالي  الزم به توضیح است که در جمعیت. از خسارت آن جلوگیري کرد
  .هاي مقاوم نیز دچار نقصان عملکرد خواهند شد خاك، رقم

در مزارع آلوده، رعایت تناوب با گیاهان غیرمیزبان به ویژه غالت، در کـاهش جمعیـت نماتـد    
توان براي پایین آوردن جمعیـت نماتـد از گیاهـان تلـه نماتـد       همچنین می .مؤثر گزارش شده است

  يچغندرقند در اروپا با دو استراتژ یستیس يکنترل نماتدها دهد که ها نشان می بررسی .استفاده کرد
  

بینی  رابطه جمعیت اولیه نماتد و پیش. 1-10جدول 
  میزان خسارت و زمان الزم در تناوب زراعی

الرو در تعداد تخم و 
  میلی لیتر خاك 100

درجه 
  خسارت

دوره تناوب مورد 
  نیاز

خیلی   150کمتر از 
  کم

بدون خسارت با 
  تناوب معمولی

خسارت جزئی،   کم  300تا  150
  تناوب یکساله

احتمال خسارت،   معمولی  800تا  300
  ساله 3-2تناوب 

خسارت حتمی ،   متوسط  1750تا  800
  ساله 5-4تناوب 

خسارت جدي ،   زیاد  2750تا  1750
  ساله 6-5تناوب 

خسارت شدید ،   شدید  2750بیش از 
  ساله 8-7تناوب 
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 ياکثـر کشـورها   اسـت و فعـالً   ریپذ هاي مقاوم چغندرقند امکان تله و کشت رقم اهانیاستفاده از گ
ــ   ومتلـه مقـا   اهـان یگ. پردازنـد  یم يماریب نیبه کنترل ا ي،دو استراتژ نیبا ا ـ  هلند ژهیو هبـ  ییاروپا

نظـر   هبـ . انـد  کاهش داده درصد 80نماتد را در خاك تا  تیجمع ـ  دیو خردل سف یمثل تربچه روغن
کـه   تلـه خـاص   اهـان یو انتخـاب گ  ياقتصـاد  يهـا  یبه بررسـ  ازین رانیها در ا رسد استفاده از آن یم

 ،اشـد سودمند ب يزارع از نظر اقتصاد يبرا ،نماتد نقش دارد تیریکه در مد کاشت آن عالوه بر آن
اسـتفاده از   شـتر یب یبررسـ  ازمنـد ین گـر ید يها نهیها از جمله زم زمان مناسب کشت آن یبررس. دارد
  .تله است اهانیگ

  انداز آینده چشم
اي آن، مـورد حملـه انـواع     دلیل ساختار رشـد و ریشـه ذخیـره    چغندرقند از گیاهانی است که به

بـراي کـاهش    ،از دیربـاز . گیرد قرار میـ زي   زاي خاك ویژه عوامل بیماري بهـ بیمارگرهاي گیاهی  
هـاي   از رقـم ـ تـاپ    نظیر پوسیدگی ریشه، ریزومانیـا و کرلـی  ـ هاي مهم چغندرقند   خسارت بیماري

هاي مقاومت در جنس بتا باعث شده است که مقاومت ژنتیکـی   وجود ژن. مقاوم استفاده شده است
هاي با  رقم ،مداومصورت  بهچغندرقند تلقی شود و هاي  هاي مهم در مدیریت بیماري یکی از روش

هاي اخیـر   در سال. هاي مختلف به انواع بیمارگرها تهیه و در دسترس کشاورزان قرار گیرد مقاومت
گیـري از ژنتیـک    هاي نوین دیگري بـا بهـره   پالسم بتا، از روش هاي موجود در ژرم نیز عالوه بر ژن
چغندرقند تراریخته مقـاوم   ،عنوان مثال به .هاي مقاوم شده است رقمها و  به تهیه الین مولکولی اقدام

بـا  . بـادي گیـاهی تهیـه شـده اسـت      هاي ویروس و یا تولید آنتی به بیماري ریزومانیا با استفاده از ژن
گیـري از ایـن    امکان بهـره  فعالً ،در اروپا و ایران هتوجه به محدودیت قانونی کشت گیاهان تراریخت

ورزي شده ژنتیکی بتوانند گامی  هاي دست رسد که در آینده رقم نظر می نیست ولی بهها فراهم  رقم
  .نندکهاي چغندرقند ایفا  ثر در کاهش خسارت بیماريؤم
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  ممیازدهیازدهفصل فصل 

  هاي هرزهاي هرز  علفعلف

  محمد عبداللهیان نوقابی

  مقدمه
چغندرقنـد محصـولی اسـت کـه در     . کننـد  هاي هرز خسارت زیادي به چغندرقند وارد می علف
هـاي هـرز آن بسـیار پیچیـده و ظریـف اسـت و        پذیر بوده و کنترل علف هاي هرز آسیب برابر علف

هرز موجب شـده اسـت تـا در     هاي غفلت از علف .نیاز به تجربه و دانش کافی دارد ،موفقیت در آن
درصد به عملکرد این محصول  42حال حاضر، وجود این گیاهان در مزارع چغندرقند ایران حدود 

منظـور   هاي زیرکشت چغندرقند به درصد زمین 80هر چند که در حال حاضر، . خسارت وارد سازد
هاي هرز در این  شوند، اما هنوز هم خسارت ناشی از وجود علف مپاشی میهاي هرز س کنترل علف

هـاي فروختـه شـده در     کش این درحالی است که حدود چهار درصد علف. مزارع قابل توجه است
کـش بـراي    علـف  16هاي چغندرقند اختصاص دارد و در حـال حاضـر، حـدود     کش جهان به علف
  .ه ثبت رسیده استهاي هرز چغندرقند در ایران ب کنترل علف

  هاي هرز رقابت علف
علت رقابت شـدید در جـذب نـور، آب، مـواد غـذایی و سـایر عوامـل رشـد،          هاي هرز به علف

شـدت کـاهش    هند و عملکـرد ریشـه و تولیـد شـکر را بـ     هسـت اي در تولیـد چغندرقنـد    مشکل عمده
هـا و مـدت زمـانی کـه بـا       هـاي هـرز، تـراکم آن    علـف  یمیزان این کاهش به قدرت رقابت .دهند می

هاي هرزي کـه ارتفـاع بلنـدتري نسـبت بـه چغندرقنـد        علف .بستگی دارد ،کنند محصول رقابت می
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مثالً جارو، سلمه تره، تـاج خـروس، و دم روبـاهی بـا     . شوند دارند، بیشتر باعث کاهش عملکرد می
و یـک درصـد کـاهش عملکـرد      16، 26، 30 ترتیـب باعـث   مترمربع، به 10تراکم شش بوته در هر 

. اي روي قـدرت رقـابتی دارد   زمان نسبی سبز شدن، تـأثیر قابـل مالحظـه   . شوند ریشه چغندرقند می
زمان با گیاه زراعی سبز شوند، قدرت رقابتی بیشتري نسـبت بـه    هاي هرزي که هم که علف طوري به

تـاج  زمـان   همرقابت حقیقی نشان داد که نتایج ت. هاي هرز سبز شده پس از گیاه زراعی دارند علف
چغندرقند و تاج پوشش روي این علف هرز اندازي  باعث سایه بوته در مترمربع 10تراکم خروس با 

رصـد  د 63 میـزان  بـه  چغندرقنـد  عملکـرد ریشـه  در نتیجه، . شدرصد د 66 کاهش نفوذ نور به میزان
  .کاهش یافت

  زمان شروع رقابت
، به ترکیبی از تراکم و زمان نسبی سبز شدن ها آنتراکم عالوه بر هاي هرز  میزان خسارت علف

از  ،شـوند  هاي هرزي که در ابتداي فصل کاشت چغندرقند سـبز مـی   علف. شود ها نیز مربوط می آن
دماي محیط طی دوره سبز کردن گیاه زراعی و علف هـرز نیـز   . قدرت رقابت بیشتري برخوردارند
علف هرز تاج خروس با تراکم . ننده توانایی رقابت دو گونه استک یکی دیگر از عوامل مهم تعیین

درصد کاهش عملکرد ریشـه چغندرقنـد در مکـانی شـد کـه تـاج        44بوته در مترمربع، باعث  شش
که با همین  در حالی. سبز شده بود) اردیبهشت 20تاریخ کاشت (خروس پنج روز قبل از چغندرقند 

سبز شد، ) اردیبهشت 7تاریخ کاشت (وز بعد از چغندرقند که تاج خروس هفت ر تراکم بوته، وقتی
  .کاهش عملکرد چغندرقند به یک درصد تقلیل یافت

هاي هرز ایـن اسـت کـه حـذف رقابـت       یکی از فرضیات معمول ـ ولی نادرست ـ در علم علف  
علف هرز در ابتداي فصل رشد گیاه زراعی و اغلب پیش از سبز کردن آن، بهترین روش مـدیریت  

دهـد بـا وجـودي کـه، کنتـرل       اما شـواهد بسـیاري وجـود دارد کـه نشـان مـی      . هاي هرز است علف
بر اساس این فرضیه، کنترل . هاي هرز فی نفسه اشتباه نیست، اما ضرورتی هم ندارد زودهنگام علف

هاي هرز در همان اوایل فصل رشد بهتر است، البته ممکن است ایـن فرضـیه بـه دالیلـی نظیـر       علف
سـازي زمـین    هاي هرز با سایر عملیات زراعـی و یـا آمـاده    ل، امکان تلفیق کنترل علفسادگی کنتر

شـوند، گیـاه    هاي هرزي که دیرتـر ظـاهر مـی    بدون تردید، علف. نظر برسد براي آبیاري، درست به
کـه رقابـت آغـاز شـود ـ       تـا زمـانی  . ها نیز بیشتر است کند که اثر بالقوه آن ها رقابت می زراعی با آن

نتوانند نیازهاي دو یا چند گیاه مجـاور  ) ویژه آب، مواد غذایی و نور به(که منابع محیطی  زمانییعنی 
البته اثرات . توجهی بر جاي بگذارد تواند اثر قابل را در یک سطح مشخص تأمین کنند ـ رقابت نمی 

رف وجود علف. دگرآسیبی از این قاعده مستثنی است بنـاي ایـن   توانـد م  هاي هرز، نمی بنابراین، ص
توان چنین استنتاج کرد کـه در   هاي هرز در حال خسارت زدن هستند و نمی قضاوت باشد که علف
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لـذا در اوایـل فصـل    . هاي هرز فوراً کنترل نشوند، عملکرد کاهش خواهـد یافـت   که، علف صورتی
سـت  ها وجـود دارد، ممکـن نی   اي که بین آن دلیل فاصله که گیاهان کوچک هستند، به رشد و زمانی
  .ها روي دهد رقابتی بین آن

در هر حال، باید توجه داشت که چغندرقند از جملـه محصـوالتی اسـت کـه از قـدرت رقابـت       
درصـد   100تـا   10توانـد از   هرز در مزارع چغندرقنـد، مـی   هاي پایینی برخوردار بوده و وجود علف

  .دنبال داشته باشد خسارت به

  رقندهاي هرز چغند دوره بحرانی در مدیریت علف
که هم گیاه زراعی و هم علف هرز کوچک هستند، کنترل علف هـرز بـه دالیـل رقـابتی      زمانی

هـاي مـا در مـورد نحـوه      تعیین زمان ضروري کنترل علف هرز بیشتر با توجه به دانسته. الزامی ندارد
قین، بر طبق نظر برخی محق. شود هاي هرز با استفاده از مفهوم دوره بحرانی انجام می مدیریت علف

پایـان دوره  . با وجود آنکه آغاز دوره بحرانی اهمیت زیادي ندارد، اما پایان آن حائز اهمیـت اسـت  
کند که کنترل علف هرز تا چه زمانی باید ادامه یابد تا گیاه بتواند رقابت الزم را با  بحرانی تعیین می

غندرقنـد الزم نیسـت   گیري از کاهش عملکـرد چ  عبارت دیگر، براي پیش به. علف هرز داشته باشد
هـاي هـرز بایـد در     هاي هرز را در تمام دوره رشد گیاه کنترل کرد، بلکـه مـدیریت علـف    که علف

یک دوره محدود از رشد چغندرقند که نسبت به رقابت علف هرز حسـاس اسـت ـ دوره بحرانـی ـ      
  .انجام شود

چغندرقنـد جوانـه زده   زمان با  هرزي که هم هاي  نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که علف
درصدي عملکـرد چغندرقنـد    90و در طول دوره رشد، این گیاه را همراهی کردند موجب کاهش 

هـرز   این درحالی بود که وقتی مزرعه چغندرقند تا مرحله دو برگی حقیقـی، عـاري از علـف   . شدند
یـن دوره  هـاي هـرزي کـه بعـد از ا     زنـی علـف   نگه داشته شد، میزان کاهش عملکرد ناشی از جوانه

که مزرعه چغندرقنـد تـا مرحلـه شـش تـا هشـت برگـی         درصد رسید و در زمانی 26جوانه زدند، به 
در ایـن بررسـی،   . هرز نگه داشته شد، میزان خسارت به هشت درصـد کـاهش یافـت    عاري از علف

برگی  10هشت تا (هفته پس از کاشت  10عملکرد کامل چغندرقند زمانی حاصل شد که مزرعه تا 
  .سازي شده بود هاي هرز پاك از وجود علف) ندچغندرق
اي پس از کاشت  دهد که اولین مدت سه هفته طور کلی، نتایج تحقیقات و تجربیات نشان می به

ولـی  . شـود  هـاي هـرز از مزرعـه محسـوب مـی      عنوان دوره بحرانی براي حـذف علـف   چغندرقند به
نـد تـا حـدود هشـت هفتـه پـس از       منظور جلوگیري از کاهش عملکرد الزم است مزرعه چغندرق به

پس از این مدت، تاج پوشش گیاه قدرت رقابتی کـافی  . کاشت عاري از علف هرز نگهداري شود
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البتـه در  ). 1-11شـکل (هاي هرزي که بعـداً سـبز شـوند را خواهـد داشـت       جهت خفه کردن علف
شرایطی که تراکم بوته چغندرقند پس از استقرار به حد کافی نباشد و یا گیاه تحت تنش از جانـب  

چغندرقنـد ممکـن اسـت تـوان      ها و همچنین کمبود عنصرهاي غـذایی قـرار گیـرد،    آفات و بیماري
در نتیجـه، در ایـن   . شـوند را نیـز نداشـته باشـد     هاي هرزي که بعداً سبز مـی  کافی براي غلبه بر علف

  .هاي هرز مزرعه کنترل شوند شرایط، ضرورت خواهد داشت پس از هشت هفته نیز علف

  هاي هرز مهم مزارع چغندرقند کشور علف
مـدیریت مـزارع در منـاطق مختلـف کشـور وضـعیت        هـاي اقلیمـی و نحـوه    با توجه به ویژگـی 

طبق گزارشی در ایـران و در  . هاي هرز متفاوت است اي علف پراکنش، میزان خسارت و تنوع گونه
گونـه مهـم بـه     16هرز شناسایی شده است که از ایـن بـین، تنهـا     گونه علف 152مزارع چغندرقند، 

ی است کـه در یـک گـزارش دیگـر، تعـداد      این در حال. شوند ساز تلقی می هاي مشکل عنوان گونه
گونـه   94اند کـه از ایـن تعـداد،     گونه اعالم کرده 113هرز مزارع چغندرقند را  هاي هاي علف گونه

گونـه   27سـاله و   گونـه یـک   67هـا،   بـرگ  در میان پهن. گونه باریک برگ هستند 19پهن برگ و 
  .نه دائمی گزارش شده استساله و هفت گو گونه یک 12ها،  برگ دائمی و در میان باریک

هاي هرز موجود در مزارع چغندرقنـد تـا    ترین علف هاي مختلف، مهم طور کلی طبق گزارش به
در هـر  . طـور دقیـق مشـخص نیسـت     ها در مناطق مختلف، بـه  حدودي مشخص است اما غالبیت آن

  
 تاثیر دوره عاري از علف هرز بر عملکرد ریشه چغندرقند .1-11شکل 
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خصـات  هـا، مش  هاي هرز مزارع چغندرقند براي مناطق مختلف کشور به تفکیک اسـتان  حال، علف
بـرگ و باریـک    ساله و چندسـاله بـودن، پهـن    هاي هرز مهم و غالب هر منطقه به تفکیک یک علف

هاي هـرز   ترین علف بر اساس این اطالعات، مهم). 1-11جدول (برگ شناسایی و تعیین شده است 
هـرز دائمـی    هاي ساله پنج گونه و علف برگ یک هاي هرز باریک گونه، علف 19برگ یکساله  پهن

  .ها است برگ برگ بیشتر از باریک هرز پهن هاي در مجموع، خسارت علف. گونه هستندهفت 
  

  هاي کشور هرز مزارع چغندرقند و مناطق پراکنش آنها در استان هاي ترین علف مهم. 1-11جدول 
  اهمیت  محل انتشار    نام علمی  نام فارسی

  ساله برگ یک هاي هرز پهن علف
  ****  تمام مناطق چغندر کاري کشور  .Amaranthus spp  تاج خروس 

  ***  خوزستان، لرستان، شاهین دشت  .Ammi majus L  وایه
  **  تهران، بروجرد  .Anchusa italica Retz  گاو زبان بدل
  ***  خراسان، خوزستان، آذربایجان غربی  .Beta maritima L  چغندر وحشی

همدان، اصفهان، تهران،کرمانشاه، خراسان،   .Centaurea spp  گل گندم
  مرکزي

***  

  *****  تمام مناطق چغندر کاري کشور  Chenopodium album L  سلمه تره
 Chrozophora tinctoria (L.)  گوش بره 

Juss. 
  ****  تهران 

، مغان و )چناران، فریمان و جوین(خراسان   .Cuscuta campestris Yunck  سس زراعی
  آذربایجان غربی

*****  

تهران، مرکزي، گرگان، آذربایجان،   .Datura stramonium L  تاتوره
  خراسان، کرمان

***  

اردبیل، تهران، کهکیلویه و بویر احمد،   .Galium tricornutum Dandy  بی تی راخ
  آذربایجان شرقی، اصفهان

**  

  ****  خراسان، همدان و نواحی غربی ایران  .Heliotropium europeum L  آفتاب پرست
گرگان، آذربایجان، فارس، کرمان، کرج،   .Hibiscus trionum L  کنف وحشی 

  خراسان، تهران و قزوین
**  

  *****  اغلب نقاط ایران  .Polygonum aviculare L  هفت بند
آذربایجان، کردستان، اصفهان، مرکزي،   .Portulaca oleracea L  خرفه

  لرستان، خراسان و فارس
*****  

  **  --   .Rapistrum rugosum (L.) All  شلمی
کرج، آذربایجان شرقی و غربی ،   .Salsola kali L  علف شور

  بلوچستان
***  

  *****  تهران، خراسان، اصفهان، فارس و مرکزي  .Solanum nigrum L  تاج ریزي سیاه
  ***  خراسان، آذربایجان غربی و تهران  .Xanthium strumarium L  توق

  ***  لرستان، کهکیلویه و بویر احمد و فارس  Physalis divaricata  عروسک پشت پرده
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  هاي هرز ریزي مدیریت علف برنامه
عواملی از قبیـل  . هاي هرز باید عوامل مختلفی مدنظر قرار گیرد ریزي مدیریت علف براي برنامه

هـاي چغندرقنـد، فاصـله     گونه علف هرز، گیاه پوششی، شخم قبل از کاشت، تنـاوب مزرعـه، رقـم   
ها باید با یکدیگر تلفیق شوند تـا   کش غذیه مزرعه، کولتیواسیون و علفهاي کاشت، برنامه ت ردیف

اولـین گـام در برنامـه    . هاي هرز مزرعه را تدوین کـرد  بتوان یک استراتژي مؤثر جهت کنترل علف
هاي هرز ـ که از لحاظ تأثیرپذیري و اقتصادي از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت ـ       مدیریت علف

هـاي هـرز اگرچـه در مرحلـه      بسـیاري از علـف  . ف هـرز مزرعـه اسـت   هاي علـ  شناسایی دقیق گونه
بـه  . رسند، لیکن از لحاظ حساسیت براي کنتـرل بـا هـم متفـاوت هسـتند      نظر می اي مشابه به گیاهچه

ــال، هفــت  ــوان مث ــرگ پیچکــی   عن ــد ب و پیچــک صــحرائی ) .Polygonum convolvulus L(بن
)Convolvolus arvensis L. (  ،پیچـک  . از یکـدیگر قابـل تشـخیص نیسـتند     در مرحله اولیـه رشـد

بند برگ پیچکـی   صحرائی، یک علف هرز چندساله است که نیاز به برنامه کنترلی متفاوت با هفت

  .1- 11ادامۀ جدول 
  اهمیت  محل انتشار    نام علمی  نام فارسی

  ساله هاي هرز باریک برگ یک علف
  ***  تقریبا سراسر ایران  .Avena fatua L  یوالف وحشی بهاره

 Echinochloa crus-galli (L.)  سوروف
P.Beauv.  

  *****  تمام مناطق چغندر کاري کشور 

  ***  خوزستان، همدان، خراسان و لرستان  .Phalaris spp  خونی واش
آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان،   .Poa spp  چمن هرز

اصفهان، اراك، لرستان، فارس، کرمان، 
  خراسان، تهران، سمنان

*  

  *****  خراسانآذربایجان، خرم آباد، فارس و   .Setaria viridis L. (P.Beav)  )دم روباهی(ارزنک 
  هاي هرز دائمی علف

    تهران، خراسان و کردستان  .Alhaji Spp  خارشتر
  **  خوزستان  .Cichorium intybus L  کاسنی

  ****  اغلب نقاط کشور  .Convolvulus arvensis L  پیچک صحرایی
  ****  تهران، خراسان، غرب ایران و شیراز  .Cyperus rotundus L  اویار سالم

  ***  کرج، لرستان، شیراز و خوزستان  .Malva spp  پنیرك
تهران، کرمانشاه، فارس، زنجان، لرستان،   .Sonchus spp  شیرتیغک

  خراسان، خوزستان و کرمان
***  

  **  فارس، تهران، کهکیلویه و بویراحمد  Glycyrrhiza glabra  شیرین بیان
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دار  هــاي هــرز تــاجریزي کــرك علــف. ســاله ـ دارد  عنــوان علــف هــرز یــک ـــ بــه) 21-11شــکل (
)Solanum chenopodioides Lam.(   سـلمه تـره ،)Chenopodium album L.(    و تـاج خـروس
)Amaranthus retroflexus L. (اي خیلی به هم شبیه هستند  معموالً در مرحله گیاهچه)هـاي   شکل

کـش مناسـب از اهمیـت     ها جهت انتخاب علف ، لیکن تشخیص دقیق آن)15-11و  11-10، 11-6
اي، تصــویر  هـاي علــف هـرز در مرحلــه گیاهچـه    جهـت تشــخیص گونـه  . زیـادي برخـوردار اســت  

اي ارائه شده  کنند، در مرحله گیاهچه علف هرز که در مزرعه چغندرقند رشد می 23ي از ا مجموعه
  ).24-11تا  2-11هاي  شکل(است 

هـاي هـرز    گیـري مـدیریت علـف    تواند در تصـمیم  هاي هرز مزرعه می تهیه نقشه آلودگی علف
معمـوالً  ) Convolvolus arvensis L(.پیچک صـحرایی  هاي هرز چندساله مثل  علف. کمک کند

اي در سـطح مزرعـه    صورت منفـرد یـا لکـه    هاي هرزي که به علف. شوند اي دیده می صورت لکه به
  .کش یا مکانیکی حذف کرد صورت موضعی با علف توان به پراکنده شده باشند را می

  

  

 

  
  )کنگر کانادایی(خارلته  .4-11شکل 

(Cirsium arvense L.) 
Canada thistle 

  
  )زانتیوم(توق  .5-11شکل 

(Xanthium strumarium L.) 
Common cocklebur 

  
  سورف. 2-11شکل 

(Echinochloa crus-galli L.) 
Barnyardgrass 

  
  تاجریزي سیاه. 3-11شکل 

(Solanum nigrum L.) 
Black nightshade 
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  تاجریزي کرك دار .10-11شکل 

(Solanum chenopodioides Lam.) 
Hairy nightshade 

  
  تاتوره .11-11شکل 

(Datura stramonium L.) 
Jimsonweed 

  
  امبروزیاي بزرگ .8-11شکل 

(Ambrosia trifida L.) 
Giant ragweed 

  
  دم روباهی سبز .9-11شکل 

(Setaria viridis (L.) P. Beauv.) 
Green foxtail 

  
  گل آفتاب گردان .7-11شکل 

(Helianthus annuus L.) 
Common sunflower 

  
  سلمه تره .6-11شکل 

(Chenopodium album L.) 
Common lambsquarters (Fat hen) 
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  نوك لک لکی ساقه قرمز .16-11شکل 

(Erodium cicutarium L.) 
Redstem filaree 

  
  )خار روسی(علف شور  .17-11شکل 

(Salsola kali L.) 
Russian thistle 

  
  خارخسک .14-11شکل 

(Tribulus terrestris L.) 
Puncture vine 

  
  تاج خروس ریشه قرمز .15-11شکل 

(Amaranthus retroflexus L.) 
Redroot pigweed (Common amaranth) 

  
  جارو .12-11شکل 

(Kochia scoparia (L.) Schrad) 
Kochia 

  
  سنکروس خاردار .13-11شکل 

(Cenchrus langispinus (Hack.) Fern.) 
Longspine sanbur 
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  یوالف وحشی .22-11شکل 

(Avena fatua L.) 
Wild oat 

  
  ارزن پروسو .23-11شکل 

(Panicum miliaceum L.) 
Wild proso millet 

  
  کنف وحشی، پنیرك ونیس .20-11شکل 

(Hibiscus trionum L.) 
Venice mallow 

  
  هفت بند برگ پیچکی .21-11شکل 

(Polygonum convolvulus L.) 
Wild buckwheat 

  
  فرفیون دندانه دار .18-11شکل 

(Euphorbia dentata) 
Toothed spurge 

  
  برگ مخملی، گاو پنبه .19-11شکل 

(Abutilon theophrasti Medicus) 
Velvetleaf 
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. هاي هـرز دارد  زمان با تهیه بستر بذر، بیشترین تأثیر روي کاهش جمعیت و تنوع علف شخم هم
شوند کـه   هاي شخم غیربرگردان ـ مثل گاوآهن قلمی ـ در مقایسه با شخم برگردان باعث می   روش

وجود مقادیر زیادي از بذر . قی بماندهاي هرز در نزدیک سطح خاك با مقدار بیشتري از بذر علف
هاي هرز در نزدیکی سطح خاك پس از انجام شخم با گاوآهن قلمی، باعث افزایش پتانسـیل   علف
هاي مختلف از لحاظ دفن شدن یا در  واکنش بذر گونه. شود هاي هرز می زنی و استقرار علف جوانه

شـود خـواب    که شخم بهـاره باعـث مـی   رسد  نظر می به. معرض نور قرار گرفتن با هم متفاوت است
توانـد در برنامـه مـدیریت     ایـن عامـل مـی   . هاي هرز شکسته شده و جوانـه بزننـد   برخی از بذر علف

بنابراین، مزارعی که در پاییز شخم برگردان خـورده و بسـتر بـذر آمـاده     . هاي هرز لحاظ شود علف
شـخم پـاییزه ممکـن اسـت     . ارنـد خورند، مزیت د هایی که در بهار شخم می شده باشد نسبت به آن
هاي هرز خاصی شـود و سـپس در اثـر سـرماي زمسـتان از بـین        زنی بذر علف باعث تحریک جوانه

دلیـل کـاهش شـخم بهـاره ـ       ورزي در پـاییز انجـام شـود ـ بـه      در مناطقی که عملیات خـاك . بروند
. شود انجام می ورزي در بهار هاي هرز کمتر از مناطقی خواهد بود که عملیات خاك جمعیت علف

که گیاهان پوششی ـ مثل گندم زمستانه یا چاودار ـ در پاییز کاشته شـوند و در بهـار قبـل از       هنگامی
هـاي هـرز در مزرعـه     سبز شدن چغندرقند از بین بروند، روندي مشابه از کـاهش سـبز شـدن علـف    

  .شود مشاهده می
هـا ـ مثـل     ولوژیـک آن هاي هرز بسته به گونـه علـف هـرز و خصوصـیات فیزی     فصل رشد علف

بـودن ـ متفـاوت اسـت و لـذا دوره      ) خـروس  مانند تـاج  C4(یا چهارکربنه ) مانند سلمه C3(کربنه  سه
محدودة تقریبی . کاشت ممکن است متفاوت باشد ها در مزرعه چغندرقند با توجه به تاریخ رشد آن

ارائـه   2-11شده در مزارع چغندرقند کشـور در جـدول    هاي هرز مشاهده فصل رشد برخی از علف
  .رداستفاده قرار گیردتر مزرعه موهتواند در مدیریت ب شده است که می

  
  دم روباهی زرد .24-11شکل 

(Setaria glauca (L.) P.Beauv.) 
Yellow foxtail ) وضعیت گیاه چه برخی

از علف هاي هرز متداول در مزرعه 
  )چغندرقند



  

  چغندرقند

  

هاي چغندرقند معموالً شش هفتـه پـس   
ها کنـد و از ایـن طریـق باعـث خفـه شـدن رشـد        
عملیات کشاورزي از قبیل آرایش کاشت بهینه، فواصل خطوط کاشت کـم،  
هـا باعـث بیشـترین    
آب و کنترل آفات، از 
اگر استقرار بوته چغندرقند ضعیف باشد و یا گیاه تحت تأثیر 
هاي هرز با استفاده از تاج پوشش باز چغندرقند به رقابـت بـا گیـاه    
ها ضعیف باشد، براي خفـه  

کـش   توان مبادرت به اسـتفاده از علـف  

هاي هرز در مزارع چغندرقند سخت و گران اسـت و در بسـیاري از مـوارد، نیـاز     
نکتـه قابـل تأمـل    

تـوان   ترتیـب، نمـی  
هاي هـرز هسـتند را در ایـن مـزارع اسـتفاده      

 هاي هرز در مزارع چغندرقند کشور

هاي چغندرقند معموالً شش هفتـه پـس   
ها کنـد و از ایـن طریـق باعـث خفـه شـدن رشـد        
عملیات کشاورزي از قبیل آرایش کاشت بهینه، فواصل خطوط کاشت کـم،  

هـا باعـث بیشـترین     هـاي بـا تحمـل خـوب بـه بیمـاري      
آب و کنترل آفات، از  موقع، خاك

اگر استقرار بوته چغندرقند ضعیف باشد و یا گیاه تحت تأثیر 
هاي هرز با استفاده از تاج پوشش باز چغندرقند به رقابـت بـا گیـاه    

ها ضعیف باشد، براي خفـه   هاي چغندرقند و رشد آن
توان مبادرت به اسـتفاده از علـف  

هاي هرز در مزارع چغندرقند سخت و گران اسـت و در بسـیاري از مـوارد، نیـاز     
نکتـه قابـل تأمـل    . نج بـار تکـرار شـود   
ترتیـب، نمـی   هـا حسـاس اسـت و بـدین    

هاي هـرز هسـتند را در ایـن مـزارع اسـتفاده      

هاي هرز در مزارع چغندرقند کشور

هاي چغندرقند معموالً شش هفتـه پـس    هاي هرز، برگ
ها کنـد و از ایـن طریـق باعـث خفـه شـدن رشـد        
عملیات کشاورزي از قبیل آرایش کاشت بهینه، فواصل خطوط کاشت کـم،  

هـاي بـا تحمـل خـوب بـه بیمـاري      
موقع، خاك کاشت به

اگر استقرار بوته چغندرقند ضعیف باشد و یا گیاه تحت تأثیر 
هاي هرز با استفاده از تاج پوشش باز چغندرقند به رقابـت بـا گیـاه    

هاي چغندرقند و رشد آن
توان مبادرت به اسـتفاده از علـف   شوند، می

  هاي هرز مزارع چغندرقند
هاي هرز در مزارع چغندرقند سخت و گران اسـت و در بسـیاري از مـوارد، نیـاز     

نج بـار تکـرار شـود   است تا در طول دوره رشد گیاه، عملیات سمپاشی چهار تا پ
هـا حسـاس اسـت و بـدین    

هاي هـرز هسـتند را در ایـن مـزارع اسـتفاده      

هاي هرز در مزارع چغندرقند کشور فصل رشد برخی از علف

هاي هرز، برگ طور کلی براي مدیریت مناسب علف
ها کنـد و از ایـن طریـق باعـث خفـه شـدن رشـد         از سبز شدن باید شروع به پوشیدن فضاي بین بوته

عملیات کشاورزي از قبیل آرایش کاشت بهینه، فواصل خطوط کاشت کـم،  
هـاي بـا تحمـل خـوب بـه بیمـاري       تراکم بوته باال، تغذیه مناسب و انتخاب رقـم 
کاشت به تاریخ. شود اندازي و ایجاد تاج پوشش متراکم می

اگر استقرار بوته چغندرقند ضعیف باشد و یا گیاه تحت تأثیر 
هاي هرز با استفاده از تاج پوشش باز چغندرقند به رقابـت بـا گیـاه    

هاي چغندرقند و رشد آن لذا اگر استقرار بوته
شوند، می هاي هرزي که در آخر فصل سبز می

هاي هرز مزارع چغندرقند
هاي هرز در مزارع چغندرقند سخت و گران اسـت و در بسـیاري از مـوارد، نیـاز     

است تا در طول دوره رشد گیاه، عملیات سمپاشی چهار تا پ
هـا حسـاس اسـت و بـدین     کش دیگر آنکه، چغندرقند نسبت به بسیاري از علف

هاي هـرز هسـتند را در ایـن مـزارع اسـتفاده       هایی که قادر به کنترل دامنه وسیعی از علف

فصل رشد برخی از علف

طور کلی براي مدیریت مناسب علف
از سبز شدن باید شروع به پوشیدن فضاي بین بوته

عملیات کشاورزي از قبیل آرایش کاشت بهینه، فواصل خطوط کاشت کـم،  
تراکم بوته باال، تغذیه مناسب و انتخاب رقـم 
اندازي و ایجاد تاج پوشش متراکم می

اگر استقرار بوته چغندرقند ضعیف باشد و یا گیاه تحت تأثیر . اسب براي گیاه است
هاي هرز با استفاده از تاج پوشش باز چغندرقند به رقابـت بـا گیـاه     ها و حشرات باشد، علف

لذا اگر استقرار بوته
هاي هرزي که در آخر فصل سبز می

هاي هرز مزارع چغندرقند کنترل شیمیایی علف
هاي هرز در مزارع چغندرقند سخت و گران اسـت و در بسـیاري از مـوارد، نیـاز     

است تا در طول دوره رشد گیاه، عملیات سمپاشی چهار تا پ
دیگر آنکه، چغندرقند نسبت به بسیاري از علف

هایی که قادر به کنترل دامنه وسیعی از علف

فصل رشد برخی از علف. 2-11جدول 

طور کلی براي مدیریت مناسب علف
از سبز شدن باید شروع به پوشیدن فضاي بین بوته

عملیات کشاورزي از قبیل آرایش کاشت بهینه، فواصل خطوط کاشت کـم،  . هرز شوند
تراکم بوته باال، تغذیه مناسب و انتخاب رقـم 
اندازي و ایجاد تاج پوشش متراکم می

اسب براي گیاه استدیگر شرایط من
ها و حشرات باشد، علف

لذا اگر استقرار بوته. زراعی ادامه خواهند داد
هاي هرزي که در آخر فصل سبز می

کنترل شیمیایی علف
هاي هرز در مزارع چغندرقند سخت و گران اسـت و در بسـیاري از مـوارد، نیـاز      مدیریت علف

است تا در طول دوره رشد گیاه، عملیات سمپاشی چهار تا پ
دیگر آنکه، چغندرقند نسبت به بسیاري از علف

هایی که قادر به کنترل دامنه وسیعی از علف

224  
 

  
طور کلی براي مدیریت مناسب علف به

از سبز شدن باید شروع به پوشیدن فضاي بین بوته
هرز شوندهاي  علف

تراکم بوته باال، تغذیه مناسب و انتخاب رقـم 
اندازي و ایجاد تاج پوشش متراکم می سایه

دیگر شرایط من
ها و حشرات باشد، علف بیماري

زراعی ادامه خواهند داد
هاي هرزي که در آخر فصل سبز می دن علفکر
  .کرد

کنترل شیمیایی علف
مدیریت علف

است تا در طول دوره رشد گیاه، عملیات سمپاشی چهار تا پ
دیگر آنکه، چغندرقند نسبت به بسیاري از علف

هایی که قادر به کنترل دامنه وسیعی از علف کش علف
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  .ل بسیار ضروري استهاي جایگزین و یا مکم کرد و به همین جهت، توسعه و ترویج روش
هاي رایج در کشور که براي چغندرقند توصیه شده اسـت و در   کش لیست کاملی از انواع علف

ایـن مجموعـه شـامل اسـامی     . گیرد، تهیه و ارائه شده است هاي مختلف مورد استفاده قرار می استان
ز و زمـان مصـرف مجـاز آن     تجارتی و ماده مؤثره هـر علـف   ي کنتـرل  هـا بـه تفکیـک بـرا     کـش، د

هـا بـر    کش همراه با نحوه تأثیر آن برگ و همچنین خانواده علف برگ و باریک هاي هرز پهن علف
  ).3-11جدول (هاي هرز است  علف

هـاي   توان قبل از کاشت و قبل از سبز شدن گیاه زراعی بـراي کنتـرل علـف    ها را می کش علف
کـش   کـارآیی دو علـف  . کـار بـرد   بـه  شـوند،  زمان با گیاه زراعی جوانه زده و سبز می هرزي که هم

در صورت مخلـوط کـردن بـا خـاك پـس از کـاربرد       ) رونیت(و سیکلوات ) نورترون(اتوفومزیت 
هـاي زمـان کاشـت بـه مشـکالت       کـش  گیري در خصوص استفاده از علف تصمیم. یابد افزایش می

ن اسـت از  سیکلوات و اتوفومزیـت ممکـ  . علف هرز و احتمال خسارت به گیاه زراعی بستگی دارد
میزان صدمه بـه گیـاه   ). 25-11شکل (طریق توقف رشد اول فصل باعث صدمه به چغندرقند شوند 

پـس از کـاربرد و   ) رطوبـت (ممکن است بسته به نوع رقم، میزان اخـتالط بـا خـاك، مقـدار بـاران      
کـش، معمـوالً صـدمه بـه      با کاهش میزان مصرف علـف . سرعت سبز شدن چغندرقند متفاوت باشد

  .یابد اهش میگیاه ک

  کش مناسب براي مزرعه چغندرقند انتخاب علف
هاي هرز و تکمیل اطالعات  بازدید مزرعه بالفاصله پس از سبز شدن گیاه جهت شناسایی علف

هـاي پـس از سـبز شـدن ـ کـه داراي طیـف گسـترده          کش الزم براي انتخاب برنامه استفاده از علف
توان پس از سبز شدن  کش را می چندین علف. استکشی است ـ از اهمیت خاصی برخوردار  علف

هـاي   طور انتخابی روي علـف  کش به هر علف). 4-11و  3-11هاي  جدول(چغندرقند استفاده کرد 
مـدیفام یـا    فـن + مـدیفام   بـرگ، دس  هـاي هـرز پهـن    در ارتبـاط بـا علـف   . هرز خاصـی مـؤثر اسـت   

تواننـد بـا سـایر     اي هسـتند کـه مـی    هکـش پایـ   عنـوان علـف   اتوفومزیت به+ مدیفام  فن+ مدیفام  دس
هـاي   عنوان مثال، اگـر علـف   به. صورت مخلوط استفاده شوند ها بسته به نوع علف هرز به کش علف

یـا هفـت بنـد    ) .Xanthium strumarium L(، تـوق  ).Helianthus annuus L(هـرز آفتـابگردان   
) لونترل(ش کلوپیرالید ک وجود داشته باشند، علف) .Polygonum convolvulus L(برگ پیچکی 
اتوفومزیـت اضـافه شـود تـا کنتـرل      + مـدیفام   فـن + مـدیفام   مـدیفام یـا دس   فن+ مدیفام  باید به دس

وجـود  ) Kochia scoparia (L.) Schrad(اگر علف هرز جارو . هاي هرز بهتر صورت گیرد علف
+ مـدیفام   یفام یـا دس مد فن+ مدیفام  باید به دس) سافاري(فلوسولفورن  کش تري داشته باشد، علف

  براي اطالعـات بیشـتر  . هاي هرز بیشتر شود اتوفومزیت اضافه شود تا دامنه کنترل علف+ مدیفام  فن
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هــا بــه  کــش در مــورد تأثیرپــذیري علــف

  .مراجعه شود 4-11و  3-11جدول 
ــی ــه   وقتـ ــد در مرحلـ ــه چغندرقنـ کـ

ــرل    ــه کنت ــد برنام ــدونی اســت، بای کوتیل
اربرد اولـین تیمـار   هاي هرز را با کـ  علف
. کش پس از سبز شدن آغـاز کـرد   علف

کشی باید بین پـنج تـا    دومین تیمار علف
کــاربرد . هفــت روز بعــد صــورت گیــرد

کشــی بـین پــنج تــا   دومـین مرحلــه علـف  
هفت روز بسیار مهم و بحرانی است زیرا 

هاي هرز ناقص  ممکن است کنترل علف
هـاي هـرز بیشـتري سـبز      اگر علف. بماند

خـوبی از بـین    هاي هـرز بـه   علفشوند یا 
نروند، کاربرد مرحلـه سـوم و یـا چهـارم     

هـدف از برنامـه کنتـرل    . باید انجام شـود 
هاي هـرز در اول فصـل رشـد ایـن      علف

است که حداقل براي شش هفته از رشـد  
هاي هرز وجود نداشـته   گیاه رقابت علف

  .باشد
ها پـس از سـبز    کش تعدادي از علف

بـه گیـاه   شدن ممکن است باعث صـدمه  
زراعی و در نتیجه موجـب توقـف رشـد    

صــدمه اول فصــل ممکــن اســت  . شــوند
بایـد  . اندکی باعث کاهش عملکرد شود

ــتورالعمل    ــواره دس ــه هم ــود ک ــب ب مراق
کـه   ها رعایت شده و هنگـامی  کش علف

رسـد،   گـراد مـی   درجـه سـانتی   27دما به 
سمپاشی در سـاعات بعـد از ظهـر انجـام     
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  .شود
+ مـدیفام   فـن + مـدیفام   مـدیفام و دس  فـن + مـدیفام   ي کـاربرد دس یک راهکار جـایگزین بـرا  

زهـاي پـایین  ) بتانال پروگرس(اتوفومزیت  صـورت مخلـوط بـا     هـا بـه   کـش  ایـن علـف   1استفاده از د
. اسـت  2هاي گیـاهی  همراه با مواد افزودنی روغن) لونترل(و کلوپیرالید ) سافاري(فلوسولفورن  تري

ز کـاهش  هاي هرز این برنامه کنترل علف زهاي پایین یـا دمـواد افزودنـی   . شـود  یافتـه نامیـده مـی    ، د
درصـد باعـث کـاهش     75کش روي علف هرز و تـا   هاي گیاهی باعث افزایش فعالیت علف روغن

کش شامل کاربرد حـداقل سـه مرحلـه     یافته علف برنامه دزهاي کاهش. شود کش می مصرف علف
بـراي  . شـود  آغاز می) مرحله کوتیلدونی(لف هرز کشی است که با سبز شدن گیاه زراعی و ع علف

عـالوه کلوپیرالیـد    مـدیفام بـه   فن+ مدیفام  اي دس چغندرقند با درجه تحمل مشابه، کاربرد دومرحله
ز کاهش بدون مواد افزودنی روغن هـا   کـش  یافته علـف  هاي گیاهی در مقایسه با سه مرحله کاربرد د

  .ل علف هرز داردتر در کنتر نتایجی مشابه تا اندکی ضعیف
کش و گونه علف هرز در شرایط مختلـف میـزان مـؤثر بـودن      در هر حال، با توجه به نوع علف

برگ ممکـن اسـت    برگ و باریک هاي علف هرز پهن هاي انتخابی چغندرقند روي گونه کش علف
هاي  نههاي انتخابی چغندرقند روي گو کش عنوان نمونه، میزان تأثیر برخی از علف به. متفاوت باشد
توانـد   ارائه شده است که مـی  6-11برگ در جدول  و باریک 5-11برگ در جدول  علف هرز پهن

کـش بـا توجـه بـه گونـه علـف هـرز و         براي مدیریت بهینه مزرعه در ارتباط با انتخـاب نـوع علـف   
کش در خاك براي گیـاه بعـدي در برنامـه تنـاوب مزرعـه مـورد        ماند علف همچنین با توجه به پس

  .ه قرار گیرداستفاد

  هاي هرز سوزي چغندرقند و علف عالیم گیاه
کنترل شیمیایی هاي متداول و مؤثر در زراعت چغندرقند،  در حال حاضر، یکی از روش

کش نیاز به دانش و  کاربرد صحیح علف. هاي انتخابی است کش هاي هرز با استفاده از علف علف
ز مصرفی مجاز با توجه به مرحله رشد علف هرز و  تجربه کافی از نحوه عمل هر علف کش، د

کاربرد نامناسب و در صورت . دارد..... چغندرقند، کالیراسیون دقیق و صحیح سمپاش و 
سوزي در گیاه ایجاد  صورت گیاه هاي چغندرقند ممکن است عوارضی به کش غیرصحیح علف

بنابراین، ضرورت دارد که کارشناسان و مدیران . شود و احتماالً موجب خسارت به محصول شود
  هاي هرز در اثر کاربرد نامناسب سوزي چغندرقند و علف مزرعه با نحوه و عالیم خسارت و برگ

 
1. Micro-rate 
2. Methylated seed oil 
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سـوزي چغندرقنـد در اثـر کـاربرد      ضـمناً عالیـم گیـاه   ). 4-11جـدول  (آشـنا باشـند    هـا  کـش  علف
هـا در مزرعـه چغندرقنـد بـه      آن 4مانـد  و یا پـس  3هاي سایر گیاهان زراعی ناشی از رانش کش علف

از ایـن طریـق، کارشناسـان هنگـام     . ارائـه شـده اسـت    35-11تـا   25-11هاي  عنوان نمونه در شکل
اگـر  (خواهند بود از روي عالیم خسـارت وارده بـه چغندرقنـد بـه منشـاء آن       بازدید از مزرعه قادر

هـا از سـایر عوامـل     در نتیجه، امکان تشـخیص و تمیـز دادن آن  . پی ببرد) کش باشد مربوط به علف
  .زا مهیا خواهد شد خسارت

  

  
  

 
 

3. Drift 
4. Carry over 

.  
کاربرد نامناسب علفکـش اتوفومزیـت بـه     .27-11شکل 

صورت قبل از سبز شدن گیاه چه چغندرقنـد بـه جـاي    
کاربرد قبل از کاشت و مخلوط با خاك آن باعـث توقـف   
رشد کلی بوته، در هم آمیختن و پیچیدگی برگ هـا مـی   

 شود

  
کــاربرد نامناســب علفکــش ســیکلوآت  .28-11شــکل 

بــه صـورت قبــل از ســبز شـدن گیــاه چــه   ) رونیـت (
چغندرقند به جاي کاربرد قبل از کاشت و مخلـوط بـا   
خاك آن باعث توقف رشد کلی بوته، در هم آمیختن و 

 پیچیدگی برگ ها می شود

  
عالئم صدمه به گیاه چه چغندرقند در اثـر   .25-11شکل 

خــانواده شــیمیایی کــاربرد علفکــش هــاي متعلــق بــه 
بازدارنده رشد ریشـه و انـدام هـوایی مثـل سـیکلوات      

 و اتوفوموزیت) رونیت(

  
کـاربرد نامناسـب علفکـش گالیفوسـت      .26-11شکل 

بـه صـورت قبـل از سـبز شـدن گیـاه چـه        ) راندآپ(
چغندرقند به جـاي کـاربرد قبـل از کاشـت آن باعـث      
خواهد شد اندام هوایی گیـاه، مخصوصـا بـرگ هـاي     

 جوان به حالت زرد و سپس قهوه اي تبدیل شوند
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، ایمـازاموکس  )Pursuit(ایمازاتاپیر : در اثر کاربرد علفکش هاي بازدارنده ساخت اسید آمینه از قبیل .32-11شکل 

)Raptor( ــولفورن ــولفورون )Amber(، تریاسـ ــولفورون )Ally(، متسـ ــولفورون  ) Accent(، نیکسـ ــیفن سـ و تـ
)Harmony ( در سایر گیاهان زراعی، در صورت رانش)Drift (  و یا پس مانـد)Carry over (   آنهـا روي چغندرقنـد

 باعث توقف رشد، بروز زردي در اندام هاي جدید و سپس قهوه اي شدن آنها می شود

                
) Tordon(و پیکلورام ) Clarity(، دایکمبا D ،MCPA-4 ,2: در اثر کاربرد علفکش هاي هرمونی از قبیل .31-11شکل 

آنها روي چغندرقنـد باعـث لولـه شـدن     ) Carry over(و یا پس ماند ) Drift(زراعی، در اثر رانش در سایر گیاهان 
 طویل شدن و پیچ خورن ساقه و همچنین فنجانی شدن برگ می شود) Epinasty(برگ 

  
ــکل ــري   .29-11 شـ ــش تـ ــب علفکـ ــاربرد نامناسـ کـ

به صورت پس از سبز ) سافاري(فلوسولفورون متیل 
شدن گیاه چه چغندرقنـد باعـث توقـف رشـد جزئـی،      

 در برگ ها می شود) کلروز(بروز زردي 

  
ــد   .30-11شــکل  کــاربرد نامناســب علفکــش کلوپیرالی

بــه صــورت پــس از ســبز شــدن گیــاه چــه  ) لــونترل(
یل شـدن و پـیچ خـورن دمبـرگ و     چغندرقند باعث طو

 فنجانی شدن پهنک برگ می شود



  235  هاي هرز ـ علف 11فصل 
 

 

  

  کش چغندرقند تراریخته مقاوم به علف
شـود   کـش، ژنـی وارد گیـاه شـده اسـت کـه باعـث مـی         در چغندرقند تراریخته مقاوم به علـف 
اخیراً از طریق انتقال . رفت به آن مقاوم شود کش از بین می چغندرقندي که در حالت عادي با علف

 5کش عمومی گلیفوست توسعه یافته و باعث شده است چغندرقند مقاوم به دو علفژن، دو سیستم 
کـش در حـال    هـاي چغندرقنـد تراریختـه مقـاوم بـه علـف       رقم. تولید شود 6و گلوفوزینات آمونیوم

 
5. Roundup 
6. Liberty 

                
، )گراماکسـون (پـاراکوات  : در اثر کاربرد علفکش هاي ازبین برنده دیواره سلولی از قبیل .34-11شکل 

در سایر گیاهان زراعی، در ) Aim(و کارفن ترازون ) Blazer(سدیم -فلورفن، اسی )Goal(اکسی فلورفن 
آنها روي چغندرقند باعث زرد شدن، سپس قهوه اي شدن و نهایتا مرگ محـل تمـاس   ) Drift(اثر رانش 

 گاهی باعث جذب آب برگ شده یا لکه هاي قرمز رنگ روي برگ دیده می شود. علفکش می شوند

                 
، بروموکسـینیل  )Bladex(آترازین، سیانارین : در اثر کاربرد علفکش هاي بازدارنده فتوسنتز از قبیل .33-11شکل 

)Buctiril( متري بیوزین ،)Sencor( پیریدیت ،)Tough ( و هگزازینون)Velpar (    اثـر  در سـایر گیاهـان زراعـی، در
سپس بافـت هـاي صـدمه دیـده     .  آنها روي چغندرقند ابتدا باعث زرد شدن لبه هاي برگ می گردند) Drift(رانش 

ضمنا .  معموال برگ هاي مسن بیشتر از برگ هاي جوان تحت تاثیر قرار می گیرند.  قهوه اي شده و ازبین می روند
ست از جوانه زنی و سبز شدن گیـاه چـه چغندرقنـد    این علفکش ها در خاك ممکن ا) Carry over(در اثر پس ماند 
 جلوگیري شود
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البته در برخی کشورها مثل آمریکا اجازه کشـت  (گیرند  توسط کارخانه قند مورد استفاده قرار نمی
هـاي هـرز    سیستم مـدیریت علـف  ). شوند اند ولی در اروپا و ایران هنوز کشت نمی و کار پیدا کرده

تـر باشـد، ایمنـی گیـاه را      ا دارد کـه اقتصـادي  کش این پتانسیل ر چغندرقند تراریخته مقاوم به علف
هاي هرز را کنترل کند، باعث ایمنی بیشتر محیط زیست شـده و   افزایش دهد، دامنه وسیعی از علف

  .موجب شود که سیستم تولید با شخم کاهش یافته متداول شود
کـاربرد  کش معمـوالً بـا سـه مرحلـه      هرز چغندرقند تراریخته مقاوم به علف بهترین کنترل علف

گلوفوزینات آمونیوم که اولین مرحله آن زمان کوتیلدونی تا دو برگ حقیقی است و یا دو مرحلـه  
. شـود  کاربرد گلیفوست که اولین مرحله آن هنگام دو تا چهار برگـی چغندرقنـد اسـت، انجـام مـی     

رقنـد  هـاي چغند  هـرز، رقـم   اینکه از گلیفوست یا گلوفوزینات آمونیوم استفاده شود به مشکل علف
  .ها و پتانسیل عملکرد چغندرقند بستگی دارد تراریخته مقاوم به هر کدام از آن

  چغندرقندهاي هرز در  هاي ارزیابی خسارت علف روش
هاي هرز در محصوالت زراعی با هر روشی که صورت پذیرد مستلزم صرف هزینه  کنترل علف

ا گذشته از آلودگی محیط زیست ه کش هرچند کنترل شیمیایی هزینه کمتري دارد اما، علف. است
که  لذا تا زمانی. شوند و تغییر در مجموعه گیاهی منطقه، پس از مدتی سبب بروز پدیده مقاومت می

هـا چشـم    شـوند بایـد از کنتـرل آن    هاي هرز سبب کاهش عملکرد در حد زیان اقتصادي نمی علف
هاي  اه زراعی در رقابت با علفاین امر مستلزم آگاهی از عوامل مؤثر بر کاهش عملکرد گی. پوشید

ها، زمان سـبز شـدن    هاي هرز و تراکم آن اي علف توان به ترکیب گونه از این عوامل می. هرز است

                 
و ) Balance(ایزوکسـافلوتل  : در اثر کـاربرد علفکـش هـاي بازدارنـده رنگدانـه از قبیـل       .35-11شکل 

آنها ) Carry over(و یا پس ماند ) Drift(در سایر گیاهان زراعی، در اثر رانش ) Command(کلومازون 
روي چغندرقند اغلب باعث سوختگی و نیمه شفاف شدن لبه برگ ها وهمچنین باعث سفید شدن گیـاه  

لـف کـش هـاي    عالئم گیاه سوزي و صدمه چغندرقند در اثر کاربرد نا مناسـب برخـی از ع   « می شود
 »چغندرقند
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هـاي هـرز بـا     جواري علف هاي هرز نسبت به گیاه زراعی، توان رقابتی گیاه زراعی، میزان هم علف
  .یط آب و هوایی اشاره داشتخیزي، نوع خاك و شرا گیاه زراعی، تاریخ کاشت، میزان حاصل

  نوع گیاه زراعی و توان رقابتی آن
هاي تحقیقاتی کشور حاکی از وجـود   هاي چغندرقند در ایستگاه هاي مقایسه رقم نتایج آزمایش

ایـن امـر   . تفاوت زیاد عملکرد این گیاه بین شرایط بهینه تولید و مـزارع تجـارتی کشـاورزان اسـت    
تواند از طریق مدیریت  این نقیصه می. محصول در شرایط کشاورزان استتوجه  بیانگر پتانسیل قابل

تـوان رقـابتی گیـاه زراعـی      .هاي موجود مرتفع شود صحیح زراعی و به حداقل رساندن محدودیت
هاي هرز در یـک مزرعـه و عـدم کـاهش عملکـرد       ترین عوامل در تحمل وجود علف یکی از مهم

هاي هرز برخوردار هستند، اُفت عملکرد  ري در برابر علفمحصوالتی که از توان رقابتی کمت. است
گیـاه چغندرقنـد یکـی از گیاهـان زراعـی اسـت کـه بـا توجـه بـه خصوصـیات            . بیشتري نیـز دارنـد  

بیند و زارع بـا کنتـرل    هاي هرز می آناتومیکی و مورفولوژیک آن، خسارت زیادي از حضور علف
شدت تحت تأثیر  قند به تولید چغندرز کشور ما نی در. شود هاي هرز هزینه زیادي را متحمل می علف
استان مسـتعد کشـت ایـن     14هاي انجام شده در  ارزیابی. هرز موجود در مزارع قرار دارد هاي علف

از قبیل خشکی، شـوري،  (محدودیت مختلف  80محصول در کشور حاکی از آن است که در بین 
هـرز حـائز اولویـت اول بـود و در تمـام       هـاي  لـف ، ع)ها، آفات، سرما، قوه نامیه بذر و غیـره  بیماري

رد  نتایج تحقیقات . عنوان مشکل اصلی تولید چغندرقند مطرح بوده است مناطق، به در منطقه شـهرکُ
هاي هرز طـی   هاي هرز با چغندرقند در مقایسه با عدم وجود علف داد، رقابت تمام وقت علفنشان 

. شـد  1379و  1378ترتیـب در سـال    درصـد بـه   61و  93فصل رشد، سبب کاهش عملکرد به میزان 
و پنج روز بعد از کشت چغندرقند و خاتمـه آن در   25هاي هرز از  شروع دوره بحرانی رقابت علف

نتایج تحقیق دیگري در منطقه بویراحمـد  . روز بعد از کشت چغندرقند در این دو سال بود 88و  78
 02/89و  52/86بـه ترتیـب سـبب کـاهش     هاي هرز در تمام دوره رشـد   نشان داد عدم وجین علف

. درصدي عملکرد ریشه و عملکرد قند ناخالص چغندرقند نسبت به شاهد ـ بدون علـف هـرز ـ شـد     
درصد کاهش و سه بار وجـین   81/45و  15/38بار وجین بعد از تنک و وجین اول سبب  انجام یک

راي عملکـرد ریشـه و   ترتیـب بـ   درصدي کاهش به 66/18و  53/14بعد از تنک و وجین اول سبب 
  .عملکرد قند ناخالص چغندرقند نسبت به شاهد بدون علف هرز شد

ازاي حضـور و   توان چنین استنباط کرد که بـه  طورکلی، با توجه به نتایج تحقیقات مختلف می به
زمـان بـا دوره رشـد چغندرقنـد، حـداقل یـک درصـد و         رقابت یک بوته علف هرز در مزرعـه هـم  

  .انتظار است عملکرد ریشه چغندرقند قابل درصد کاهش 10حداکثر 
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  هاي هرز اي علف ترکیب گونه
غربی، اصفهان، فارس و  هاي خراسان رضوي، آذربایجان ن هاي مختلف کشور استا در بین استان

هاي  ها در اقلیم ن این استا. دهند خود اختصاص می کرمانشاه بیشترین سطح زیرکشت چغندرقند را به
. ها نیز متفاوت است هاي هرز موجود در آن هاي علف رو، ترکیب گونه از این مختلف قرار دارند و

طـور دقیـق    هرز موجود در مزارع چغندرقند مناطق مختلف بـه  هاي هاي علف که گونه با توجه به این
هـا دقیـق    هـاي هـرز آن   مشخص نشده است، اظهارنظر در خصوص تفاوت مجموعـه گیـاهی علـف   

ـ در منـاطق خاصـی مثـل    ) Ammi majus(ها ـ از جمله وایه   ، برخی گونهعنوان مثال به. نخواهد بود
هـا ـ از جملـه سـلمک ـ در اغلـب منـاطق چغنـدرکاري ایـران           خوزستان وجود دارند و برخی گونه

هــاي زودهنگــام چغندرقنــد در اواخــر اســفند و اوایــل بهــار معمــوالً  در کشــت. شــوند مشــاهده مــی
، ).Sinapis spp(، خـردل وحشـی   ).Avena spp(حشـی  هـاي هـرز زمسـتانه مثـل یـوالف و      علـف 

یـز کـم و بـیش در    ن) Capsella bursa pastoris(کشـیش   و کیسـه ) .Sisymbrium spp(خاکشیر 
  .شوند یافت میچغندرقند مزارع 

هـاي هـرزي کـه در اکثـر مـزارع       تـرین علـف   دهد که مهم در مجموع، نتایج تحقیقات نشان می
ــاج خــروس ریشــه قرمــز   باعــث حســارت مــی چغندرقنــد کشــور وجــود داشــته و  شــوند شــامل ت

)Amaranthus retroflexus(  سلمه تـره ،)Chenopodium album (  و سـوروف)Echinochloa 

crus-galli (هستند.  

  هاي هرز تراکم علف
هـاي هـرز میـزان خسـارت      دهـد کـه بـا افـزایش تـراکم علـف       هاي انجام شده نشان مـی  بررسی

نتایج مطالعات مربوط به اُفت عملکرد گیاهان زراعی  .یابد ن افزایش میاقتصادي وارده به کشاورزا
هـاي هـرز و عملکـرد گیـاه      دهد که رابطه بین تراکم علـف  هاي هرز نشان می در اثر رقابت با علف

نوع تـابع مختلـف مشـخص     17که در مقایسه  طوري به. صورت خطی و یا درجه دو نیست زراعی به
ها بهترین برازش و با اصول بیولوژیک تداخل علف هرز و گیاه زراعی  شد که مدل هذلولی با داده
عنـوان یـک مـدل مطلـوب در رابطـه بـا        تواند بـه  لذا مدل مذکور می. نیز بیشترین سازگاري را دارد
  .هاي مختلف از یک گونه علف هرز مالك عمل قرار گیرد واکنش عملکرد به تراکم

بوتـه در مترمربـع تـاج     16هاي دو، چهار، شش، هشت و  منتایج تحقیقی در ارتباط با تأثیر تراک
ن در هکتـار  41/46(خروس بر چغندرقند نشان داد بیشترین عملکرد  مربـوط بـه تیمـار عـاري از     ) تُ

ـن در هکتـار    75/35در تیمار رقابت دو بوتـه تـاج خـروس، عملکـرد     . علف هرز بود درصـد   23(تُ
در کـل،  . بـود ) درصـد کـاهش   23/54(ن در هکتار تُ 24/21بوته، عملکرد  16و در تیمار ) کاهش
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نتایج نشان داد رقابت تاج خروس از همان ابتداي کشت با تراکم دو بوته تاج خـروس در مترمربـع   
امـا  . شود و با افزایش تعداد تاج خروس تا هشت بوته در مترمربع این رقابـت شـدید اسـت    آغاز می

  .ندپس از رسیدن به این تراکم، شدت رقابت ثابت ما
توانـد منجـر بـه     بوته سـوروف در مترمربـع مـی    20نتایج تحقیق دیگري نشان داد تراکم بیش از 

طی یک بررسی مشخص شد که در صـورت وجـود   . درصد شود 80کاهش عملکرد چغندرقند تا 
متر ردیف کاشت، میزان خسـارت وارده در هـر هکتـار     10هرز خردل وحشی در هر  دو بوته علف

بوتـه سـلمک در    5/5برخـی محققـین گـزارش کردنـد وجـود      . هـر مـاه اسـت   دالر در  130حدود 
وجـود یـک بوتـه تـاج خـروس در      . درصد کاهش داده است 37مترمربع، عملکرد چغندرقند را تا 

نتایج یک تحقیق . درصد شد 21مقابل چهار بوته چغندرقند منجر به کاهش عملکرد ریشه به میزان 
بوتـه در مترمربـع،    2-5پنبه و تاج خروس خوابیده در تراکم دیگر نیز نشان داد وجود سلمک، گاو 

بوتـه در مترمربـع    2-5کـه تـراکم    درحـالی . درصد کاهش عملکرد چغندرقنـد شـد   33تا  25سبب 
هـاي   نتایج تحقیقی در خصوص بررسی تـأثیر تـراکم  . درصد کاهش عملکرد شد 50امبروزیا سبب 

س و سـلمک در هـر متـر ردیـف چغندرقنـد      هاي هرز تـاج خـرو   یک و دو بوته از هریک از علف
داري در  هاي درنظر گرفته شـده سـبب کـاهش معنـی     منطقه کوشکک فارس، نشان داد همه تراکم

در این مطالعه، بیشترین کاهش مربـوط بـه تیمـار    . عملکرد ریشه چغندرقند نسبت به شاهد شده بود
  .همراه دو بوته سلمک بود دو بوته تاج خروس به

متـر از   30بوته یـوالف وحشـی در    30بوته تاج خروس یا  25ازاي هر  که بهگزارش شده است 
متـر از   60سـوتا و یـک بوتـه جـارو در      طول ردیف کشت چغندرقند در منطقه شرق داکوتا و مینـه 

ذکر است که  الزم به. شود ردیف کشت منطقه کلرادو، پنج درصد از عملکرد چغندرقند کاسته می
عنوان مثال در آزمایشـی در منطقـه ردریـور، سـه      به. نتایج متفاوت باشدتواند  در شرایط مختلف می

کـه   درصد کاهش عملکرد شده بود، درحـالی  44بوته تاج خروس ریشه قرمز در هر مترمربع سبب 
نتـایج برخـی   . هاي دیگري با همین تراکم، کـاهش عملکـرد معـادل یـک درصـد بـود       در آزمایش

هاي هرزگلرنـگ وحشـی، جـارو، سـلمک،      وته از علفتحقیقات نشان داده است که وجود شش ب
، 30، 51تربیت سـبب   گاوپنبه، تاج خروس ریشه قرمز و دم روباهی در مساحتی حدود نه مترمربع به

ذکر است کـه در یـک    الزم به. شود و یک درصد کاهش عملکرد ریشه چغندرقند می 16، 16، 26
عنوان  ، برآورد کاهش عملکرد محصول بههاي موجود متفاوت است مزرعه که تنوع و تراکم گونه
علــت وجــود اثــرات متقابــل مختلــف  هــاي هــرز مختلــف بــه اي علــف تــابعی از ترکیــب چندگونــه

هـاي هـرز بـا گیـاه زراعـی از پیچیـدگی        هاي علـف  هاي هرز و همچنین بین گونه اي علف گونه بین
صورت منفرد و یا در  ها به که ضرایب رقابت براي هر یک از گونه طوري به. زیادي برخوردار است
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  .صورت وجود داشتن چند گونه علف هرز بسیار متفاوت است

  هاي هرز زمان رویش علف
زمان با چغندرقند جوانه زده و در طول دوره رشد این گیـاه را همراهـی    هرزي که هم هاي علف

 ایـن درحـالی اسـت کـه وقتـی     . شـوند  درصدي عملکرد چغندرقند می 90کنند، موجب کاهش  می
هـرز نگـه داشـته شـود، میـزان کـاهش        مزرعه چغندرقند تا مرحله دو برگ حقیقی، عاري از علـف 

درصـد کـاهش    26هاي هرزي که بعد از این دوره جوانه زدند، به  زنی علف عملکرد ناشی از جوانه
هـرز نگـه    که، مزرعه چغندرقند تا مرحله شش تا هشـت برگـی، عـاري از علـف     یابد و در زمانی می

در این بررسی، عملکرد کامل چغندرقنـد  . ود، میزان خسارت به هشت درصد کاهش یافتداشته ش
از وجـود  ) برگـی چغندرقنـد   10هشـت تـا   (هفته پس از کاشـت   10زمانی حاصل شد که مزرعه تا 

با در نظر گرفتن توأم دو عامل تراکم و زمان سبز شـدن علـف   . سازي شده بود هاي هرز پاك علف
هـایی   مـدل . شـود  اي ممکن می گونه اي و درون گونه تر برون اعی، مطالعه دقیقهرز نسبت به گیاه زر

در واقع، . سازي عملکرد داشته باشند توانند دقت خوبی را در شبیه که تنها داراي تراکم هستند، نمی
یابـد ولـی، بایسـتی توجـه      هاي هرز کـاهش مـی   اگرچه عملکرد گیاه زراعی با افزایش تراکم علف

بـا وارد کـردن   . هاي مختلف قدرت رقابتی متفـاوتی دارنـد   هرز سبز شده در زمان هاي داشت علف
هـا   بینی عملکـرد و کـارآیی مـدل    متغیر زمان نسبی سبز شدن علف هرز به مدل تراکمی، دقت پیش

اند که در آن، عملکـرد گیـاه    کوزنس و همکاران یک مدل رگرسیونی ارایه کرده. یابد افزایش می
در تحقیقـی  . شـود  فتن تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز تخمین زده مـی زراعی با درنظر گر

بوته تـاج خـروس    16و  12هاي یک، چهار، هشت،  انجام شد اثر تراکم 1387که در ایران در سال 
، 10زمـان،   در هر متر طول از هر ردیف کشت و زمان سبز شدن این علف هرز در چهار سـطح هـم  

نتـایج  . چغندرقند روي عملکرد ریشه و قند چغندرقنـد بررسـی شـد    روز پس از سبز شدن 30و  20
ن در هکتـار در شـاهد بـه     75بوته تاج خروس عملکرد ریشه را از  16نشان داد حضور تمام فصل  تُ

ن در هکتار کاهش داد 58 افزایش هر واحـد علـف هـرز مـازاد بـر تـراکم هشـت بوتـه توانسـت          . تُ
ن در هکتار کاه 3/1عملکرد قند را  در تحقیق دیگري در ایران، تأثیر زمان سبز شدن تاج . ش دهدتُ

هـاي چهـار،    در تـراکم ) روز پس از رویش چغندرقند 45و  30، 15زمان با چغندرقند،  هم(خروس 
هاي پایین این علف هرز،  بوته در هر متر ردیف به این نتیجه رسیدند که حتی در تراکم 12هشت و 
کـه تـاج    در حالی. داري داشت برگ چغندرقند کاهش معنیو شاخص سطح ) بیوماس(توده  زیست
. داري نداشـتند  روز بعد از چغندرقند بر روي این دو صفت تأثیر معنـی  45هاي سبز شده در  خروس

تـوده چغندرقنـد    زمان چغندرقند با چهار بوته تاج خروس، کل زیست در حالت رقابت و رویش هم
که  کشت خالص چغندرقند کاهش داشت، درحالی درصد نسبت به 40در انتهاي فصل رشد حدود 
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 25روز بعد از رویش چغندرقند، ایـن کـاهش کمتـر و در حـدود      15در تیمار رویش تاج خروس 
  .درصد بود

  هاي هرز اُفت عملکرد چغندرقند در اثر رقابت علف
هـاي هـرز مـزارع     تـرین علـف   هاي مختلـف مهـم   اُفت عملکرد چغندرقند ناشی از رقابت تراکم

هـا، زمـان    هـاي هـرز و تـراکم آن    اي علف ترکیب گونهچغندرقند در تحقیقات مختلف تحت تأثیر 
هـاي هـرز بـا گیـاه زراعـی،       جواري علـف  هاي هرز نسبت به گیاه زراعی، میزان هم سبز شدن علف
زان حاصلخیزي، نوع خاك و شرایط آب و هـوایی مختلـف مـورد ارزیـابی قـرار      تاریخ کاشت، می

بر اساس نتایج این تحقیقات، بیشترین اُفت عملکرد چغندرقنـد در اثـر   ). 7-11جدول (گرفته است 
برگ، رقابت سلمه تـره و   هاي هرز پهن در بین علف. شود برگ ناشی می هاي هرز پهن رقابت علف

برگ داراي  هاي هرز باریک علف. یمی ایران داراي بیشترین اهمیت استتاج خروس در شرایط اقل
هـا سـوروف و دم روبـاهی معمـوالً خسـارت بیشـتري بـه         اهمیت نسبی کمتري هستند و در بـین آن 

  .کنند چغندرقند وارد می
برگ و  هاي هرز پهن هاي مختلف علف تغییرات اُفت عملکرد چغندرقند تحت تأثیر تراکم

  اُفت عملکرد چغندرقند در اثر رقابت. ارائه شده است 36-11تفکیک در شکل برگ به  باریک

  

  
تغییرات افت عملکرد چغندرقند تحت تاثیر تراکم هاي مختلف علف هاي هرز پهن برگ،  .36-11شکل 

 باریک برگ و مجموع آنها در مزرعه چغندرقند
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معادل تراکم بوته مناسب (بوته در مترمربع  10برگ در تراکم حدود  هاي هرز پهن تمام فصل علف
هــاي هــرز  کــه بــراي علــف در صــورتی. درصــد اســت 50قابــل مالحظــه و در حــدود ) چغندرقنــد
شـکل  (قابـل مالحظـه نیسـت    بوتـه در مترمربـع    10برگ، اُفت عملکرد چغندرقند در تراکم  باریک

  برگ هاي باریک برابر خسارت علف 2-3برگ،  هاي هرز پهن طور کلی، خسارت علف به). 11-36
 

درصد افت عملکرد چغدر قند ناشی از رقابت تمام فصل تراکم هاي مختلف  .7-11جدول 
  مهمترین علفهاي هرز مزارع چغندر قند

  بوتهتراکم  )به ترتیب الفبا(گونه علف هرز 
)m2( 

  افت عملکرد
(%) 

 رفرنس

 علفهاي هرز پهن برگ
 2006کایا و بولزاك،  4 4 آفتاب پرست

 2001بوساك و همکاران،  50 5 آمبروزیا

 1994مصباح و همکاران،  19 4 خردل وحشی

8 26  

 1996دکستر،  20 1 جارو

 ویلسون و همکاران 30 2

 1994مصباح و همکاران،  33 5

 1994مصباح و همکاران،  61 15

  )ریشه قرمز(تاج خروس وحشی 
  
 

 1985ادون وان،  21 1

 1386حسین نیا و همکاران،  23 2

 ویلسون و همکاران 16 2

 1996دکستر،  22 3

 2006کایا و بولزاك،  10 4

 1387حیدري و همکاران،  40 4

 2006کایا و بولزاك،  15 8

 1999عبداللهیان نوقابی،  63 10

 2006کایا و بولزاك،  20 12

 1386حسین نیا و همکاران،  54 16

 1387میر شکاري،  23 16

 2001بوساك و همکاران،  25 2 تاج خروس خوابیده

 2001بوساك و همکاران،  33 5

 2006کایا و بولزاك،  5 8

 2006کایا و بولزاك،  8 12
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  7- 11جدول ادامۀ 
  تراکم بوته )به ترتیب الفبا(گونه علف هرز 

)m2( 

  افت عملکرد
(%) 

 رفرنس

 1384بازوبندي،  5 2 سلمه تره

 2001بوساك و همکاران،  25 2 

 ویلسون و همکاران 26 2 

 1384بازوبندي،  39 4 

 2001بوساك و همکاران،  33 5 

 1987کراف،  37 6 

 2006کایا و بولزاك،  12 8 
 1384بازوبندي،  74 8 

 1384بازوبندي،  89 16 

 2001بوساك و همکاران،  25 2 گاوپنبه

 ویلسون و همکاران 16 2 

 2001بوساك و همکاران،  33 5 

 ویلسون و همکاران 50 2 گلرنگ وحشی

  علفهاي هرز باریک برگ
 و همکارانویلسون  1 2 دم روباهی

 1994مصباح و همکاران،  9 10 

 1994مصباح و همکاران،  19 33 
 1996نوریس،  5 1 
 1996نوریس،  10 1 

 1384بازوبندي،  1 10 سوروف

 1384بازوبندي،  24 20 

 1992نوریس،  80 20 

 1384بازوبندي،  42 40 

 1384بازوبندي،  48 80 

 1996دکستر،  5 10 یوالف وحشی

 1994مصباح و همکاران،  14 10 

 1994مصباح و همکاران،  22 33 

  مجموع علف هاي هرز پهن برگ و باریک برگ 
سلمه تره، تاج خروس، تاجریزي 

 و سوروف

شهبازي و عبداللهیان نوقابی،  71 40
1379 
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بوتـه   25 - 30برگ به حدود  برگ و باریک هاي هرز پهن ضمناً چنانچه تراکم مجموع علف. است
درصـد در   100برابر تراکم بوتـه چغندرقنـد برسـد، انتظـار خسـارت حـدود        2-3در مترمربع یعنی 

  .مزرعه وجود خواهد داشت

 آینده انداز چشم
درصد به عملکرد ایـن محصـول    42هرز در مزارع چغندرقند کشور حدود  هاي غفلت از علف −

درصـد بـه    30توانـد تـا    هاي هرز مـی  که مدیریت صحیح علف در حالی. کند خسارت وارد می
 .عملکرد چغندرقند بیافزاید

هـاي   منظـور کنتـرل علـف    درصد اراضی زیرکشت چغندرقند به 80هرچند که در حال حاضر،  −
هـاي هـرز در ایـن مـزارع      اما، هنوز هم خسارت ناشـی از وجـود علـف    شوند هرز سمپاشی می

 .توجه است قابل
کـش فرمولـه شـده در داخـل کشـور در کنـار کالیبراسـیون دقیـق          ارتقاء کیفیت سـموم علـف   −

 .هاي هرز مزارع چغندرقند دارد ها، نقش مهمی در کنترل شیمیایی علف سمپاش
هاي علف  ن در خصوص شناسایی دقیق گونهآموزش علمی و عملی مدیران مزرعه و کشاورزا −

هـاي مختلـف و نحـوه و زمـان مـؤثر تـأثیر آنهـا         کش هرز در مراحل اولیه رشد، شناخت علف
 .آالت کشاورزي مربوطه ضروري است همراه با استفاده صحیح از ادوات و ماشین

نار آن محیطی و در ک دلیل آثار سوء زیست هاي هرز به هاي کنترل شیمیایی علف کاهش روش −
هاي زراعی از قبیل تناوب، تغییـر در روش تهیـه بسـتر     هاي کنترل تلفیقی، تکنیک توسعه روش

هـاي هـرز، اسـتفاه از     هاي زنده، مدیریت بانک بـذر علـف   بذر، استفاده از گیاه پوششی و مالچ
 .آوري کشاورزي دقیق در آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد فن

هـاي مـؤثر و مفیـد     درقند تراریخته در آینده ممکن است یکی از روشهاي چغن استفاده از رقم −
هـاي هـرز انگلـی مثـل سـس       ویـژه علـف   هـاي هـرز مزرعـه چغندرقنـد و بـه      براي کنترل علف

)Cuscuta sp. (است. 

  مورداستفادهمنابع 
 .هـا  هاي هرز مزارع چغندرقند و مدیریت آن علف. 1385. زند. باغستانی و ا. ع.، م.بازوبندي، م −

 .ص 80. انتشارات مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
هـاي مختلـف تـاج     رقابـت تـراکم  . 2001. خردنام. بحرینی و م. ج.غدیري، م. ، ح.بذرافشان، م −
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هـاي مختلـف کشـت منطقـه کوشـکک       خروس ریشه قرمز و سلمک بـا چغندرقنـد در تـاریخ   
 .صفحه 88. نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز پایان. فارس

ــا، الــف حســین − ــأثیر . 1386. آریــن. کریمــی شــهري و ه. ر.اخــوان، م. بازوبنــدي، م. ، م.م. نی ت
خالصـه  . هاي مختلف علف هرز تاج خروس بـر پارامترهـاي کمـی و کیفـی چغندرقنـد      تراکم

  .602صفحه . هاي هرز ایران مقاالت دومین همایش علوم علف
. 1386. مقـدم . زاده خـویی و م  رحـیم . جوانشـیر، ف . محمدي نسب دباغ، ع. ، ع.ر.حیدري، غ −

هـاي   هـا و زمـان   ارزیابی روند تغییرات شـاخص سـطح بـرگ و بیومـاس چغندرقنـد در تـراکم      
هاي هـرز   خالصه مقاالت دومین همایش علوم علف. مختلف سبز شدن علف هرز تاج خروس

  .ص 492. ایران
. آموزش کشاورزي نشر. هاي هرز از تئوري تا عمل هاي کنترل علف آستانه. 1384. خلقانی، ج −
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  دوازدهم فصل

چغندرقند رشد بر یمیاقل عوامل اثر

  ایرج علیمرادي، حمید کریمی، حمید میرزااردستانی

  مقدمه
هـاي  اصـوالً اقلـیم  . چغندرقند مانند سایر گیاهان متـأثر از عوامـل متعـدد اقلیمـی و جـوي اسـت      

ایــن  تغییــر در. دهنــدهــاي خــود جوامــع گیــاهی خــاص خــود را پــرورش مــیمختلــف بــا ویژگــی
  .وجود آوردخصوصیات، ممکن است تأثیر مثبت یا منفی بر روي رشد گیاه به

عنـوان یـک   بـه . عنوان یک گیاه دوساله به شرایط اقلیمی خاص خود نیازمند اسـت چغندرقند به
هـاي خنـک   ساله سازگار به اقلیم معتدل، روزهاي نسبتاً گرم و شـب منبع تولیدکننده قند، گیاه یک

ه براي تولید بذر، گیاهی دوساله بوده و بایستی در فاصـله پایـان رشـد سـال اول و     کدر حالی. است
  .گراد را تجربه کندمدت نزدیک به صفر درجه سانتیشروع رشد سال دوم، سرماي طوالنی

تأثیر مفید عوامل فیزیولوژیک بر مراحل مختلف رشد چغندرقند از کاشت بذر در سـال اول تـا   
هـاي  هـاي اول و دوم بـه تفصـیل در فصـل    داشت محصول بذر در سـال برداشت محصول ریشه و بر

شـود، تـأثیر منفـی عوامـل جـوي      آنچه در این فصل بیشتر به آن پرداخته می.مربوطه بیان شده است
  .شودها نام برده میعنوان عوامل قهري نیز از آناست که به

راعت چغندرقند نیز از این امر ها در دنیا است و زترین شغلکشاورزي اصوالً یکی از پرمخاطره
عوامل متعددي از جمله عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعی و باالخره عوامل طبیعی و . مستثنی نیست

عوامل، عوامـل طبیعـی و قهـري اغلـب     در بین این. ندنکقهري، محصوالت کشاورزان را تهدید می
  ها قابلیـت وامل مانند آفات و بیماريدر بین عوامل طبیعی نیز برخی ع. ناخواسته و غیرمنتظره هستند
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  )میلیون ریال( 1388 – 1378  خسارت پرداخت شده توسط بیمه کشاورزي از سال. 1-12جدول 
 جمع سایر سیل سرما و یخبندان باران شدید تگرگ طوفان زلزله باد گرم سال زراعی

78 -79 - 8 59 482 62 1056 118 - 1785 

79 -80 - - 369 1692 321 506 1100 - 3988 

80 -81 - 6 2150 2503 811 25626 266 - 31362 

81 -82 - - 36 5051 22487 10419 1049 - 39042 

8283 - - 946 3090 1746 4391 813 - 11004 

83 -84 - - 588 16766 752 4440 1417 - 23965 

84 -85 - - 1249 5954 20539 12127 2727 1624 44262 

85 -86 - - 91 2231 5079 12753 489 - 20644 

86 -87 - - 291 2083 2016 3054 247 69 21373 

87 -88 1 - 1472 3257 7856 7576 156 1 18718 

 204150 1693 8436 81978 61687 43110 7231 14 1 جمع

%   45/3 11/21 21/30 15/40 13/4 82/ 100 

  
متأسـفانه کنتـرل کمتـري بـر     مدیریت هستند که در فصول دیگر به آن پرداخته شـده اسـت، لـیکن    

  .عوامل قهري متصور است
هاي مختلف سبب آسیب به محصوالت کشاورزي مـی به کرّات و به راه) اقلیمی(عوامل قهري 

، )سرما و یخبندان(، دماهاي بسیار پایین )تنش گرمایی(توان به دماهاي باال شوند که ازآن جمله می
  .اشاره کرد) خشکسالی(و کمبود آب آسا و کاهش بارندگی هاي سیلتگرگ، باران

هـاي پرداخـت   خسـارت ) 1-12جـدول  (بر اساس گزارش صندوق بیمه محصوالت کشاورزي 
 204بیش از ) 1388 – 1378هاي سال(شده از عوامل قهري در بخش چغندرقند در یازده سال اخیر 

ویژه در سه سـال  بهاین در حالی است که میانگین سطح کشت چغندرقند ـ  . میلیارد ریال بوده است
درصـد   40از این میـزان خسـارت،   . آخر ـ به کمترین میزان خود طی سی سال گذشته رسیده است 

درصـد بـراي تگـرگ     21آسـا و  هـاي سـیل  درصد مربـوط بـه بـاران    30مربوط به سرما و یخبندان،
  .پرداخت شده است

که آب بایسـتی بـه   شود که چغندرقند یک زراعت آبی است و در مناطقی کشت میاز آنجایی
هـاي اخیـر ایـن عامـل زیـر پوشـش       اندازه کافی وجود داشته باشد، لذا با وجود خشکسالی در سال

آنچه در . هاي احتمالی، خسارتی نیز پرداخت نشده استصندوق بیمه قرار نگرفته و با وجود آسیب
خسـارت آن مختلف و نحـوه  ) قهري(این فصل مورد بحث واقع خواهد شد شناخت عوامل اقلیمی 

  .ها در مراحل مختلف رشد چغندرقند خواهد بود



 249 چغندرقنداثر عوامل اقلیمی بر رشد ـ  12فصل 
 

  خبندانی و سرما
. آوردسرما و یخبنـدان بـه دو صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه چغندرقنـد خسـارت وارد مـی         

سـاله  سـرما همـه  . دهـد خسارت مستقیم عمدتاً در دو مرحله رشد اول فصـل و آخرفصـل روي مـی   
تواند تا حدود زیـادي از  مدیریت کشت می. کندچغندرقند وارد میهاي فراوانی به مزارع خسارت

اکثر کشاورزان این نکته را رعایت کرده و بذرکاري را . خسارت سرماي اول فصل جلوگیري کند
لیکن در مناطق سرد بـا طـول دوره رشـد کوتـاه و بـه     . دهندبعد از رفع خطر سرماي بهاره انجام می

رشد در افزایش عملکرد محصول، کشـاورزان عالقمنـد بـه کشـت      واسطه تأثیر افزایش طول دوره
ساله سرماي زودرس به چغندرقند خساراتی را وارد مـی به همین خاطر در اروپا، همه. زودتر هستند

هکتار چغندرقند در اثر سرماي زودرس برگردانـده و   30000در آلمان حدود  1976در سال . آورد
گراد درجه سانتی -2، )هشتم اردیبهشت(آوریل  28در شب  شدت سرما در این سال،. واکاري شد

مدت نه سـاعت  گراد بهدرجه سانتی -6، )نهم اردیبهشت (آوریل  29مدت پنج ساعت و در شب به
تواند از خسارت سـرما تـا حـدود    شناخت موقعیت اقلیمی منطقه و مدیریت کشت می. گزارش شد

) کوتیلـدونی (هاي تازه سبز شده چغندرقنـد  گیاهچهاثر سرماي اول فصل بر . زیادي جلوگیري کند
-12و 1-12هـاي  شـکل (شـود  ها میتا مرحله چهار برگ حقیقی، باعث سیاه و خشک شدن برگ

. رودطور کامل از بـین مـی  سرماي شدید و طوالنی سبب آسیب به جوانه مرکزي شده و گیاه به). 2
  . بینندماي مستقیم صدمه میهایی با بیش از چهار برگ حقیقی، کمتر از سرگیاهچه

مدت، سـبب یـخ زدن و از بـین رفـتن     هاي طوالنیدر آخر فصل رشد، سرماي شدید و یخبندان
کاهش . شدت کم یخبندان نیز تأثیر منفی بر کیفیت تکنولوژیک چغندرقند دارد. شودمحصول می

ارد ریــالی بــه میلیــ 25، عــالوه بــر خســارت 1381ســال آذر  13گــراد در درجــه ســانتی -9دمــا بــه 

  
 6تا  4خسارت سرما در مرحله  .2-12شکل 

 برگی

  
خسارت سرما در مرحله  .1-12شکل 

 کوتیلدونی
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هـاي قنـد خسـارت وارد کـرد و حجـم عظیمـی از       میلیارد ریال به کارخانه 220کشاورزان، بیش از 
غربـی پـس از یخبنـدان و گـرم شـدن مجـدد هـوا در        محصول چغندرقند در خراسان و آذربایجـان 
اسـتفاده از   هاي قنـد مجبـور بـه   در مناطقی که کارخانه. سیلوهاي کارخانه فاسد شده و از بین رفت

در انگلسـتان،   1962در سـال  . هاي سنگینی نیز شـدند چغندرهاي یخ زده شده بودند، متحمل هزینه
ن چغندرقند یخ زد و از زمین برداشت نشـد و در سـال    300000حدود  هـاي قنـد   ، کارخانـه 1983تُ

ن چغندرهاي یخ زده در  250000انگلستان براي استفاده از  پوند هزینـه   100000کارخانه، بیش از تُ
  .اضافی به خاطر استفاده بیشتر از آهک متحمل شدند

اي مزرعه. زدگی با همدیگر متفاوت هستندهاي چغندرقند از نظر مقاومت به سرما و یخژنوتیپ
گراد قرار گرفت، بعد از آب درجه سانتی -20در معرض برف سنگین و یخبندان  1362که در آذر 
زده نیـز بـا گـرم شـدن     هـاي یـخ  در بوتـه . هاي یخ نـزده باقیمانـده بودنـد   ف تعدادي از بوتهشدن بر

خسـارت یخبنـدان   . هاي جدید شروع بـه رشـد کردنـد   نزده، جوانهتدریجی هوا از پائین قسمت یخ
بسته به شدت یخبندان مدت و تداوم آن، تراکم بوته، سـن گیـاه، انـدازه ریشـه و پوشـش برگـی و       

هـا شـده و در   سرما در آخر فصل رشد و قبل از برداشت، باعث یخ زدن بـرگ . استبرف متفاوت 
شـود و یـا اینکـه، خسـارت وارده     که پوشش برگی زیاد باشد، خسارت به ریشـه وارد نمـی  صورتی

هاي چغندرقنـد مـی  زنی، سرماي شدید سبب یخ زدن سلولبعد از برگ). 3-12شکل (ناچیز است 
  ).4-12شکل (شود 

سـلولی  در این شرایط، آب بـین . دهدزدگی بعد از آب شدن یخ روي میخسارت یخ ترینمهم
افتـد کـه نتیجـه آن    وسیله فشار باالي اسمزي خارج شده و در نتیجه پالسمولیز سلولی اتفـاق مـی  به

ساکارز و قند انـورت جهـت سـاخت    . تغییر نفوذپذیري بین غشاء سلولی و غشاء سیتوپالسمی است
رود و طور کامل از بـین مـی  که غشاء سیتوپالسمی بههنگامی. دنشوارید تبدیل میغشاء به پلی ساک

  
 خسارت سرما قبل از برداشت .3-12شکل 

  
خسارت سرما در چغندر برداشت  .4-12شکل 

 شده
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در حالتی که خسارت غیرقابل . دنشوها، باعث فساد چغندر میهاي آزادشده همراه با باکتريآنزیم
مدت یـک هفتـه،   گراد بهدرجه سانتی 10-12برگشت باشد، بعد از سیلو کردن چغندرقند در دماي 

  .یابداهش میک pHساکارید افزایش و درصد قند و قند انورت و پلی

  سرما میرمستقیغ خسارت
در مراحل اولیه رشد چغندرهاي بهاره و در اواسط دوره رشـد چغنـدرهاي پـاییزه، اگـر شـدت      

هـاي  ، هورمـون )گـراد صفر تا هشت درجه سـانتی (سرما به حدي نباشد که سبب یخ زدن گیاه شود 
گیاهان در همان سـال اول زنـدگی   ورنالین و فلورالین تولید شده و در نتیجه، پس از گرم شدن هوا 

روي مشهور است، باعـث کـاهش محصـول    این پدیده که به بولتینگ یا ساقه. روندخود به ساقه می
دهنده در همان هاي گلروي در گیاه چغندرقند و ایجاد ساقهالقاء ساقه. شودریشه و در صد قند می

هاي اصلی ـ کـه   مصرف شود و ریشه شود که بخشی از قند ذخیره شده در ریشهسال اول باعث می
د و نشـو محل ذخیره قند هستند ـ خشبی شده و سبب ایجاد مشکالتی در برداشت و تهیه خـالل مـی   

  .در نتیجه، ارزش اقتصادي آن کاهش خواهد یافت

  سرما خسارت مقدار نییتع
  خسارت مستقیم یخبندان اول فصل رشد

. خبندان اول فصل یکی از عوامـل محدودکننـده کشـت چغندرقنـد در منـاطق سردسـیر اسـت       ی
آستانه خسـارت  . کشت زودهنگام، خطر یخبندان و کشت دیرهنگام خطر کاهش محصول را دارد

 2اگر کاهش دماي محیط بـه  . درجه سانتیگراد است -3تا  -2در گیاهچه چغندرقند معموالً معادل 
ریجی باشـد و گیـاه مـدت کوتـاهی در معـرض ایـن دمـا قـرار داشـته باشـد،           درجه سانتیگراد تد –

در صورت کاهش بیشتر دمـا و ادامـه آن در شـبهاي    . خسارت وارده ناچیز و قابل ترمیم خواهد بود
تعیین میزان دقیق خسارت، یک هفته بعـد  . بعد، با صدمه به جوانه گیاه، گیاهچه خشک خواهد شد

  .دیده در مزرعه انجام میشود هاي آسیب ش بوتهاز وقوع یخبندان و با شمار
در ایـران، خوشـبختانه بـا    . مدیریت کاشت میتواند از شدت خسارت سرماي اول فصـل بکاهـد  

اعمال همین مدیریت از خسارت سرماي اول فصل تا حدود زیادي جلوگیري شده است، به نحوي 
  .این زمینه پرداخت نکرده استکه صندوق بیمه کشاورزي در سالهاي اخیر، هیچگونه خسارتی در 

  خسارت مستقیم یخبندان آخر فصل رشد
مطالعات انجام شده در کشـورهاي مختلـف، درجـات مختلفـی بـراي آسـتانه خسـارت معرفـی         

، در -3/4تـا   - 2آستانه خسارت سرماي آخر فصـل رشـد بـه چغندرقنـد در بلژیـک بـین       . اند کرده
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درجه سانتیگراد در  – 3و باالخره در آمریکا معادل  -5/3تا  -3، در هلند بین -2/4تا  -3آلمان بین 
و  1381سـال آذر  13درجه سـانتیگراد در   -9هاي عملی، سرماي  بر اساس تجربه. نظر گرفته میشود

در  1983درجه سـانتیگراد در سـال   -8درجه سانتیگراد در استان خراسان، دماي  -17کاهش دما تا 
در ترکیه، خسارتهاي هنگفتی بـه چغندرقنـد وارد    1976ر سال درجه سانتیگراد د - 9/5انگلستان و 
علت عمده این تغییرات عالوه بر شـدت سـرما، ناشـی از تـداوم سـرما و وقـوع آن در       . کرده است

شبهاي متوالی، رطوبت نسبی هوا، شدت باد، رشد ریشه، تراکم بوته، پوشش برگی و پوشش بـرف  
  :ن داده استسازي شده در هلند نشا مطالعات شبیه. است

 36. درجـه سـانتیگراد روي میدهـد    -5/3تـا   -3یخزدگی یا انجماد چغندرقند در دماهاي بـین   −
  .ساعت ماندن در این دما، سبب نکروزه شدن آوندها میشود

درجـه سـانتیگراد    -10سـاعت و یـا دمـاي     12مدت  درجه سانتیگراد به -5چغندرقند در دماي  −
که پس از انجماد ریشـه، شـرائط محیطـی تغییـر یابـد و      در صورتی. مدت سه ساعت یخ میزند به

درجه سانتیگراد قرار گیرد، سبب فساد ریشـه چغندرقنـد    10مدت دو هفته در دماي  محصول به
  .میشود

از  pHساکارید لوان و دکستران و قنـدهاي انـورت گلـوکز و فروکتـوز و کـاهش       افزایش پلی −
  .عالیم فساد چغندرقند است

ساعت اتفاق بیفتد و  12مدت  درجه سانتیگراد به -4چغندرقند در دماي در صورتیکه یخ زدن  −
دنبال آن محصول در دمـاي چهـار درجـه سـانتیگراد سـیلو شـود، هیچگونـه عالیـم فسـادي           به

  .مشاهده نخواهد شد
درجـه سـانتیگراد    -7وجود برگ بر روي گیاه چغندرقند باعث میشود کـه حتـی اگـر دمـا بـه       −

هاي باالیی ریشه به حدود صفر درجه رسیده و خسارت قابل توجهی  کاهش یابد، حرارت الیه
  .آید وجود نمی به

  فصل اول میرمستقیغ يسرما
سرماي اول فصـل رشـد در چغنـدرهاي بهـاره و اواسـط فصـل رشـد در چغنـدرهاي پـاییزه در          

شـود  هـا می  صورتیکه سبب یخ زدگی و از بین رفتن چغندرقند نشود، باعث به ساقه رفتن برخی بوته
هاي به ساقه رفته، بسته به دما، مـدت سـرما، سـن گیـاه، پوشـش       افزایش درصد بوته). 5-12شکل (

در کشـتهاي  ) بولتینـگ (روي  خسـارت سـاقه  . هاي مزرعه و ژنوتیپ چغندرقند متفاوت اسـت علف
لیکن در کشتهاي پاییزه با توجه بـه بـروز سـرماي    . دلیل مدیریت کشت معموالً ناچیز است بهاره به

در اسپانیا، خسـارت بولتینـگ   . مدت طی فصل زمستان، در برخی سالها خسارتزا خواهد بود والنیط
  :در چغندرقند زمستانه از طریق فرمول زیر محاسبه میشود
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Y1=78.6-0.7X; Y2=13.6-0.03X 

هـاي بـه    درصد بوتـه Xو ) درصد(و عیار قند ) تن(بهترتیب محصول ریشه  Y2و  Y1که در آن، 
  .ساقه رفته است

  تگرگ
تگرگ از عـوارض قهـري اسـت کـه تقریبـاً همـه سـاله بـه محصـوالت کشـاورزي ـ از جملـه             

برخالف سرما که در هنگام بروز، مناطق وسـیعی را تحـت تـأثیر    . وارد میآوردچغندرقند ـ خسارت  
اي و در میکروکلیماهـاي خـاص ایجـاد شـده و      صورت لکـه قرار میدهد، تگرگ در بیشتر موارد به

به همین دلیل، آمار و اطالعات دقیقی نیز در این زمینه وجود نـدارد و عمـده   . خسارت وارد میآورد
میلیـارد ریـال    7/16از . دسـت میآیـد   و اظهارات کشاورزان خسـارت دیـده بـه    اطالعات از مراجعه

میلیـارد ریـال    6/15، )1-12جدول (براي تگرگ در کشور  83-84خسارت پرداخت شده در سال 
و شهرستانهاي مهاباد، پیر انشهر، قـره ضـیاءالدین   ) 2- 12جدول (آن متعلق به استان آذربایجانغربی 

این در حالی است که در آمـار هواشناسـی ایسـتگاههاي مـذکور، هیچگونـه      . و چالدران بوده است
  .بارش تگرگی ثبت نشده است

تگرگ پس از کاشـت بـذر   . خسارت تگرگ مانند سرما در مراحل مختلف رشد متفاوت است
در ). 6-12شـکل  (هـا میشـود   ها، سبب سـله بسـتن خـاك و خفگـی آن     و قبل از سبز شدن گیاهچه

ا چهار برگ حقیقی، تگرگ باعـث شکسـتن کوتیلـدونها و در شـدتهاي زیـاد      مرحله کوتیلدونی ت
در حالتی که شدت تگرگ زیاد باشد، اپیکوتیل یا ). 7-12شکل (سبب شکستن هیپوکوتیل میشود 

در حـالتی  . ساقه اولیه را شکسته و باعث از بین رفتن گیاهچه و در نتیجه، تنک شدن مزرعه میشـود 
  طور یکنواخت باشد، مزرعه خود را ترمیم و خسارت وارده رفته کم و بههاي از بین  که درصد بوته

  

  
 خسارت غیر مستقیم سرما بوجود می آید ساقه روي بوته هاي چغندر قند که در اثر. 5-12شکل 
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خسارت وارد شده از تگرگ به چغندرقند در استان . 2–12جدول 
  88 – 79ساله  10غربی طی  آذربایجان

 )میلین ریال(خسارت پرداخت شده سال

78 – 79 6 

79 – 80 105 

80 – 81 539 

81 – 82 3499 

82 – 83  1403 

83 - 84 15627 

84 - 85 4292 

85 - 86 798 

86 - 87 204 

87 - 88 1207 

  
، لیکن در حالتی که درصد خسـارت در قسـمتی از   )8-12شکل (نیز تا حدودي جبران خواهد شد 

مزرعه زیاد باشد، تراکم در مزرعه حالت یکنواختی خود را از دست داده و پوشـش غیریکنواخـت   
  ).9-12شکل (مشاهده میشود گیاهی در سطح مزرعه 

در مرحله شش برگی به بعد در صورتیکه رگبار شدید باشد، خسـارت تگـرگ منجـر بـه پـاره      
و خسـارت کمتـري بـه محصـول ریشـه      ) 11-12و  10-12شکل (شدن و از بین رفتن برگها میشود 

  .خواهد بودترمیم  خسارت وارد شده به برگها نیز قابل. وارد میآورد
ن دوره اخسارت هرچه به پایـ . از برداشت نیز سبب پاره شدن برگها میشود خسارت تگرگ قبل

بازسازي برگها . صورت کامل دشوار خواهد شدرشد نزدیکتر باشد، امکان ترمیم پوشش گیاهی به

  
شرور  تگرگ بارشاز  یسله ناش .6 -12شکل

 1386نخجوان 

  
ی لدونیسارت تگرگ در مرحله کوتخ .7 -12شکل

 1385بیرجند  اسدآباد
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 1389شدت تگرگ و پاره شدن برگ ها خوي  .10 -12شکل 

  
 ) 1389کارخانه قند خوي(خسارت لکه اي تگرگ در مزارع  .9-12شکل 

  
مزرعه آسیب دیده از تگرگ در مراحل اولیه رشدکه در ادامه قادر به ترمیم زیادي بوده و  .8-12شکل 

 )1389قره ضیاءالدین، آذربایجان غربی ( خسارت کمی به آن وارد شده است 
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ها در آخر دوره رشد باعث از دسـت دادن درصـد قنـد    صورت رشد مجدد آندر پوشش گیاهی به
  ).12-12شکل (شود  ها می ریشه

  تگرگ خسارت مقدار نییتع
بینی بودن زمان بارش تگرگ، امکان بررسی خسارت در محیط طبیعـی   با توجه به غیرقابل پیش

غیرممکن است و به جز یک مورد در آمریکا که تگرگ قسمتی از یک مزرعه تحقیقـاتی را  عمالً 
از بین برد و بدین طریق، خسارت تگـرگ در آن شـرایط مشـخص شـد؛ بقیـه مطالعـات همگـی از        

مطالعات متعددي در ایـن زمینـه در اکثـر کشـورهاي جهـان      . سازي صورت گرفته است طریق شبیه
در ایـن مطالعـات،   . لستان، اسپانیا، ترکیه، هند و ایران صورت گرفته اسـت نظیر آمریکا، آلمان، انگ

، زمانهاي بارش تگـرگ  )یئزدا درصد برگ 100و 75، 60، 50، 30، 25(شدتهاي مختلف تگرگ 
، بارش یکباره و چندباره تا حـد اکثـر شـش مرتبـه در طـول فصـل       )از اول فصل تا قبل از برداشت(

  
 1384خسارت تگرگ قبل از برداشت خوي  .12-12شکل 

  
 1389پاره شدن برگ ها در اثر تگرگ مشهد  .11-12شکل 
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  :دست آمده است ها نتایج زیر به سازي در این شبیه. سازي شده است رشد، شبیه
  .هر چه شدت تگرگ بیشتر باشد، خسارت بیشتر است −
وارده زیـادتر میشـود و قـدرت تـرمیم و     هر چه دفعـات وقـوع تگـرگ بیشـتر باشـد، خسـارت        −

  .ابدیبازسازي گیاه کاهش می
در مرحله کوتیلدونی، اگر خسارت شدید باشد و جوانه انتهایی در اثـر برخـورد بـا تگـرگ از      −

بین برود، بدسبزي مزرعه را دنبال خواهد داشت که در این صورت، مزرعه به واکـاري مجـدد   
  .نیاز خواهد داشت

  .ه چهار برگی به بعد، عمدتاً به کاهش سطح برگ میانجامدخسارت تگرگ از مرحل −
  .خسارت کاهش سطح برگ در مراحل اولیه رشد، ناچیز و به سرعت قابل ترمیم است −
  .خسارت در اواسط دوره رشد، سبب کاهش شدید محصول قند میشود −
  .دنبال خواهد داشت خسارت آخر فصل کاهش شدید درصد قند را به −

تاکنون ـ و از جملـه    1948دست آمده در اکثر کشورها از سال  ه نتایج بهنکته جالب توجه اینک
در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقنـد ـ یکـدیگر را     1389مطالعات انجام شده در سال 

آلمان از کـاملترین   1987آمریکا و  1972در بین کلیه مطالعات خارجی، نتایج سال . تأیید کردهاند
اسـت کـه بـه همـراه     ) زراعت بدون آبیاري و بـا آبیـاري  (ات در دو اقلیم متفاوت و دقیقترین مطالع

  ).3–12جدول (نتایج مؤسسه تحقیقات چغندرقند مبناي ارزیابی خسارت قرار گرفته است 

  )قبل از سبز شدن تا چهار برگ حقیقی(تعیین خسارت تگرگ در مراحل اولیه رشد چغندرقند 
هـا و در نتیجـه، کـاهش     خفگـی و یـا شکسـتن گیاهچـه    در این مراحل، خسارت تگرگ سـبب  

در حالتی که کاهش تراکم بوتـه بـیش از انـدازه باشـد، مزرعـه نیـاز بـه کاشـت         . تراکم بوته میشود
تحقیقـات  . شخم کردن مزرعه و کاشت مجدد سبب کاهش تولید محصول خواهد شد. مجدد دارد

در . زمانهـاي متفـاوت متغیـر اسـت    نشان داده است که مقـدار کـاهش تولیـد در منـاطق مختلـف و      
ــأخیر کاشــت از   ــر روز ت ــارك، ه ــت  14دانم ــروردین لغای ــبب کــاهش   24ف   400اردیبهشــت، س

  
زدائی تگرگ به محصول چغندر قند در مراحل مختلف رشد و در  برگ% 100خسارت . 3–12جدول 

  کشورهاي آمریکا، آلمان و ایران
  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  زمان بروز خسارت

  %9  %22  %36  %24  %14  %4  آمریکا
  %9  %17  %27  %24  %9    آلمان
  %8    %27  %18  %8    ایران

  %66/8  % 5/19  %30  %22  % 33/10  %4  میانگین
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بر کاهش ) کاشت مجدد بر اثر خسارت تگرگ(تأثیر تأخیر در کاشت  .4-12جدول 
  محصول قند در مناطق مغان، مشهد، اصفهان و همدان

  میانگین  درصد کاهش عملکرد در منطقه  کاشتتاریخ 
  همدان  اصفهان  مشهد  مغان

 0 - 0 - 0  بیستم اسفند
8/5  پنجم فروردین  0 4/1  - 3/3  

15/2  بیستم فروردین  3/5  9/7  - 5/9  
21/5  پنجم اردیبهشت  1/14  4/18  0 5/13  

332/  بیستم اردیبهشت  9/23  0/30  6/13  2/25  
1/40  پنجم خرداد  5/34  8/42  6/35  3/38  

5/49  بیستم خرداد  5/45  3/55  3/40  7/47  
2/59  پنجم تیر  4/56  0/68  1/54  4/59  

8/67  بیستم تیر  0/67  2/79  4/66  1/70  
1/76  پنجم مرداد  9/76  6/89  2/78  2/80  

0/83  بیستم مرداد  7/85  9/96  5/87  3/88  
  
  
  
  
  
  
  
  

 500کیلـوگرم و در کـرج حـدود     600این رقم در انگلسـتان  . کیلوگرمی در محصول ریشه میشود
کاهش محصول ریشه ناشی ازخسارت تگرگ، شـخم  . است کیلوگرم محصول ریشه گزارش شده

  .محاسبه میشود 4-12و کاشت مجدد براي چهار اقلیم مختلف از جدول 
نحوي که مزرعـه نیـاز بـه     در حالتی که خسارت تگرگ تنها باعث کاهش تراکم بوته شود ـ به 

  .محاسبه میشود 5-12نداشته باشد ـ خسارت ناشی از تراکم بوته از جدول واکاري مجدد 

تعیین خسارت تگـرگ از مرحلـه چهـار    
  برگ حقیقی تا قبل از برداشت

بیشــترین خســارت در ایــن مراحــل، 
موقعی اتفاق میافتد که کل برگها در اثر 
. تگرگ پاره شـده و از بـین رفتـه باشـد    

کــاهش خســارت در آمریکــا، آلمــان و 
  .است 3-12ایران به شرح جدول 

  آسالیس يهاباران
رگبـــار شـــدید باعـــث تغییـــرات    

تأثیر کاهش تراکم بوته ناشی از  .5-12جدول 
قند بر مبناي نهائی چغندرخسارت تگرگ برمحصول 

  تراکم هشتاد هزار بوته در هکتار
  تراکم بوته

 )بوته در هکتار(

  میزان کاهش عملکرد نهایی ریشه
 )درصد(

80000 00 /0  
70000 64  /2  

60000 95  /8  

50000 91  /18  

40000 52  /32  

30000 78  /49  

20000 49  /70  
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این تغییـرات شـامل سـله بسـتن،کاهش نفوذپـذیري      . داري در ساختمان فیزیکی خاك میشود معنی
بـرخالف سـرما و تگـرگ، در خصـوص     . خاك و ظرفیت نگهداري آب و سـختی خـاك میشـود   

تنهـا مطالعـه   . آسا مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی متعـددي صـورت نگرفتـه اسـت     بارانهاي سیل
سازي در آلمان انجـام شـده کـه در آن بارانهـاي مـداوم و پـی در پـی در خاکهـاي خشـک و           شبیه

آب  در این مطالعات، نشان داده شـده اسـت کـه روان   . سازي شده است مرطوب در آزمایشگاه شبیه
باع در در بارانهاي مداوم بیش از بارانهاي پی در پی است و در هیچکـدام از دو تیمـار، شـرایط اشـ    

رگبـار در خاکهـاي خشـک، فشـردگی بیشـتري نسـبت بـه        . سانتیمتري خاك مشاهده نشد 10الیه 
  .خاکهاي مرطوب ایجاد میکند

رگبارهاي شدید اگر پس از کاشت و قبل از سبز شدن بذر ببارد، باعث سله بسـتن خـاك و در   
کـاهش چشـمگیري    ادامه مانع سبز شدن گیاهچه و درنهایت، خفگی آنها میشـود و تـراکم مزرعـه   

آلود شدن برگهاي جوانـه اولیـه    برگی سبب گل 4-6رگبار در مزرعه چغندرقند طی مرحله . ابدیمی
در صورت ادامه، سبب خفگی ناشی از نبود تهویـه خواهـد شـد    . ها را مختل میسازدشده و رشد آن

  ).14-12و 13-12شکلهاي (

  
  

 1389خسارت باران سیل آسا خوي  .14-12شکل 

  
 1389خسارت باران سیل آسا خوي  .13-12شکل 
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  آسالیس يهاباران خسارت مقدار نییتع
هـا و بیـرون    ترین زمان خسارت رگبارهاي شدید، قبل از سبز شـدن گیاهچـه   مهمترین و بحرانی

ها از خاك میشود و  در این مرحله، سله ضخیم مانع بیرون آمدن گیاهچه. آمدن آنها از خاك است
نتیجه این عمل، کـاهش تـراکم بوتـه و در    ). 5-12شکل (جر به خفگی میشود در صورت ادامه، من

در حالتی کـه تعـداد بوتـه در هکتـار، ناشـی از بدسـبزي زیـاد        . نهایت، کاهش محصول خواهد بود
هـا و توانـایی    آبیاري مرتب باعـث نـرم شـدن سـله    . باشد، مزرعه نیاز به کشت مجدد خواهد داشت

ها در سطح مزرعه یک هفته بعـد   تعیین خسارت با شمارش بوته. شد ها خواهد بیرون آمدن گیاهچه
  .از وقوع رگبار انجام میشود

آلـود   ها به خاك و گـل  ها، رگبارهاي شدید سبب چسباندن بوته بعد از سبز شدن کامل گیاهچه
با قطع بارندگی و گـرم شـدن هـوا، گیاهچههـایی کـه بـه زمـین چسـبیده         . ها میشودکردن برگ آن

گرچـه تـأخیر در مراحـل    . مجدداً حالت طبیعی خود را باز یافته و به رشد خود ادامه میدهندبودند، 
  ).14-12و  13-12شکلهاي (صورت جزیی به دنبال خواهد داشت رشد، کاهش محصول را به

  لیس
هاي طبیعی است و همه ساله خسارت سنگینی به جوامع مختلـف   سیل یکی از مخربترین عارضه

. مزارع چغندرقنـد نیـز از ایـن بـالي طبیعـی در امـان نیسـتند       . و گیاهی وارد میآوردانسانی، حیوانی 
خسـارت سـیل در تمـام    . هـا روي میدهـد  ها و یا در حاشیه آن خسارت سیل بیشتر در مسیر رودخانه

در ایـن شـرایط،   . مراحل رشد یکسان است و باعث از بین رفتن تمـام یـا قسـمتی از مزرعـه میشـود     
در . طور کلی از بین خواهد رفت و گیاه قادر به ترمیم و بازسـازي نخواهـد بـود    همعموالً محصول ب

  ).16-12و  15-12شکلهاي (هاي شدید، گل و الي زیادي بر روي مزرعه قرار میگیرد  سیل

  شن توفان
خسارت بسـته بـه   . این عارضه بیشتر در استانهاي کرمان و خراسان جنوبی سبب خسارت میشود

در اول فصل رشد و قبل از استقرار کامل، وزش توفان شـن  . یاه متفاوت استشدت توفان و سن گ
شـکل  (هـا  ها و کاهش تراکم بوته و بعد از استقرار، سبب سوراخ شدن برگ سبب شکستن گیاهچه

، برهنه شدن پاي بوته، از بین رفتن خاك زراعی و مدفون شدن قسمتی از مزرعه زیـر شـن   )12-17
  .خواهد شد
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  گرم باد
بذر چغندرقنـد از محصـوالتی   . این پدیده طبیعی تنها در مزارع تولید بذر خسارت وارد میآورد

نیاز به شرایط اقلیمی خاص خود دارد و به همین خاطر نیز  ،است که براي تولید مناسب و با کیفیت
محدود میشود که شهرستان اردبیل در استان اردبیل یکی  منطقه 5-6تولید بذر چغندرقند در دنیا به 

از ویژگی این مناطق وجود بهار خنک و طوالنی و تابسـتان معتـدل و مرطـوب    . از این مناطق است
، تـدریج بـه سـاقه رفتـه و پـس از تولیـد شـاخ و بـرگ مناسـب          در چنـین شـرایطی، گیـاه بـه    . است
بـذور تولیـد شـده در    . نشـیند  افشانی، گیاه به بذر میپس از گرده. هاي گلدهنده ظاهر میشوند شاخه

  . این شرایط، داراي کمیت و کیفیت مطلوب خواهد بود
کاهش رطوبت نسبی و وزش باد گرم در هنگـام گـرده   ،در صورت گرم شدن بیش از حد هوا

بـا  تلقیح با مشکل مواجه شده و بذور تشکیل شده بر روي شـاخه،  ، افشانی و یا بعد از تشکیل جنین
از دست دادن آب خود چروکیده میشوند که در نتیجه، از کمیت و کیفیـت بـذور تولیـدي کاسـته     

، این پدیـده در اردبیـل بـه    1384آمار صندوق بیمه کشاورزي نشان میدهد که در سال . خواهد شد
اطالعات هواشناسـی  . هایی به مزارع تولید بذر این محصول وارد ساخته است وقوع پیوسته و آسیب

افشانی و رسیدگی بذر رسی شده در این سال نشان میدهد که حداکثر مطلق دما در ماههاي گردهبر
هــاي  درجــه ســانتیگراد بــیش از میــانگین 5/2درجــه ســانتیگراد بــوده کــه  2/35در ســال مــذکور، 

  
سیل باعث شستن خاك پاي بوته  .15 – 12شکل 

 1389گردیده است مشکین شهر 

  
خسارت سیل باعث از بین رفتن  .16 -12شکل 

 1389خاك مزرعه شده است مشکین شهر 
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افشـانی در  این اختالف براي ماه تیر کـه اوج گـرده  . مدت هواشناسی در منطقه اردبیل است طوالنی
درجه سانتیگراد رسیده است و این امر باعث ایجاد خسارت به مزارع بـذري   4/4فاق میافتد به آن ات

  .شده است

  گرم باد خسارت مقدار نییتع
تعیین میزان خسارت باد گرم تنها از طریق دریافت اطالعات هواشناسی و تولید بذر نهایی میسر 

بـرداري و وزن   نمونـه  ،ارت دیـده پس از برداشت و تحویـل بـذر از کلیـه بـذور مزرعـه خسـ      . است
میزان خسارت از مقایسه بذر تولیـدي بـا میـانگین تولیـد شـده      . هزاردانه و قوه نامیه آن تعیین میشود
  .دست میآید پنج سال ماقبل در شرایط عادي به

  يقهر عوامل تیریمد
متفـاوتی  عنوان عوامل قهري از کنترل انسان خارج اسـت و ماهیـت    گرچه کنترل این عوامل به

نسبت به عوامل مدیریتی دارند، لیکن پیشـرفتهاي فنـی در امـر هواشناسـی و اعمـال مـدیریت آنهـا        
  :ها اشاره می شود در زیر به برخی از این اقدام. میتواند موجب تخفیف خسارت این عوامل شود

از سوي دیگر، آسـتانه دقیـق خسـارت    . صفر فیزیولوژیک چغندرقند سه درجه سانتیگراد است −
رما در مراحل اولیه رشد و زمان برداشت، براي اقلیمهاي متفاوت کشـاورزي میتوانـد جهـت    س

در چنـین شـرایطی،   . ریزي زمان کاشت و برداشت در هر منطقه، مورد استفاده قرار گیرد برنامه
عالوه بر دستیابی به عملکردهاي مناسب ـ در نتیجه تأمین طول دوره رشد مناسب بـراي گیـاه ـ     

  .اي احتمالی ناشی از سرماي اول و آخر فصل به مقدار زیادي جلوگیري کرداز خسارته
کنتـرل، نظیـر    آگاهی دقیق هواشناسـی و تجهیـز واحـدهاي کوچـک و قابـل      ایجاد سیستم پیش −

ها و سیلوها به عوامل حفاظتی، به نحوي که بـه محـض اعـالم خطـر سـرد شـدن        باغها، گلخانه
  .فراهم باشدناگهانی هوا، امکان محافظت از آنها 

الزمـه ایـن کـار    . زا بـا جلـوگیري از تشـکیل هسـته یـخ در ابـر       زا به بـاران  تغییر ابرهاي تگرگ −
اکنـون ایـن روش در برخـی از کشـورهاي شـوروي       هم. زا است تشخیص دقیق ابرهاي تگرگ

  .سابق اعمال میشود

  استفاده مورد منابع
اثر شدت حذف پهنـک بـرگ در    .1389. عبداللهیان. کمالی و م. حجام، ع. ، س.جدیدي، ت −

. مجلــه علــوم زراعــی ایــران. مراحــل مختلــف رشــدي بــر عملکردکمــی و کیفــی چغندرقنــد 
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  ممسیزدهسیزدهفصل فصل 

  برداشت و نگهداري چغندرقندبرداشت و نگهداري چغندرقند

  محمد عبداللهیان نوقابی و بابک بابایی

  مقدمه
طـور کامـل برداشـت و بـه     اي آن بـه   ذخیرهریشه محصول چغندرقند از مزارع، برداشت جهت 
شـکر استحصـال    ،گیـري  خـالل  پـس از شستشـو و   ،حمل و در آنجا نیز از ریشه کامل قند کارخانه

رانـدمان  نقـش مهمـی در    هـاي قنـد،   عنوان مـاده اولیـه کارخانـه    ریشه چغندرقند به کیفیت. شود می
موقــع  برداشــت صــحیح و بــه. دارداستحصــال شــکر از چغندرقنــد و میــزان ضــایعات کارخانــه قنــد 

آوري و  شود که کشاورز بیشترین مقدار محصول تولید شده از مزرعـه را جمـع   باعث میچغندرقند 
براي نیل بـه ایـن   . آن به کارخانه قند جهت فرآوري، بیشترین کیفیت را کسب کندبا انتقال مناسب 

اهـداف، الزم اسـت قبــل از برداشـت و همچنـین در حــین برداشـت، اقـداماتی صــورت گیـرد کــه        
ریـزي   سازي مزرعه براي برداشت، تشخیص رسیدگی محصـول، برنامـه   ها شامل آماده ترین آن مهم

سرزنی، کندن ریشه و بارگیري، صدمات وارده به ریشه، ضـایعات  ها و  زمان برداشت، حذف برگ
چغندرقند در مزرعه، فشردگی خاك براي گیـاه بعـدي، پخـش خـاك همـراه ریشـه، هزینـه هـاي         

در برداشت محصـول، کمیـت و کیفیـت     .شود برداشت و رعایت نکات ایمنی در حین برداشت می
هـا موجـب کـاهش     مذکور و هماهنگی بین آن لذا رعایت دقیق موارد. چغندرقند بسیار مهم هستند

  .شود و در نتیجه، درآمد کشاورز به حداکثر خواهد رسید هاي برداشت می ضایعات و هزینه
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  زمان برداشت
، وزن ریشـه و درصـد   فتـه شود که دوره رشد گیاه پایان یا برداشت چغندرقند هنگامی انجام می

ها سبز مایل به زرد شده و معموالً به حالت افتاده  در این زمان، رنگ برگ. نیز حداکثر باشد آن قند
زمان برداشت در هر منطقه بستگی به شرایط جـوي، ادوات موجـود، شـروع کـار و     . گیرند قرار می
در مناطقی که در پـاییز هـوا   . برداري از کارخانه قند، مساحت مزرعه و نوع تناوب زراعی دارد بهره

هـا تـا    کنند و کار آن کار می قند از حدود اول مهر شروع به هاي شود، معموالً کارخانه زود سرد می
در این نواحی، بهتر است از حدود اوائل مهر شروع به برداشت چغندرقنـد  . یابد اواخر آذر ادامه می

  .کرد
هـا را در زمـان    تـوان ریشـه   مـی انجـام شـود،   قبل از شروع بارنـدگی  چنانچه برداشت چغندرقند 

زدگـی و کـاهش    در این صورت، احتمـال سـرمازدگی و یـخ   . حمل کردمناسب تمیز و به کارخانه 
هرگاه در تناوب، بعـد از چغندرقنـد، غـالت پـاییزه قـرار گرفتـه       . رسد عیار چغندرقند به حداقل می

کـه   در صورتی. ها اقدام کرد توان نسبت به کشت آن سهولت می باشد، پس از برداشت چغندرقند به
رقند دیر انجام شود، امکان کشت غالت پـاییزه بـه علـت شـروع     در مناطق سردسیر، برداشت چغند

ضمناً برداشت چغندرقند در سرما و یخبندان موجب کاهش . سرما و یخبندان وجود نخواهد داشت
  .شود وزن ریشه و درصد قند می

زمان مناسب براي برداشت مزرعه چغندرقند هنگامی است کـه عملکـرد ریشـه آن در حـداکثر     
معیـار رسـیدگی تکنولوژیـک     .ندرقنـد بـه رسـیدگی تکنولوژیـک رسـیده باشـد      و چغاست مقدار 

برداري از مزرعه چغندرقند  با نمونه .و بریکس عصاره چغندرقند است) درصد قند(چغندرقند، عیار 
. تخمـین زد توان عملکـرد ریشـه و رسـیدگی چغندرقنـد را      بار می روز یک 10-15به فاصله حدود 
روز از دوره  150بسته به تاریخ کاشت مزرعه و پـس از گذشـت حـداقل    برداري  زمان شروع نمونه

  .است) شهریور به بعد و در کشت پاییزه از اواخر فروردین به بعد 15هاي بهاره از  در کشت( رشد

  اي چغندرقند ریشه ذخیرهساختمان و اجزاي 
دو  ریشه اصلی چغندرقند مخروطی شکل و کشیده است که در دو طرف آن، در جهـت طـول  

رسـد   متر نیز می سانتی 180عمق نفوذ ریشه چغندرقند در شرایط مناسب تا . شیار مارپیچ وجود دارد
گرم  1200تا  700ها  وزن متوسط ریشه. متر است سانتی 30استفاده آن حدود  ولی طول قسمت قابل

اي  یـره هاي مختلف ریشه ذخ قسمت. متر است سانتی 15تا  10ها در قسمت گردن  و قطر متوسط آن
  :چغندرقند عبارتند از
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قسمت سر در حقیقت محل روییدن دمبـرگ اسـت کـه حـاوي کمتـرین مقـدار شـکر و        
اي کـه در زمـان   

13-1.(  
تـرین قسـمت اتصـال دمبـرگ زنـده و      
شـوند ـ را طوقـه    

متـر اسـت، ریشـه را    
این . سطح این قسمت صاف است و معموالً دو شیار در طرفین آن وجود دارد

-13شـکل  (شـود  

  

1. Scalp 
2. Crown 
3. Root  
4. Tail 

  
 چغندرقند

قسمت سر در حقیقت محل روییدن دمبـرگ اسـت کـه حـاوي کمتـرین مقـدار شـکر و        
اي کـه در زمـان    طور خالصه، به آن قسمت از ریشه ذخیـره 

13شکل (شود 
تـرین قسـمت اتصـال دمبـرگ زنـده و      

شـوند ـ را طوقـه     هاي اولیـه در آن دیـده مـی   

متـر اسـت، ریشـه را     نتیتر از طوقه تا قسمتی که قطر ریشه حداکثر سـه سـا  
سطح این قسمت صاف است و معموالً دو شیار در طرفین آن وجود دارد

  ).1-13شکل 
شـود   م گفته مـی 

  

(Root) چغندرقند

قسمت سر در حقیقت محل روییدن دمبـرگ اسـت کـه حـاوي کمتـرین مقـدار شـکر و        
طور خالصه، به آن قسمت از ریشه ذخیـره 

شود  هاي زنده و سبز به آن متصل است، سر گفته می
تـرین قسـمت اتصـال دمبـرگ زنـده و       تر از سر ـ یعنی حد فاصل بین پایین 

هاي اولیـه در آن دیـده مـی   

تر از طوقه تا قسمتی که قطر ریشه حداکثر سـه سـا  
سطح این قسمت صاف است و معموالً دو شیار در طرفین آن وجود دارد

شکل (ها را دارد  قسمت، باالترین میزان قند و کمترین مقدار ناخالصی
م گفته مـی متر دارد، د به قسمت انتهایی ریشه که قطر کمتر از سه سانتی

   

(Crown) ریشه  و(Root)

قسمت سر در حقیقت محل روییدن دمبـرگ اسـت کـه حـاوي کمتـرین مقـدار شـکر و        
طور خالصه، به آن قسمت از ریشه ذخیـره 

هاي زنده و سبز به آن متصل است، سر گفته می
تر از سر ـ یعنی حد فاصل بین پایین 

هاي اولیـه در آن دیـده مـی    ترین قسمتی که عالیم و آثار دمبرگ

تر از طوقه تا قسمتی که قطر ریشه حداکثر سـه سـا  
سطح این قسمت صاف است و معموالً دو شیار در طرفین آن وجود دارد

قسمت، باالترین میزان قند و کمترین مقدار ناخالصی
به قسمت انتهایی ریشه که قطر کمتر از سه سانتی

(Scalp)  طوقه ،(Crown)

  ـ برداشت و نگهداري چغندرقند

قسمت سر در حقیقت محل روییدن دمبـرگ اسـت کـه حـاوي کمتـرین مقـدار شـکر و        
طور خالصه، به آن قسمت از ریشه ذخیـره  به. ها است بیشترین مقدار ناخالصی

هاي زنده و سبز به آن متصل است، سر گفته می
تر از سر ـ یعنی حد فاصل بین پایین 

ترین قسمتی که عالیم و آثار دمبرگ
.(  

تر از طوقه تا قسمتی که قطر ریشه حداکثر سـه سـا  
سطح این قسمت صاف است و معموالً دو شیار در طرفین آن وجود دارد

قسمت، باالترین میزان قند و کمترین مقدار ناخالصی
به قسمت انتهایی ریشه که قطر کمتر از سه سانتی

 (Scalp)شماي قسمت سر

ـ برداشت و نگهداري چغندرقند

قسمت سر در حقیقت محل روییدن دمبـرگ اسـت کـه حـاوي کمتـرین مقـدار شـکر و        
بیشترین مقدار ناخالصی

هاي زنده و سبز به آن متصل است، سر گفته می برداشت، دمبرگ
تر از سر ـ یعنی حد فاصل بین پایین  قسمت پایین

ترین قسمتی که عالیم و آثار دمبرگ سبز با پایین
).1-13شکل (

تر از طوقه تا قسمتی که قطر ریشه حداکثر سـه سـا   قسمت پایین
سطح این قسمت صاف است و معموالً دو شیار در طرفین آن وجود دارد. دهد تشکیل می

قسمت، باالترین میزان قند و کمترین مقدار ناخالصی
به قسمت انتهایی ریشه که قطر کمتر از سه سانتی

شماي قسمت سر .1-13شکل 

ـ برداشت و نگهداري چغندرقند 13فصل 
 

قسمت سر در حقیقت محل روییدن دمبـرگ اسـت کـه حـاوي کمتـرین مقـدار شـکر و        : 1سر −
بیشترین مقدار ناخالصی

برداشت، دمبرگ
قسمت پایین: 2طوقه −

سبز با پایین
(نامند  می

قسمت پایین: 3ریشه −
تشکیل می

قسمت، باالترین میزان قند و کمترین مقدار ناخالصی
− به قسمت انتهایی ریشه که قطر کمتر از سه سانتی: 4مد

1.( 

 

شکل 
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و مقدار ) SY(، عملکرد شکر )SW(، وزن شکر )SC(، درصد قند )FW(میانگین وزن تر  .1-13جدول 
در ) ECS(و ضریب استحصال شکر ) N(، نیتروژن مضره )Na(، سدیم )K(ناخالصی هاي پتاسیم 

  قسمت هاي مختلف ریشه چغندرقند

ECS 
(%) 

N Na K 
SY 

(kg/ha) 
SW  

(kg/t)  
SC 
(%) 

FW 
(t/ha) 

  ها صفت
  

 mmol/100g beet  اجزاي ریشه

  )Scalp( سر  45/1  49/6  65  25/94  24/9  90/4  75/3 6/24
  )Crown( طوقه  27/2 25/10  103  81/233  33/7  83/3  64/2 3/63
  بدون سر و طوقه  03/48  39/19  194  06/9312  74/5  73/2  38/2 5/85
  بدون سر  30/50  98/18  190  90/9546  81/5  78/2  39/2 9/84
  ریشه کامل  75/51  63/18  186 02/9641  91/5  84/2  43/2 3/84

  هاي مختلف ریشه چغندرقند وضعیت کمی و کیفیت تکنولوژیک در قسمت
ریشه چغندرقند در زمان برداشت و تحویل به کارخانه قند بسته به روش سرزنی ریشـه، ممکـن   

و ریشه بدون سر و طوقه باشد کـه از  هاي مختلف شامل ریشه کامل، ریشه بدون سر  است به حالت
نتـایج تحقیقـات در داخـل کشـور نشـان      . هاي قابل مالحظه دارند لحاظ کمی و کیفی با هم تفاوت
دهـد   ترتیب حدود سه و پنج درصد وزن کل ریشه را تشـکیل مـی   داده است که وزن سر و طوقه به

هـاي فـراوان در    وجـود ناخالصـی  دلیل  به. درصد است 10ترتیب حدود شش و  ها نیز به که عیار آن
اي کمتر از سـایر   طور قابل مالحظه درصد و به 25قسمت سر، ضریب استحصال شکر در آن حدود 

ـن چغندر  190 وجودبا توجه به  ).1-13جدول (هاي ریشه است  قسمت  قنـد کیلوگرم شکر در هر تُ
، )درصـد  7/18عیـار   متوسط( ریشه کامل موجود در کیلوگرم شکر 186در مقایسه با  نی شدهسر ز

ن  می مشخص بیشـتر  کیلوگرم شـکر   ریشه سرزنی شده نسبت به ریشه کامل، حدود چهارشود هر تُ
هـاي بـدون    دلیل افزایش درصد قند در ریشه به سر حذف شودقسمت که  در صورتی ،بنابراین. دارد

یابـد و در   مـی ها، کیفیت تکنولوژیک قسمت باقیمانده بهبود  سر و همچنین کاهش مقدار ناخالصی
درصدي از کل ریشه کاهش خواهد یافت که با توجه به امتیاز بیشتر  2-3ضمن، سهم وزنی حدود 

  .آن قابل توجیه است
که دو قسمت سر و طوقه از ریشه چغندرقند حذف شوند، بـه دلیـل افـزایش درصـد      در صورتی

ن ریشه کامل، حدود ه ن ریشه بدون سر و طوقه نسبت به هر تُ شت کیلـوگرم شـکر بیشـتر    قند، هر تُ
و همچنـین  ) درصـد  3/63(ولی با عنایت به ضریب استحصال شکر در قسمت طوقه . خواهد داشت
رسـد، زیـرا بـا حـذف طوقـه،       توجه آن، حذف قسـمت طوقـه منطقـی بـه نظـر نمـی       سهم وزنی قابل
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  .)2-13شکل ( داري خواهد یافت ضایعات برداشت افزایش معنی

  تأثیر مقدار سرزنی بر ضایعات برداشت چغندرقند
شـکل  (اي چغندرقند  ذخیرههاي مختلف ریشه  ها در قسمت با توجه به پراکنش عیار و ناخالصی

شود کـه سـرزنی صـحیح چغندرقنـد در واقـع نـوعی ذبـح تکنولوژیـک ریشـه           مشخص می) 13-2
و بیشـترین  ) درصـد  7-8(طوري که قسمتی از ریشـه کـه حـاوي کمتـرین عیـار       به. چغندرقند است
ه است از ریشه حذف شده و لـذا قسـمت باقیمانـده کـه همـان ریشـ      ) پنج درصد(ها  مقدار ناخالصی

سرزنی شده به روش صحیح است، از لحاظ تکنولوژیک داراي کیفیت مطلـوب و از لحـاظ وزنـی    
  .نیز در حد مناسب و اقتصادي خواهد بود

هـا   دهد چنانچه سرزنی چغندرقند انجام نشود و فقط با حـذف دمبـرگ   نتایج تحقیقات نشان می
مشـابه  (بـه کارخانـه قنـد شـود      اقدام به برداشت و تحویل چغندرقنـد ) تاپر(زن  توسط دستگاه برگ

ـ به طوري ) شود هاي برداشت انجام می آنچه که اخیراً در برخی از مناطق کشور با استفاده از ماشین
درصد ضایعات  5-7متر روي ریشه باقی بماند ـ بین   اي از قسمت سر به ضخامت یک سانتی که الیه

مقابل، اگر سرزنی بـیش از حـد مطلـوب     در. شود همراه ریشه چغندرقند به کارخانه قند تحمیل می
تر از قسمت طوقه قطع شود ـ بـین    متر اضافه اي به ضخامت یک سانتی انجام شود ـ به طوري که الیه 

کـه، سـرزنی بـیش از حـد بـه       در صورتی. درصد از عملکرد شکر در مزرعه ضایع خواهد شد 9-7
درصد افزایش خواهد یافت  15-20به  متر انجام شود، مقدار ضایعات عملکرد شکر اندازه دو سانتی

  
ریشه چغندرقند ) راست(و تاثیر نحوه سرزنی ) وسط(و ناخالصی ها ) چپ(پراکنش عیار  .2-13شکل 

 روي ضایعات برداشت



چغندرقند   272
 

 
بنــابراین، اهمیــت نحــوه ســرزنی صــحیح ریشــه چغندرقنــد و تــأثیر آن در کــاهش  ). 2-13شــکل (

ضایعات برداشت و بهبود راندمان استحصال شکر در کارخانه قند براي بخـش کشـاورزي بـیش از    
ژرم در زراعـت چغندرقنـد   اهمیت این موضوع با افزایش سهم استفاده از بذور منو. پیش مهم است

درصد رسیده و برداشـت ماشـینی    75درصد به بیش از  20سال گذشته که از حدود  10کشور طی 
لـذا ضـرورت دارد در رابطـه بـا ایجـاد      . شـود  محصول چغندرقند رو بـه افـزایش اسـت، بیشـتر مـی     

محصول و  دست با پراکنش بوته یکنواخت اقدام و در هنگام برداشت اي تسطیح شده و یک مزرعه
دیـده و چـه بـا     صـورت دسـتی توسـط کـارگر مـاهر و آمـوزش       سرزنی ریشـه چغندرقنـد ـ چـه بـه     

و از سرزنی بـیش از   )3-13شکل(طرز صحیح انجام شود  هاي برداشت ـ عملیات سرزنی به  کمباین
ــد    ــه چغندرقنـ ــب ریشـ ــرزنی اریـ ــا سـ ــد یـ ــکل (حـ ــدن   ) 4-13شـ ــایع شـ ــب ضـ ــه موجـ ــ کـ ــ

  
 )چپ(و سرزنی بیش از حد ) راست(ریشه چغندرقند، سرزنی اریب  سرزنی نامناسب .4-13شکل 

  
 )چپ(و یا با دست ) راست(یوه مناسب سرزنی ریشه چغندرقند با کمباین برداشت ش .3-13شکل 
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بدیهی است در این رهگذر، نقش آموزش و ترویج فرهنگ صحیح . شود ـ پرهیز شود  محصول می
  .سرزنی چغندرقند بسیار با اهمیت و مؤثر خواهد بود

  رد ریشه چغندرقندتعیین عملک
در اواخر فصل رشد چغندرقند، کشاورز مایـل اسـت از وضـعیت عملکـرد ریشـه مزرعـه خـود        

بـرداري   گیري مزرعه چغندرقند معموالً نمونـه  براي برآورد عملکرد ریشه و کیل. اطالع داشته باشد
برداشت شـده از  هاي  با توزین ریشه. گیرد تصادفی به روش تخریبی از چند نقطه مزرعه صورت می

برداري بهتر است از نقـاطی   نمونه. شود یک مساحت مشخص، عملکرد ریشه مزرعه تخمین زده می
تـوان   براي انتخاب نقـاط مـی  . مزرعه باشدوضعیت کلی که معیار مناسبی از انتخاب شود مزرعه  در

ش یـک  سپس از مرکز هر چهـارگو . ابتدا مزرعه را به چهار قسمت چهارگوش مساوي تقسیم کرد
براي تعیین عملکرد ریشه و عیـار  . طور تصادفی انتخاب کرد نقطه و از مرکز مزرعه نیز یک نقطه به
برداشـت  متـر   پـنج دو ردیف مجاور به طـول  هاي موجود در  چغندرقند در هر نقطه، الزم است بوته

  .شود
شامل پهنـک  هوایی گیاه الزم است اندام  ،)بوته 40حداقل(چغندرقند هاي  بوتهپس از برداشت 
قســمت گنبــدي شــکل بــاالي ریشــه کــه  (قســمت ســر چغندرقنــد و هــا حــذف  بــرگ و دمبــرگ

عملیات سرزنی بایستی . شودسرزنی صورت افقی  نیز به) هاي زنده و سبز به آن متصل است دمبرگ
اي سـفید رنـگ بـه قطـر      نحوي انجام شود که در محل بریده شده باالي ریشـه چغندرقنـد، دایـره    به

ـ     ( از شستشـو  هاي سرزنی شده پـس  ریشه .مشاهده شود متر سانتیحدود پنج  رس یـا تمیـز شـدن بـا ب
ـن در هکتـار       ها به وزن خالص آن، توزین و )پالستیکی در مزرعه عنوان عملکرد ریشـه بـر حسـب تُ

  .توان به کل مزرعه تعمیم داد در نهایت، میانگین عملکرد ریشه پنج نقطه را می .شود می تبدیل

  چغندرقند در مزرعه توسط دستگاه رفراکتومتر برآورد عیار
اي ارزان قیمت و قابل حمـل در مزرعـه    با استفاده از یک دستگاه رفراکتومتر دستی ـ که وسیله 

که داراي بیشـترین   چنانچه برداشت چغندرقند زمانی. توان عیار چغندرقند را برآورد کرد است ـ می 
اي تولید موجب کاهش ضایعات قندي کارخانـه نیـز   ه عیار است انجام شود، عالوه برکاهش هزینه

  .خواهد شد
وسـیله سـوند یـا میلـه نـوك تیـز        چغندرقند بهریشه براي تعیین عیار با این روش در یک یا چند 

. آید دست می طور مورب از مرکز ریشه نمونه تهیه شده و با پرس کردن نمونه، چند قطره شیره به به
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گیـرد و منشـور بـاالیی را خوابانیـده و درجـه       اکتومتر قـرار مـی  شیره حاصل روي منشور زیرین رفر
  :شود با استفاده از فرمول زیر، عیار چغندرقند برآورد می. شود بریکس قرائت می

  03/1  عیار=   بریکس – 73/2
توان نسبت  که قند انباشته در ریشه در حدود ثابتی باقی بماند و به حد مطلوبی برسد، می هنگامی
  .مزرعه اقدام کرد به برداشت

  چغندرقندتکنولوژیک تعیین رسیدگی 
 چغندرقنـد هاي  رنگ برگاز لحاظ وضعیت ظاهري، در هنگام رسیدگی محصول معموالً باید 

افتادگی تـاج  هاي مسن و  پیري برگتوقف رشد کلی مزرعه و صورت سبز مایل به زرد و حالت  به
به حداکثر رسـیدن عیـار و   چغندرقند، رسیدگی تکنولوژیک شاخص  .ها مشخص باشد بوتهپوشش 

درجـه  عبارت دیگر به حداکثر رسـیدن   کاهش درصد سایر مواد جامد محلول در عصاره ریشه یا به
و بـریکس عصـاره   ) درصـد قنـد  (عیـار  گیـري   چغندرقنـد اسـت کـه بـا انـدازه     خلوص شربت خـام  

ر پایان فصل رشـد بـه   البته کاهش غلظت نیترات دمبرگ چغندرقند د .استقابل محاسبه چغندرقند 
  .کند نیز در تشخیص رسیدگی کمک میقسمت در میلیون  1000کمتر از 

براي تعیین عیار چغندرقند الزم است از هر نمونه چغندرقند برداشت شده از مزرعه ـ که شـامل   
بـه طـور تصـادفی از تمـام     هـا   ریشـه سـرزنی شـده اسـت ـ پـس از شستشـو همـه ریشـه          40حـداقل  
گـرم   400کـه حـدود   شده  خمیر تهیه .ریشه نمونه با دستگاه اره خمیر تهیه شود هر تکهاي  قسمت
بالفاصـله در  گرمـی از آن   100سپس یک نمونـه حـدود   باید کامالً مخلوط و همگن شده و است، 
میــر منجمــد بــه آزمایشــگاه پــس از انتقــال نمونــه خ. گــراد منجمــد شــود درجــه ســانتی -20دمــاي 

بــه روش بــر حســب درصــد در وزن تــر ریشــه در هــر نمونــه خمیــر، عیــار چغندرقنــد  ،عیارســنجی
  .شود گیري می و با استفاده از دستگاه ساکارومات اندازهپالریمتري 

حـدود  (توان با قـرار دادن نمونـه خمیـر     در آزمایشگاه، می گیري بریکس چغندرقند براي اندازه
. آورددسـت   هقطـره عصـاره بـ    چنددر بین پارچه تمیز و فشردن آن با دست ) گرم خمیر همگن 50

بـه  بـریکس عصـاره   عدد  ،کتومترادستگاه رفرسپس با قرار دادن چند قطره عصاره روي قسمت لنز 
فاقد سیستم تصحیح دمایی باشد الزم است عدد  ،کتومترارفرچنانجه دستگاه . شود قرائت می درصد

بـه  . اصالح شـود ) گراد سانتیدرجه  20(گیري نسبت به دماي استاندارد  قرائت شده در دماي اندازه
بـه عـدد بـریکس     08/0گـراد، مقـدار    درجه سـانتی  20این نحو که به ازاي هر درجه دماي بیشتر از 

از عـدد   08/0گـراد مقـدار    درجـه سـانتی   20قرائت شده اضافه و به ازاي هر درجه دمـاي کمتـر از   
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، 100در  ریکس ضـرب از حاصـل تقسـیم عیـار بـر بـ     در نهایت، . شود بریکس قرائت شده کسر می
  .شود درجه خلوص شربت خام چغندرقند به عنوان شاخص رسیدگی تکنولوژیک تعیین می

  برداشت چغندرقندشرایط 
اصـطالح در   بـه خاك مزرعه در حد مناسـب و   تالزم است رطوب ،در زمان برداشت چغندرقند

درصد رطوبـت خـاك    .باشد) و بیشتر از نقطه پژمردگی FCکمتر از ظرفیت مزرعه (حالت گاورو 
فـت چغندرقنـد دارد       بـه  . در مرحله برداشت چغندرقند تأثیر مهمی بـر میـزان ضـایعات برداشـت و اُ

شـود   م مـی طوري که اگر خاك در زمان برداشت خشک باشد، موجب شکستگی ریشه از منطقه د
فـت خـاك  (صورت گل  شود تا خاك همراه ریشه به و وجود رطوبت بیش از حد نیز موجب می  )اُ

  .شود کوب شدن خاك مزرعه و بروز مشکالت بعدي می افزایش یابد و همچنین موجب گل
االمکــان بایســتی برداشــت  منظــور جلــوگیري از تخریــب خاکدانــه و سـاختمان خــاك حتــی  بـه 

بدین منظور، باید حدود بیست روز قبل از برداشـت  . چغندرقند در رطوبت پایین خاك انجام گیرد
آالت حمل چغندرقند از مسیر بین قطعات انجـام   االمکان تردد ماشین حتی .آبیاري مزرعه قطع شود

  .فست و اگر رطوبت مناسب بود، شخم زده شودپس از برداشت در صورت امکان، دیسک اُ. شود
هاي برداشـت و همچنـین    تنظیم دقیق ماشین ،جهت برداشت صحیح و کاهش ضایعات برداشت

  .با توجه به وضعیت مزرعه ضروري است ،امر برداشت در دقت افراد و نیروهاي کارگري درگیر

  شیوة صحیح سرزنی ریشه چغندرقند در هنگام برداشت
اسـت  م هاي اصلی سر، طوقه، ریشه و د اي چغندرقند از لحاظ ظاهري شامل قسمت ریشه ذخیره

قابـل    هـا تفـاوت   هـا از لحـاظ وزن، درصـد قنـد و غلظـت ناخالصـی       بین این قسمت. )1-13شکل (
  .استهاي زراعی، شرایط اقلیمی و نوع رقم  ثر از تکنیکأاي وجود دارد که مت مالحظه
 دهـد  وزن ریشه را تشـکیل مـی   حدود سه درصد سرطور کلی، اگرچه از لحاظ کمی قسمت  به
و قنـد انـورت بیشـترین مقـدار     مضـره   نیتـروژن هـاي سـدیم، پتاسـیم،     ناخالصـی از لحاظ مقدار  ،اما

، مقـدار شـکر تـا حـدود چهـار      چغندرقنـد صحیح با سرزنی . ر قسمت سر وجود داردها د ناخالصی
ن چغندرقند سرزنی شده نسبت به ریشه کامل افزایش خواهد یافت  -13جـدول  (کیلوگرم در هر تُ

1.(  
د، عملکرد شکر شونتایج تحقیقات نشان داد که اگر طوقه همراه چغندرقند تحویل کارخانه قند 

امکان بهتر اسـت طوقـه همـراه    صورت در  ،بنابراین. افزایش خواهد یافت شش درصدسفید حدود 
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ر زیـادي  اقسـمت سـر داراي مقـد    ،کـه  ییامـا از آنجـا  . دشوریشه چغندرقند به کارخانه قند تحویل 
سـرزنی و سـپس    کـامالً  ،ریشه چغندرقند تحویلی بـه کارخانـه قنـد   شود  است، توصیه می ناخالصی
اي  هاي مختلف ریشه ذخیـره  د ضمن آموزش و معرفی دقیق قسمتشو لذا، توصیه می. دشومصرف 

لزوم حذف دقیـق قسـمت سـر چغندرقنـد جـزو       المقدور حتی مورین عیارسنجی،أبه کشاورزان و م
وجود قسمت سر و دمبـرگ چسـبیده بـه آن روي    ( ضوابط دستورالعمل خرید چغندرقند قرار گیرد

  .)شود ریشه چغندرقند به عنوان اُفت محسوب می
ر زیـادي  اکـه حـاوي مقـد   ـ قسـمت سـر     ،ریشـه چغندرقنـد  شود در هنگـام برداشـت    توصیه می
دقـت   هبـ ـ دهـد    درصد از وزن ریشه را تشـکیل مـی   2-3و از لحاظ وزنی نیز حدود  ناخالصی است
و یـا  ) چـپ  5-13شـکل  (دستگاه برداشـت   که تیغه براي حذف قسمت سر الزم است .حذف شود

هاي زنده و سـبز بـه آن متصـل     قسمت گنبدي شکل باالي ریشه که دمبرگ ،چاقوي کارگر سرزن
  .)راست 5-13شکل ( ندک میطور افقی از روي ریشه قطع  هستند را به

  تخمین عملکرد ریشه چغندرقند در مزرعه به روش غیرتخریبی
مدیریت صحیح مزرعه چغندرقند در مرحله داشت و تشخیص زمان مناسب برداشـت محصـول   

گیـري   براي برآورد عملکرد ریشه و کیـل . چغندرقند استمستلزم انجام پایش و ردیابی رشد ریشه 
برداري تخریبی از چند نقطه مزرعه و سـپس عملکـرد ریشـه     مزرعه چغندرقند معموالً اقدام به نمونه

رهزینه اسـت، روشـی جدیـد بـا      گیري، وقت با توجه به اینکه این روش کیل. شود مزرعه می گیر و پ
صـورت غیرتخریبـی    ین عملکرد ریشه مزرعه چغندرقند بـه قبول جهت تخم سرعت باال و دقت قابل

  .معرفی شده است

  
و با دست ) چپ(شیوه صحیح سرزنی ریشه چغندرقند در مزرعه با کمباین برداشت  .5-13شکل 

 )راست(
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در این روش، طی اواخر فصل رشد چغندرقند چنانچه قطـر ریشـه چغندرقنـد در چنـدین نقطـه      

عنـوان متغیـر مسـتقل در معادلـه مربوطـه       ها به گیري شود و میانگین آن طور تصادفی اندازه مزرعه به
و سـپس از روي متوسـط تـراکم بوتـه     ریشـه را بـرآورد    توان میانگین وزن تـک  قرار داده شود، می

ن در هکتار به روش غیرتخریبی تخمین زد این روش . مزرعه، عملکرد ریشه در مزرعه را برحسب تُ
  .تواند مورد استفاده قرار گیرد گیري محصول مزارع چغندرقند قبل از برداشت می در کیل

ندرقنـد در سـطح   در این روش چنانچه طی اواخر فصل رشد چغندرقند، قطر بـزرگ ریشـه چغ  
عنـوان متغیـر    هـا بـه   گیـري شـود و میـانگین آن    طور تصادفی انـدازه  خاك در چندین نقطه مزرعه به

توان میانگین وزن  قرار داده شود، می) 2-13یا جدول  6-13شکل (در معادله مربوط  (RD)مستقل 
از روي فاصله بـین  گیري متوسط تراکم بوته مزرعه  سپس با اندازه. ریشه مزرعه را برآورد کرد تک

ها در روي ردیف، امکان محاسبه عملکرد ریشه چغندرقند در مزرعه برحسـب   ردیف و فاصله بوته
ن در هکتار به روش غیرتخریبی فراهم خواهد شد   .تُ

  هاي برداشت چغندرقند روش
صـورت   بـه ) عملیـات سـرزنی و بـارکنی   (درصد برداشت چغندرقند  90در حال حاضر، حدود 

هـاي   بر اساس اطالعات موجود و بررسی. گیرد کارگر و با هزینه بسیار باال انجام میدستی و توسط 
  هـاي خوزسـتان،   غیـر از اسـتان   هـاي قنـد کشـور بـه     هاي چغندرخیز و کارخانه عمل آمده از استان به
  

  
 برآورد وزن تک ریشه در مزرعه از روي اندازه قطر بزرگ ریشه چغندرقند .6-13شکل 
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از روي اندازه قطر بزرگ ریشه ) اعداد فارسی داخل جدول به گرم(ریشه  برآورد وزن تک. 2-13جدول 
  *چغندرقند

  قطر بزرگ ریشه 
  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  )تا دهم سانتی متر(

0/0  97 160 242 343 463 605 768 953 1160 1391 1645 

1/0  102 167 251 354 477 620 785 973 1182 1415 1671 

2/0  108 175 260 365 490 636 803 992 1204 1440 1698 

3/0  114 182 270 377 504 652 821 1013 1227 1464 1725 

4/0  120 190 280 388 518 668 839 1033 1250 1489 1753 

5/0  126 198 290 400 532 684 858 1054 1273 1515 1781 

6/0  132 207 300 413 546 700 876 1075 1296 1540 1809 

7/0  139 215 310 425 560 717 895 1096 1319 1566 1837 

8/0  146 224 321 438 575 734 914 1117 1343 1592 1865 

9/0  153 233 332 450 590 751 933 1138 1367 1618 1894 

    ) 1معادله * 
   (R2 = %86)   ) گرم(وزن تک ریشه چغندرقند =  187/4× ) سانتی متر(قطر بزرگ ریشه ) 2634/2(
  

گیرد  مکانیزه انجام میصورت کامالً  و کشت و صنعت جوین که عملیات برداشت به) مغان(اردبیل 
 هاي عمده چغندرخیز کشـور ـ سـطح برداشـت مکـانیزه بسـیار پـایین        ویژه استان ها ـ به  در بقیه استان

 6غربـی   درصد، آذربایجان 5/1درصد، فارس  4هاي خراسان رضوي  عنوان نمونه در استان به. است
مکانیزه و یا دستی و توسط  هصورت نیم صورت مکانیزه کامل و بقیه به درصد به 20درصد و قزوین 

  .شود کارگر و با هزینه باال برداشت می

  برداشت با وسایل دستی
ها به  معموالً ریشهکه البته سهم بسیار کمی در کشور دارند، هاي کرتی و غیر ردیفی  در زراعت

هـا را در   شـوند، سـپس آن   هاي اضافی قطـع مـی   ها و ریشه شود، برگ وسیله بیل از خاك خارج می
هاي کوچک توده و پس از خاتمه برداشت، بـه کارخانـه قنـد حمـل      صورت کپه محلی از مزرعه به

هـا توسـط بیـل ـ وجـود دارد       علـت قطـع ریشـه    در این طریق، معموالً تلفات برداشـت ـ بـه   . کنند می
برداشت با بیل و نیروي کارگر از یک طرف هزینه زیادي خواهـد داشـت و از   ). درصد 17حدود (

هاي اواخـر پـاییز، بـازدهی     ، به علت سرد شدن هوا و کوتاه شدن طول روز در برداشتطرف دیگر
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در شرایط عـادي، یـک   . یابد نیروي انسانی کاهش یافته و هزینه برداشت از این بابت نیز افزایش می
ن چغندرقنـد   نفر کارگر در هشت ساعت کار با وسائل دستی به طور متوسط قادر خواهد بود یک تُ

تُنی نیاز بـه   40یعنی براي برداشت یک هکتار چغندرقند . ین کنده، سرزنی و بارگیري کندرا از زم
  .نفر کارگر است 40الی  30

  برداشت با وسایل مکانیکی
دلیل افزایش دستمزد کارگران کشاورزي و محدودیت زمان در واحدهاي بزرگ بهتر اسـت   به

طـور متوسـط    ت کار با وسایل دستی بـه یک کارگر در هر هشت ساع. برداشت ماشینی انجام گیرد
ن چغندرقند را از زمین کنده، سرزنی و بارگیري کند که بعضـی از   در حالی. قادر خواهد بود یک تُ

  .ها قادر هستند در همین مدت، هشت هکتار را برداشت کنند انواع کمباین
هـاي   ههـا ریشـ   برخـی از آن . هاي مختلفی جهت برداشت چغندرقنـد سـاخته شـده اسـت     ماشین

گذارنـد و پـس از آنکـه ریشـه و      چغندرقند را کـامالً از خـاك خـارج و در مسـیر خـود بـاقی مـی       
آوري و بـه داخـل کـامیون     هـا را جمـع   وسـیله کـارگران قطـع شـد، آن     هـا بـه   هاي اضـافی آن  برگ
این وسایل بـا کاردهـاي   . دهند برخی از وسایل مکانیکی، عملیات سرزنی را نیز انجام می. ریزند می
) تـاپر (کنند  ها را از محل اتصال به قسمت سر قطع می ها و دمبرگ خصوصی که دارند، ابتدا برگم

هـاي مخصـوص،    و سپس توسط وسایل مکانیکی مخصوص خروج ریشه و یا وسایل و یـا کمبـاین  
  .کنند ریشه را از زمین خارج می

یـک  ). لیفتـر (شـود   هاي یک یا دو ردیفه انجام می هاي ردیفی این کار با چغندرکن در زراعت
 5/3ن دو ردیفه در طول هشت ساعت کار در سـطح متوسـط، قـادر اسـت حـدود      دستگاه چغندرکَ

هـاي چغنـدرکن مهـم اسـت و چنانچـه ایـن کـار بـه          تنظیم فاصله تیغه. هکتار زمین را برداشت کند
خـاك  هـایی بـا    در زمـین . ها در حین برداشت صدمه خواهنـد دیـد   درستی انجام نشود، اغلب ریشه

کار کم باشد،  منظور سهولت در انجام برداشت در مواقعی که قدرت تراکتورهاي ردیف سنگین، به
  .صورت تک خط انجام شود شود برداشت به توصیه می

  برداشت با کمباین
هـا   برخـی از آن . روند، انواع مختلفی دارند کار می هایی که جهت برداشت چغندرقند به کمباین
ها جهت غذاي حیوانات و یـا بـراي    کنند که از آن آوري می و در مخزنی جمعها را قطع  ابتدا برگ

صورت قطعات ریز  ها را قطع و به اي دیگر، برگ عده. شود تهیه سیلوي برگ چغندرقند استفاده می
کنند که پس از آنکه توسط شخم زیر خـاك رفتنـد، بـه     طور یکنواخت پخش می در سطح زمین به

بعضـی  . کند شود و در نتیجه، به تقویت و اصالح خاك کمک زیادي می مواد آلی زمین اضافه می
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ها را نیز خارج کرده و در روي زمـین   ها، ریشه هاي برداشت چغندرقند پس از قطع برگ از کمباین
کننـد و هنگـامی    آوري مـی  ها را در مخزنی جمـع  برخی دیگر، ریشه. گذارند طور ردیف باقی می به

ر شد، آن کننـد و بالفاصـله    اي از مزرعه و یا داخل کامیون تخلیه مـی  ا را در گوشهه که مخزن آن پ
برخـی از وسـایل برداشـت    . شـود  جهت استخراج قند موجود در ریشه، به کارخانـه قنـد حمـل مـی    

جـا   طـور کامـل و یـک    ها، برداشت ریشه و بـارگیري را بـه   چغندرقند عملیات سر زدن و قطع برگ
  .دهند انجام می

ها  ها سال هاي برداشت چغندرقند که انواع و اقسام آن توان از کمباین ردیفی میهاي  در زراعت
گیـرد، بهـره    ویژه خوزسـتان و خراسـان ـ مـورد اسـتفاده قـرار مـی        است در نقاط مختلف کشور ـ به 

هـا سـه، چهـار و     این کمبـاین (هاي تمام کششی اونزین  ها از قبیل کمباین برخی از انواع آن. گرفت
ن هستند شامل سه قسمت مجزاي برگ شش ردیفه و ن و بارکُ و کمباین خـودگردان  ) زن، چغندرکَ

ن بر روي یک دسـتگاه   این کمباین دو ردیفه است و واحدهاي برگ(اشتول  ن و بارکُ زن، چغندرکَ
  .گیرند که ساخت کشور آلمان است در برداشت چغندرقند مورد استفاده قرار می) نصب است

گیر کشت ردیفـی چغندرقنـد در    چغندرقند، با توجه به گسترش چشماز لحاظ برداشت ماشینی 
در راسـتاي  لذا  .کشور طی چند سال اخیر، تقاضا براي برداشت مکانیزه محصول افزایش یافته است

نـوع کمبـاین جدیـد وارد     سـه هاي تولید و مکانیزه کردن برداشـت چغندرقنـد اخیـراً     کاهش هزینه
خودگردان هولمر ساخت کشور آلمان است که دو دستگاه  یک نوع آن کمباین. کشور شده است

نوع دیگر، کمباین کششی ). 7-13شکل (گیرد  آن در کشت و صنعت جوین مورد استفاده قرار می
صـورت آزمایشـی در مـزارع چغندرقنـد      گارفورد چهار ردیفه ساخت کشور انگلستان است که بـه 

  
 هولمرشماي کمباین برداشت خود گردان  .7-13شکل 
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هـا کـه    ایـن کمبـاین  ). 8-13شـکل  (برداري قرار گرفته اسـت   هاي کشور مورد بهره برخی از استان
جهت استفاده از این . اسب بخار دارند 135و  90چهار یا شش ردیفه هستند، نیاز به توان تراکتوري 

هکتار در سـاعت، بایـد فاصـله بـین      4/0 -5/0متر و توان برداشت  7/3ها با ارتفاع بارگیري  کمباین
هـاي کششـی    ، کمبـاین نـوع سـوم   .متر درنظـر گرفتـه شـود    سانتی 45-60هاي کاشت معادل  ردیف
انواع مختلفی از . باشد اسب بخار قابل کشش می 60باشد که با تراکتورهاي با قدرت  ردیفه می تک

هاي برداشت چغندرقند تک ردیفه با نام اشتول در گذشـته و امـروزه بـا نـام سـام آریـن در        کمباین
  .گیرد مزارع مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار می

هـا از   اشت چغندرقند بسته به ساختارشان عملیات سر زدن، خارج کـردن ریشـه  هاي برد کمباین
زمـان یـا جداگانـه انجـام      صـورت هـم   ها، جمع کـردن و بـارگیري را بـه    خاك، ردیف کردن ریشه

هاي برداشت چغندرقنـد نیـاز بـه اراضـی کـامالً مسـطح و        به طور کلی، استفاده از کمباین. دهند می
در . ر غیر این صورت، ضایعات در زمان برداشت افزایش خواهد یافـت د. کشت دقیق و منظم دارد

ها اغلب صدمه دیده و قسمتی از دمبـرگ   هر صورت، برداشت با کمباین باعث خواهد شد تا ریشه
اند بنا به دالیل  چغندرهایی که با کمباین برداشت شده. ها به کارخانه حمل شود و طوقه همراه ریشه

هـاي   یکـی دیگـر از مشـکالت اسـتفاده از کمبـاین     . یري کمتري دارنـد ذکر شده، خاصیت سیلوپذ
ر مصرف آن هـا را بـراي    ها است که امکـان اسـتفاده از آن   برداشت چغندرقند، تأمین لوازم یدکی پ

  .کند زارعین مشکل می

  
 ردیفه 4شماي کمباین برداشت کششی گارفورد  .8-13شکل 
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  سیلوي کنار مزرعهنگهداري چغندرقند در 
حالـت مطلـوب آن اسـت کـه      ،اسـت اي و زنده  با توجه به اینکه ریشه چغندرقند اندامی ذخیره

ضایعات ریشه چغندرقند . دشوبالفاصله پس از برداشت از مزرعه به کارخانه قند تحویل و مصرف 
ن در روز تخمین زده شده اسـت  500در حین نگهداري، حدود  در بسـیاري از  . گرم به ازاي یک تُ

سیلوي کنار مزرعـه را بـین    کشورها، کشاورزان و کارخانه قند معموالً هزینه ضایعات نگهداري در
ها از نظر بقایاي گیاهی و خاك همراه  کنترل دماي نگهداري و تمیز بودن ریشه. کنند هم تقسیم می

شود تا هوا به خوبی از بـین   زیرا همراه بودن خاك و علف هرز موجب می. آن در سیلو، مؤثر است
کـه عـالوه بـر پوسـیدگی موجـب      ها عبور نکند و موجب افزایش دماي توده چغندرقند شـود   ریشه

همچنین شکسـتگی ریشـه در حـین برداشـت،     . شود رشد مجدد برگ از قسمت طوقه چغندرقند می
  .دهد ضایعات آن را در سیلو افزایش می

شـود   توصـیه مـی   باشـد، بـه نگهـداري ریشـه چغندرقنـد در کنـار مزرعـه        الزمدر شرایطی کـه  
که کمتـرین ضـربه و    در حالتی و تمیز) شونده حذف هاي پوسیده باید از تود ریشه(هاي سالم  ریشه

محل نگهداري بایـد بـا    .در محل مناسبی در کنار مزرعه نگهداري شوند ،ها وارد شود صدمه به آن
 .آب در کـف سـیلو جمـع نشـود     ،مقداري خاك از سطح زمین بلندتر باشد تا در هنگـام بارنـدگی  

متر و طول آن بسته به مقدار ریشـه   دوحدود  آن عرض، متر 5/1-2ارتفاع توده چغندرقند حداکثر 
زدگـی و   جهت جلوگیري از یـخ . شوند و در صورت امکان در جهت شمالی ـ جنوبی قرار داده می 

الزم است روي سیلوي با الیه نازکی به ضخامت حـدود  ه، ریشمحتوي همچنین کاهش تبخیر آب 
محل سـیلوي   ،ضمندر  .پوشانده شود دمتر از کلش گندم یا بقایاي اندام هوایی چغندرقن سانتی 20

کنار مزرعه بایستی تا حد امکان در مجاورت جاده باشد که امکان بارگیري و حمل آن بـا کـامیون   
  .به کارخانه قند فراهم باشد

زیادي از کشاورزان به دالیل مختلف از جمله احتمال مواجه شدن با سرما  تعداددر فصل پاییز، 
منظور کشت گنـدم در زمـین چغندرقنـد، اقـدام بـه برداشـت محصـول         بهو یخبندان زودهنگام و یا 

و نگهـداري  کوچـک   يهـا  صـورت کپـه   برداشـت شـده بـه   هـاي   در ایـن شـرایط، ریشـه   . کننـد  می
از انجـام ایـن کـار     ،بـردار بـودن تشـکیل سـیلو در کنـار مزرعـه       دالیلـی چـون هزینـه    هبکشاورزان 

برداشـت شـده چغندرقنـد در سـطح مزرعـه و کپـه        هـاي  از پراکنده بودن ریشه. نندک خودداري می
نتایج تحقیقات انجام شده . هاي کوچک و پراکنده باید خودداري شود صورت توده ها به کردن آن

مـدت هشـت هفتـه در     در شرایط اقلیمی ایران نشان داده است که ضایعات نگهداري چغندرقنـد بـه  
هاي کوچک در سطح  صورت کپه ها به هسیلوي توصیه شده در کنار مزرعه نسبت به نگهداري ریش
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در ضمن طی مدت نگهـداري، بیشـترین مقـدار کـاهش وزن و     . مزرعه، حدود سه برابر کمتر است
بـا در نظـر گـرفتن هزینـه تمـام شـده بـراي        . دهـد  همچنین ضایعات شکر در دو هفته اول روي مـی 
ه از یک طرف و توجه صورت سیلوي توصیه شد بارگیري چغندرقند و نگهداري در کنار مزرعه به

ـن          به کاهش ضایعات شکر در روش نگهـداري چغندرقنـد در سـیلوي کنـار مزرعـه بـه ازاي هـر تُ
اي در سطح مزرعه، در  صورت کپه چغندرقند در هر روز در مقایسه با روش نگهداري چغندرقند به

هـداري  شرایطی که کشاورز بخواهد چغندرقنـد را بـیش از نـه روز در مزرعـه نگهـداري کنـد، نگ      
  .ها در سیلوي کنار مزرعه از لحاظ اقتصادي نیز مقرون به صرفه خواهد بود ریشه

ر، نمک لُ هـاي سـدیم، مالیـک هیدرازیـد و برخـی       استفاده از شیرآهک، مخلوط شیرآهک و کُ
ها در سیلوي چغندرقند ـ مـورد    ترکیبات شیمیایی دیگر ـ براي جلوگیري از فعالیت میکروارگانیسم 

دلیل تـأثیر مثبـت و اقتصـادي بـودن بـیش از بقیـه        از بین این ترکیبات، شیرآهک به. نظر بوده است
نتـایج تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه پوشـش ریشـه چغندرقنـد بـا          . مورد استفاده قرار گرفته است

شود تا درصد آلودگی قـارچی حـدود    شیرآهک سه درصد قبل از سیلوي کنار مزرعه، موجب می
شـود   بـه همـین منظـور، توصـیه مـی     . درصـد کـاهش یابـد    41حـدود   درصد و ضـایعات قنـدي   43

  .گیري و توسط شیرآهک سه درصد آغشته شود چغندرقند بعد از برداشت و قبل از سیلو، خاك

  پوشش مناسب سیلوي کنار مزرعه
پوشــش عــالوه بــر . منظــور جلــوگیري از یــخ زدن چغندرقنــد الزامــی اســت پوشــاندن ســیلو بــه
به داخل سیلو با یکنواخت کـردن دمـاي سـیلو، موجـب کـاهش ضـایعات        جلوگیري از نفوذ سرما

همچنین استفاده از پوشش سیلو توسط پلی پروپیلن مـانع از ورود آب بـاران بـه    . شود چغندرقند می
تـاکنون  . بخشـد  گیري در موقـع تخلیـه را بهبـود مـی     شود و در نتیجه، عملیات خاك داخل سیلو می

کـار گرفتـه شـده اسـت کـه از آن جملـه        لوهاي کنار مزرعـه بـه  هاي مختلفی براي حفظ سی پوشش
و پوشـش  ) 10-13شـکل  (، بقایـاي انـدام هـوایی چغندرقنـد     )9-13شکل (توان به کلش گندم  می

  
 پوشش سیلوي کنار مزرعه با کلش گندم .9-13شکل 
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متـر و   میلـی  55/0پوشش گونی پالستیکی با ضخامت . اشاره کرد) 11-13شکل (گونی پالستیکی 
تر است و بـا کمـک    دلیل ضایعات قندي کمتر، مناسب متر به سانتی 10-15کاه و کلش با ضخامت 

  .طور سالم نگهداري کرد رعه بهتوان تا حدود دو ماه چغندرقند را در کنار مز ها می این پوشش

 آینده انداز چشم
شـود کـه    ـ باعـث مـی  چغندرقنـد   موقع ـ در حالت رسیدگی تکنولوژیک   برداشت صحیح و به −

آوري و کارخانـه قنـد نیـز بـا      کشاورز بیشترین مقدار محصـول تولیـد شـده از مزرعـه را جمـع     

  
 پوشش سیلوي کنار مزرعه با گونی پالستیکی .11-13شکل 

  
 پوشش سیلوي کنار مزرعه با بقایاي اندام هوایی چغندرقند .10-13شکل 
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 .بیشترین راندمان، شکر ذخیره شده را استحصال کند
چغندرقند، توجه به کمیت و کیفیت محصـول و رعایـت دقیـق اصـول برداشـت و      در برداشت  −

 .شود هاي برداشت می ها موجب کاهش ضایعات و هزینه هماهنگی بین آن
اي و  آشنایی دقیق با ساختار و خصوصیات کمی وکیفی اجـزاي تشـکیل دهنـده ریشـه ذخیـره      −

ــگ صــحیح ســرزنی چغندرقنــد، نقــش مهمــی در کــ   اهش ضــایعات آمــوزش و تــرویج فرهن
 .چغندرقند دارد

منظـور تخمـین    پایش و ردیابی رشد کمی و کیفی ریشه چغندرقنـد در اواخـر فصـل رشـد، بـه      −
عملکرد ریشه و تشخیص رسیدگی تکنولوژیک جهت تعیین زمان مناسب برداشت با توجه بـه  

 .شرایط اقلیمی هر منطقه ضروري است
و هزینـه بسـیار   ) درصـد  10حـدود  (باین با توجه به سهم اندك سطح برداشت چغندرقند با کم −

صورت ردیفی بـا بـذر منـوژرم     درصد کشت به 80باالي کارگري و با عنایت به اینکه بیش از 
شود، ضرورت دارد توسعه برداشـت کـامالً مکـانیزه چغندرقنـد در آینـده در کشـور        انجام می

 .شناسی، ارزیابی و توجه خاص قرار گیرد مورد آسیب
در برخی مناطق در سیلوي کنار مزرعه ـ با رعایت اصول فنی و با اسـتفاده    نگهداري چغندرقند −

اي  طـور قابـل مالحظـه    توانـد ضـایعات محصـول را بـه     از روش صحیح و پوشش مناسب ـ مـی  
 .کاهش دهد
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  ممچهاردهچهاردهفصل فصل 

  کیفیت تکنولوژیکی چغندرقندکیفیت تکنولوژیکی چغندرقند

  محمد عبداللهیان نوقابی

  مقدمه
هـایی اسـت کـه در زراعـت چغندرقنـد و صـنعت قنـد         کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند از مقوله

هـاي   حتـی در متـون دانشـگاهی و سرفصـل    . طور جامع مورد توجه کافی واقع نشده اسـت  کشور به
شـده اسـت   موجـب  اینهـا   .شود یافت میرابطه موارد معدودي در این  ،هاي کشاورزي دروس رشته

بـا کیفیـت تکنولـوژیکی    این گیاه صـنعتی   و ترویج اندرکاران تولید که آشنایی کشاورزان و دست
 ،دیدگاه و برداشت کشاورز از واقعیـت کیفیـت تکنولـوژیکی    ،شد و در برخی مواردبامحدود آن، 

عنـوان   بـه  .شـود  خریداري و مصرف می ،تولید و در کارخانه قند ،متضاد با آنچه باشد که در مزرعه
که براي بسیاري از کشاورزان به نـوعی  ـ تولید ریشه چغندرقند با وزن بیش از یک کیلوگرم   ،مثال

زیرا هر چـه ریشـه چغندرقنـد    . دارداد با کیفیت تکنولوژیکی نوعی تضّـ شود   موفقیت محسوب می
 ،از قبیـل پتاسـیم  ـ هـاي عمـده     یابد بلکه غلظت ناخالصـی  آن کاهش می نه تنها عیار ،تر باشد بزرگ

در سیستم فعلی خریـد  از سوي دیگر، با توجه به اینکه . یابد آن افزایش میـ سدیم و نیتروژن مضره  
فقط وزن ریشه و درصد قند مبناي پرداخت بهاي چغندرقند اسـت و بـراي تولیـد ریشـه      ،چغندرقند

اعمـال   نیـز  کـار تشـویقی   گونـه راه  هـیچ  ،م و کیفیت تکنولوژیکی مطلوبچغندرقند با ناخالصی ک
 کیفیـت تکنولـوژیکی  بـا  چغندرقنـد  ، لذا انگیزه و تمایلی در بـین کشـاورزان بـراي تولیـد     شود نمی

  .مطلوب وجود ندارد
اي از ضـایعات   ضایعات حین مراحل برداشت، بارگیري، حمل و تحویل چغندرقند بخش عمده



چغندرقند 

طـور   ههاي خاص این مراحل و ضـایعاتی کـه بـ   
شود مقدار ساکارز ذخیره 

هـا نشـان    آمـار و رقـم  
هاي قنـد کشـور طـی برنامـه     
ـن چغندرقنـد    تُ

ن شکر  25207 تُ

در ارتباط با کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند و ضایعات آن الزم است نگـاهی جـامع و   
عبـارت دیگـر، قندسـازي در مزرعـه صـورت      

طـور   به. شود و در کارخانه قند، عمل قندگیري از ریشه چغندرقند انجام می
در بخــش » از بــذر تــا شــکر

ه طـور علمـی و جـامع بـه آن پرداختـ     
 اي از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
هاي اصالح شده نهفته است و 

 و کاشت تهیه بستر بذر،
طـی فرآینـد    ،

  

هاي خاص این مراحل و ضـایعاتی کـه بـ   
شود مقدار ساکارز ذخیره  نهایت سبب می
آمـار و رقـم   .دشوطور کامل استحصال ن

هاي قنـد کشـور طـی برنامـه     
ـن چغندرقنـد    152769و  218892 تُ

25207و  36117ترتیب 

در ارتباط با کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند و ضایعات آن الزم است نگـاهی جـامع و   
عبـارت دیگـر، قندسـازي در مزرعـه صـورت      

و در کارخانه قند، عمل قندگیري از ریشه چغندرقند انجام می
از بــذر تــا شــکر«

طـور علمـی و جـامع بـه آن پرداختـ     
اي از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
هاي اصالح شده نهفته است و 

تهیه بستر بذر، هاي زراعی
،انتقال به کارخانه قنـد 

 نحوه رشد و تغییرات عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مزرعه

هاي خاص این مراحل و ضـایعاتی کـه بـ   
نهایت سبب میدر 

طور کامل استحصال ن
هاي قنـد کشـور طـی برنامـه      دهد که میانگین ضایعات چغندرقند تنها در مرحله سیلوي کارخانه

218892ب معـادل  
ترتیب  طی این مدت به

در ارتباط با کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند و ضایعات آن الزم است نگـاهی جـامع و   
عبـارت دیگـر، قندسـازي در مزرعـه صـورت      

و در کارخانه قند، عمل قندگیري از ریشه چغندرقند انجام می
«ش نگــرتــوان 

طـور علمـی و جـامع بـه آن پرداختـ      هبکرد که الزم است 
اي از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند مجموعه

هاي اصالح شده نهفته است و  یل ژنتیکی در رقم
هاي زراعی ثر از تکنیک

انتقال به کارخانه قنـد و برداشت 
  .رسد

نحوه رشد و تغییرات عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مزرعه

هاي خاص این مراحل و ضـایعاتی کـه بـ    با توجه به ویژگی
در  ،دشو مستقیم و غیرمستقیم به ریشه چغندرقند وارد می
طور کامل استحصال ن هو مقدار باقیمانده نیز ب

دهد که میانگین ضایعات چغندرقند تنها در مرحله سیلوي کارخانه
ب معـادل  ترتیـ  هبـ ) 1374

طی این مدت به درصد،
  .از فرآیند استحصال خارج و به هدر رفته است

در ارتباط با کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند و ضایعات آن الزم است نگـاهی جـامع و   
عبـارت دیگـر، قندسـازي در مزرعـه صـورت       و بـه ین اصل داشت که کیفیت چغندرقنـد  

و در کارخانه قند، عمل قندگیري از ریشه چغندرقند انجام می
تــوان  در مقولــه کیفیــت تکنولــوژیکی چغندرقنــد مــی

کرد که الزم است 
کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند مجموعه

یل ژنتیکی در رقمسصورت پتان
ثر از تکنیکأمنطقه و مت

برداشت  و پس از رد
رسد ظهور مینصه 

نحوه رشد و تغییرات عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مزرعه

با توجه به ویژگی. ی و کیفی این محصول است
مستقیم و غیرمستقیم به ریشه چغندرقند وارد می
و مقدار باقیمانده نیز ب

دهد که میانگین ضایعات چغندرقند تنها در مرحله سیلوي کارخانه
1374-78(و دوم 

درصد، 5/16با احتساب عیار متوسط 
از فرآیند استحصال خارج و به هدر رفته است

در ارتباط با کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند و ضایعات آن الزم است نگـاهی جـامع و   
ین اصل داشت که کیفیت چغندرقنـد  

و در کارخانه قند، عمل قندگیري از ریشه چغندرقند انجام می
در مقولــه کیفیــت تکنولــوژیکی چغندرقنــد مــی

کرد که الزم است  مطرحرا کشاورزي و صنعت قند کشور 
کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند مجموعه

صورت پتان است که به
منطقه و مت هرتحت شرایط اقلیمی و اکولوژیکی 
ردیگ میچغندرقند در مزرعه شکل 

نصه استحصال شکر از ریشه چغندرقند به م

نحوه رشد و تغییرات عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مزرعه

ی و کیفی این محصول است
مستقیم و غیرمستقیم به ریشه چغندرقند وارد می

و مقدار باقیمانده نیز ب بدشده در ریشه کاهش یا
دهد که میانگین ضایعات چغندرقند تنها در مرحله سیلوي کارخانه

و دوم ) 73-1369(
با احتساب عیار متوسط 

از فرآیند استحصال خارج و به هدر رفته است
در ارتباط با کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند و ضایعات آن الزم است نگـاهی جـامع و   

ین اصل داشت که کیفیت چغندرقنـد  
و در کارخانه قند، عمل قندگیري از ریشه چغندرقند انجام می) 1-14شکل 

در مقولــه کیفیــت تکنولــوژیکی چغندرقنــد مــی
کشاورزي و صنعت قند کشور 

کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند مجموعهاز این دیدگاه، 
است که به اي چغندرقند

تحت شرایط اقلیمی و اکولوژیکی 
چغندرقند در مزرعه شکل 

استحصال شکر از ریشه چغندرقند به م

نحوه رشد و تغییرات عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مزرعه .1-14شکل 
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ی و کیفی این محصول استکم
مستقیم و غیرمستقیم به ریشه چغندرقند وارد می

شده در ریشه کاهش یا
دهد که میانگین ضایعات چغندرقند تنها در مرحله سیلوي کارخانه می
(ساله اول  پنج

با احتساب عیار متوسط . بوده است
از فرآیند استحصال خارج و به هدر رفته است

در ارتباط با کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند و ضایعات آن الزم است نگـاهی جـامع و    ،بنابراین
ین اصل داشت که کیفیت چغندرقنـد  مبتنی بر ا

شکل (گیرد  می
در مقولــه کیفیــت تکنولــوژیکی چغندرقنــد مــیکلــی، 

کشاورزي و صنعت قند کشور 
از این دیدگاه، . شود

اي چغندرقند ریشه ذخیره
تحت شرایط اقلیمی و اکولوژیکی 

چغندرقند در مزرعه شکل  داشت
استحصال شکر از ریشه چغندرقند به م

شکل 
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  عوامل مؤثر بر کیفیت چغندرقند
تـوان بـه پـنج     را مـی ثر بر کیفیـت  ؤ، عوامل مچغندرقندکیفیت تکنولوژیکی  تعریفبا توجه به 

  :گروه تقسیم کرد
 هاي چغندرقند پتانسیل ژنتیکی رقم −
 محل و سال تولید چغندرقند شرایط اقلیمی، −
 مدیریت مزرعه −
 سیلوي کارخانهو نگهداري در چگونگی عملیات برداشت، بارگیري، حمل  −
 در کارخانه قند استحصال شکر از چغندرقند یی فرآیندآکار −

  هاي چغندرقند پتانسیل ژنتیکی رقم
ها و خصوصیات ژنتیکـی مختلفـی اصـالح و بـه بـازار       چغندرقند که با ویژگیتجارتی هاي  رقم

با توجـه   ،طور کلی یدي و بهیسطح پلو همچنین ومحصولی د با توجه به تیپ قندي یا نشو عرضه می
کـه   وقتی ها این رقم .متفاوت هستندتکنولوژیکی از لحاظ کیفیت  ،به خصوصیات ژنتیکی که دارند

قـرار  ـ زا یـا شـرایط نـامطلوب محیطـی       مثـل عوامـل بیمـاري   ـ هاي خاص   محدودیتبا  یدر شرایط
 .خواهـد بـود  مالحظـه  هاي معمولی بسیار قابـل   هاي متحمل نسبت به رقم تفاوت بین رقمگیرند،  می

عملکرد ریشه و عیار قنـد بـاال و داراي ناخالصـی    هاي جدید هیبرید منوژرم با  اصالح و معرفی رقم
  .استتولید بذر  هاي هها و مؤسس کم از اهداف عمده و اصلی تمام شرکت

هاي مختلـف   نتایج تحقیقی در خصوص بررسی خصوصیات کمی و کیفی اجزاي ریشه در رقم
ریشـه  قسـمت اصـلی    و درصـد  7/6 طوقـه درصد،  4/1 سرنشان دادکه از لحاظ کمی، سهم قسمت 

ولی با اندکی  درصد 92/6متوسط عیار چغندرقند در قسمت سر . استریشه  کل وزن درصد 9/91
هـاي سـدیم، پتاسـیم،     ناخالصـی از لحاظ مقدار . است درصد 70/16فاصله در قسمت ریشه، معادل 

در . ها در قسمت سر و سپس طوقـه وجـود دارد   ترتیب بیشترین مقدار ناخالصی به نیز مضره نیتروژن
 78درصد و در ریشـه معـادل    57درصد، در طوقه  24تیجه، ضریب استحصال شکر در قسمت سر ن

هاي چغندرقند مورد بررسی در ایـن پـژوهش، از لحـاظ سـهم سـر در سـه گـروه         رقم. درصد است
و ) درصـد  6/1تـا   1بـین  (هایی با سهم سـر متوسـط    ، رقم)کمتر از یک درصد(داراي سهم سر کم 

و ) پـنج درصـد  (کمتـرین سـهم طوقـه    . بودنـد ) درصـد  6/1بیشتر از (سر زیاد  هایی داراي سهم رقم
  .درصد بود 5/8بیشترین سهم طوقه معادل 

سهم وزنی قسمت سر و طوقه در کشـور مـا اهمیـت خاصـی دارد زیـرا، شـرایط آب و هـوایی        
  جدیـد هـاي   اي است که گیاه چغندرقند در طول دوره رشد، برگ گونه مناطقی مانند دشت مغان به
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برخی از استانها  ریشه چغندرقند در) %(عیار تغییرات میزان میانگین ودامنه  .1-14 جدول
 آلمان ساله در 20یک دوره فاصله در  و 1380در سال 

 %CV انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد نمونه مکان

 11 89/1 67/17 40/23 95/7 2570 خراسان

 15 50/2 57/16 89/26 79/4 3946 اصفهان

 17 02/3 42/17 63/24 69/11 115 همدان

 13 53/2 73/19 15/27 87/9 345 فارس

 14 63/2 68/18 33/25 18/13 111 کرمانشاه

 9 63/1 08/18 97/23 69/11 476 چهارمحال

 - - 23/17 - - 7563 میانگین مناطق 

 12 97/1 43/16 74/20 78/10 58 1974آلمان 

 8 42/1 69/17 34/20 97/12 60 1993آلمان 

  
شـود و سـهم وزنـی آن افـزایش      تر مـی  با رویش هر برگ جدید قسمت طوقه بزرگ. کند تولید می

  .یابد می

 شرایط اقلیمی، محل و سال تولید چغندرقند
هـا و   روي درصد قند و همچنین روي غلظت ناخالصـی  منطقهو آب و هوایی هر  شرایط اقلیمی

نتایج میانگین تجزیه کیفی تعـداد  . تأثیرگذار است چغندرقنددر نهایت، روي کیفیت تکنولوژیکی 
نشـان داد کـه میـانگین     1380هاي کشور در سـال   هاي چغندرقند در برخی از استان زیادي از نمونه

 0/4 و 8/2، 4/6درصـد و   5/17ترتیب حـدود   درصد قند، غلظت پتاسیم، سدیم و نیتروژن مضره به
منـاطق  در). 3-14و  2-14، 1-14هـاي   جـدول (مول در یک صد گرم خمیر چغندرقنـد اسـت    میلی

هـا   اي از لحاظ درصد قند و همچنـین غلظـت ناخالصـی    هاي قابل مالحظه مختلف کشور نیز تفاوت
منـاطق   بختیـاري و  در مناطق سرد و کوهستانی اسـتان چهارمحـال و   متوسط درصد قند. وجود دارد

ایـن  همچنین میانگین غلظت سدیم در درصد و  73/15و 25/18 ترتیب به استان اصفهان خشک نیمه
  .گزارش شده است صد گرم خمیر چغندرقند مول در یک میلی 55/4و  87/1ترتیب  به دو استان

تغییـرات  . کنـد  هـا تغییـر مـی    طی فصل رشد چغندرقند در هر منطقه نیز عیار و غلظت ناخالصـی 
در بـین  . ارائـه شـده اسـت    2-14پتاسیم، سدیم و نیتـروژن مضـره در شـکل     زمان عیار و غلظت هم

مقدار پتاسـیم در اوایـل دوره رشـد در بیشـترین     . ها، بیشترین مقدار مربوط به پتاسیم است ناخالصی
غلظـت سـدیم نسـبت بـه پتاسـیم در حـد       . یابـد  سرعت کاهش مـی  مقدار است و طی فصل رشد، به
  نیتـروژن مضـره در  . کنـد  تدریج کـاهش پیـدا مـی    طی فصل رشد بهکمتري است ولی مشابه پتاسیم 
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ریشه چغندرقند ) mmol/100g Beet(تغییرات میزان پتاسیم میانگین ودامنه  .2-14 جدول
 آلمان ساله در 20یک دوره فاصله در  و 1380برخی از استانها در سال در 

 %CV انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد نمونه  مکان

 22 27/1  83/5 58/11 04/0 2570 خراسان

 17 13/1 57/6 78/12 27/3 3946 اصفهان

 17 04/1 27/6 69/10 43/4 115 همدان

 18 41/1 70/7 78/11 97/4 345 فارس

 17 00/1 02/6 59/9 29/4 111 کرمانشاه

 14 94/0 92/6 15/11 50/4 476 چهارمحال

 - - 38/6 - - 7563  میانگین مناطق

 25 60/1 38/6 23/10 19/4 58  1974آلمان 

 23 11/1 81/4 03/8 95/2 60 1993آلمان 

  
ریشه چغندرقند ) mmol/100g Beet(تغییرات میزان سدیم میانگین ودامنه  .3-14ل جدو

  آلمان ساله در 20یک دوره فاصله در  و 1380برخی از استانها در سال  در

 %CV انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد نمونه  

 54 52/1 81/2 22/13 13/0 2570 خراسان

 59 29/2 85/3 99/19 53/0 3946 اصفهان

 45 51/1 39/3 15/11 00/1 115 همدان

 53 03/1 93/1 08/11 58/0 345 فارس

 42 50/1 54/3 48/7 94/0 111 کرمانشاه

 59 31/1 23/2 55/8 68/0 476 چهارمحال

 - - 30/3 - - 7563 میانگین مناطق 

 84 82/0 98/0 48/5 35/0 58  1974آلمان 

 75 44/0 58/0 10/2 13/0 60  1993آلمان 

  
. مقایسه با دو عنصر مذکور، غلظت کمتـري دارد و طـی فصـل رشـد نیـز تغییـرات محـدودي دارد       

 یابـد و  زمان با کاهش غلظت پتاسیم و سدیم، درصد قند چغندرقند نیز افـزایش مـی   طور کلی، هم به
این زمان، موقع مناسب براي برداشت ). 2-14شکل (ماند  در پایان فصل، در حد نسبتاً ثابتی باقی می

  .شود محصول محسوب می
هـاي چغندرقنـد تحـویلی بـه برخـی       نتایج تحقیقی کـه روي کیفیـت تعـداد زیـادي از محمولـه     

سدیم بـا درصـد قنـد    هاي اخیر انجام شد، نشان داد که بین غلظت  هاي قند کشور طی سال کارخانه
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 18تـا   16قنـد را بـین     اگر عیـار مطلـوب چغنـدر   . دار وجود دارد قند یک رابطه منفی و معنی چغندر
درصـد در   16دست آمـده در ایـن تحقیـق، عیارهـاي بـاالتر از       درصد در نظر بگیریم، طبق نتایج به

صـد   مـول در یـک   میلـی  5/2قند کمتر از  آید که غلظت سدیم در ریشه چغندر دست می شرایطی به
قنــد ضــرورت دارد در بــین  بنــابراین، بــراي بهبــود کیفیــت چغنــدر. قنــد باشــد گــرم خمیــر چغنــدر

  .هاي عمده به غلظت سدیم در شرایط اقلیمی ایران توجه خاصی مبذول شود ناخالصی

 مدیریت مزرعه
مطلـوب  عدم دستیابی به تـراکم و توزیـع   در نتیجه، زراعی و  دلیل عدم رعایت دقیق مسایل به هب
هاي تولیـدي در مزرعـه تفـاوت وزنـی بسـیار       ، بین ریشه)هزار بوته در هکتار 80-100حدود (بوته 
میـزان  . قـرار دارد نیز در حـد نسـبتاً بـاالیی     ـ  سدیمویژه  ـ بهها   و غلظت ناخالصی وجود دارد زیادي

کـه در  اسـت   خمیـر چغندرقنـد  صد گرم  ر یکمول د میلی سههاي ایران حدود قندسدیم در چغندر
تـأثیر نحـوه عملیـات زراعـی در طـول       ).3-14جدول ( واحد بیشتر است دوحدود  ،مقایسه با اروپا

عبـارتی اگـر در آخـر     بـه . دوره رشد در نهایت روي تراکم بوته در واحد سطح ظـاهر خواهـد شـد   
توان به  طور غیرمستقیم می شود به اي مشخص ها در مزرعه فصل، تراکم بوته و چگونگی توزیع بوته

بهتـرین صـفت در ایـن ارتبـاط، میـانگین وزن      . نحوه مدیریت عملیات زراعی در آن مزرعه پی برد
هـاي قنـد کشـور قابـل      راحتی در واحد عیارسنج کارخانه ریشه و انحراف معیار آن است که به تک
  .گیري است اندازه

  
 نحوه تغییرات همزمان ناخالصی ها و عیار چغندرقند طی فصل رشد .2-14شکل 
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طور مسـتقیم روي وزن   هبتغذیه کاشت، تراکم بوته، آبیاري و  هاي زراعی از قبیل تاریخ تکنیک
 هـر  يطـور متوسـط بـه ازا    به که دهد نشان میتحقیقات نتایج . دنگذار ثیر میأریشه چغندرقند ت تک
ن در هکتار  5/0حدود  در شرایط کرج در فاصله فروردین تا تیر،چغندرقند روز زود کاشتن  یک تُ

هـزار بوتـه در هکتـار، وزن     147بـه   19بـا افـزایش تـراکم بوتـه از     . یابـد  میعملکرد ریشه افزایش 
هـزار بوتـه    147گرم کاهش، ولی درصد قند در قسمت ریشه در تراکم  362به  2506ریشه از  تک

سـهم وزنـی طوقـه در    . بوتـه در هکتـار بـود   هـزار   19بیشتر از تـراکم   درصد 48/1معادل در هکتار 
نتـایج  . کمتر از آن در تراکم کم بـود  هشت درصدحدود  ،زیادهاي ریز تولید شده در تراکم  ریشه

کاهش یابـد،   هزار بوته در هکتار 40به  80تحقیقات نشان داده است که وقتی تراکم بوته از برخی 
درصد قند کاهش و غلظت نیتروژن مضره افزایش و در نهایت، ضریب استحصال شکر نیز کـاهش  

  .یابد می
هـاي اصـالح    دهد که سهم وزنی طوقه رقم نشان میاز تحقیقی در انگلستان دست آمده  هنتایج ب

گرم در هـر   130گرم نسبت به  70حدود (میالدي کمتر شده است  70شده فعلی دنیا نسبت به دهه 
نیتـروژن  پتاسـیم، سـدیم،   (ها  و غلظت ناخالصی) درصد قند(ولی سهم کیفی  .)کیلوگرم چغندرقند

اي تغییـر محسوسـی    هاي مختلـف ریشـه ذخیـره    در قسمت) قندهاي انورت مضره، رافینوز، بتائین و
  .نکرده است

کـارگیري   هـاي اصـالح شـده جدیـد و همچنـین بـه       ضمن استفاده از رقـم  زمان، با گذشتالبته 
فـراهم   چغندرقنـد هاي زراعی و مدیریت مناسب مزرعه، زمینه بهبود کیفیت تکنولـوژیکی   تکنیک

هـاي موجـود در ریشـه     ر شرایط اقلیمی کشـور آلمـان میـزان ناخالصـی    د ،عنوان مثال هب. شده است
طوري کـه میـانگین غلظـت     به. یافته است کاهشهفتاد میالدي  دههنسبت به  نود دههدر  چغندرقند
مـول در   میلـی  51/2بـه   61/2و نیتـروژن مضـره از    58/0بـه   98/0، سدیم از 81/4به  38/6پتاسیم از 

  ).4-14و  3-14، 2-14هاي  جدول(اهش یافت صد گرم خمیر چغندرقند ک یک

  تأثیر عنصرهاي غذایی بر کیفیت چغندرقند
مصـرف زیـاد نیتـروژن از دو راه    . مصرف کود نیتروژن در کیفیت چغندرقند نقش اساسی دارد

خلـوص شـربت و ضـریب کریستالیزاسـیون در     درجه پایین آوردن یکی از طریق . است بخش زیان
تحریک گیاه به رشد رویشی مجـدد   مصرف بیش از نیاز نیتروژن و طریق ازو دیگري  قند کارخانه

  .چغندرقند و مصرف ساکارز ذخیره شده در ریشه
ـ در چند بررسی مشخص شده است که زیادي نیتروژن موجود در خـاك در طـول دوره رشـد     

یـن  بـا ا  اکثـر محققـین  . شـود  باعث کاهش کیفیت چغندرقند میـ اواخر مرحله رشد  در خصوص  به
  ی چغندرقند کیفیت باالیی داشته باشد و درتبایس ،هفته قبل از برداشت ششکه  هستندنظریه موافق 
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ریشه ) mmol/100g Beet(مضره نیتروژن تغییرات میزان میانگین ودامنه  .4-14 جدول
  آلمان ساله در 20یک دوره فاصله در  و 1380برخی از استانها در سال  چغندرقند در

 %CV انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل نمونهتعداد   

 35 71/1 91/4 70/14  01/1 2570 خراسان

 42 83/1 33/4 16/13 59/0 3946 اصفهان

 35 54/1 42/4 59/8 65/1 115 همدان

 33 30/1 97/3 84/10 18/1 345 فارس

 35 80/1 14/5 99/9 36/1 111 کرمانشاه

 28 08/1 83/3 41/8 85/1 476 چهارمحال

 - - 49/4 - - 7563  میانگین مناطق 

 31 81/0 61/2 14/5 93/0 58  1974آلمان 

 19 48/0 54/2 62/5 80/0 60  1993آلمان 

  
همچنین مشخص شـده اسـت کـه کـود     . کمبود نیتروژن نشان دهدعالیم چغندرقند باید  ،این زمان
در از طریـق جـذب بیشـتر آب و    موجب رشد بیشتر اندام هـوایی  میزان بیشتر از نیاز گیاه  به نیتروژن
  .دشو می درصد قندکاهش  نهایت،

تواند تولید قند و کیفیت  تجزیه خاك و گیاه مینتایج آزمون بر اساس  ياستفاده از توصیه کود
بایسـتی قبـل از    نبراي حداکثر بازده اقتصادي تولید چغندرقند، کـود نیتـروژ  . ریشه را افزایش دهد

که بر پایه ـ کشت یا در طول ابتداي فصل رشد در مقادیر موردنیاز براي رشد بهینه گیاه و تولید قند 
مصـرف مقـدار زیـاد کـود نیتـروژن ضـمن       . دشـو مصـرف   ـ  گذاري شده باشد آزمایش خاك پایه

افزایش عملکرد ریشه باعث افزایش مقـدار سـدیم و نیتـروژن مضـره و در نهایـت، باعـث کـاهش        
در کشورهاي مختلـف بـا وجـود مصـرف مقـدار متفـاوت       . شود لوژیکی چغندرقند میارزش تکنو

بر . هاي اخیر بهبود یافته است ویژه نیتروژن ـ در سال  کودهاي شیمیایی، مدیریت مصرف کودها ـ به 
سـال   25اساس تحقیقات انجام شده در انگلستان، مصرف کود نیتروژن در زراعت چعندرقنـد طـی   

مصـرف مقـدار   . کیلوگرم در هکتار کـاهش یافتـه اسـت    105رم در هکتار به کیلوگ 160گذشته از 
ویژه افزایش سهم طوقه، باعـث افـزایش مقـدار     زیاد کود نیتروژن ضمن افزایش عملکرد ریشه و به

  .شود سدیم و نیتروژن مضره و در نهایت، کاهش ارزش تکنولوژیکی چغندرقند می
کودهـاي   ـ  را در زراعـت چغندرقنـد ایـران دارد   کـه بیشـترین مصـرف    ـ بعد از عنصر نیتـروژن   

مزرعـه   41در از پژوهشـی  دسـت آمـده    هبـر اسـاس نتـایج بـ     .دنـ در مرتبـه بعـدي قـرار دار    دارفسفر
همچنین در . ه استثیري بر درصد قند و خلوص شربت نداشتأگونه ت هیچ دارکود فسفر چغندرقند،

درصد قنـد  اندك فسفر موجب افزایش مصرف که  ه استمطالعه دیگري در انگلستان مشخص شد
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دلیـل مصـرف زیـاد آن     فسفر به. شتثیري نداأبر خلوص شربت تشده است ولی، ) درصد+  02/0(
و اسـت  تجمـع یافتـه   مزارع چغندرکاري کشـور   هاي در مقادیر باال در خاكگذشته، هاي  طی سال

دهد العمل نشان نمی آن عکسمصرف ی و کیفی به چغندرقند از نظر کم.  
 ،علـت عـدم مصـرف آن    ضروري و موردنیـاز چغندرقنـد اسـت کـه بـه      يپتاسیم نیز از عنصرها

آزمایش نشان داد کـه   200نتایج . اند هاي زراعی شروع به نشان دادن کمبود عالیم آن کرده خاك
 آب و خــاكدر ســدیم بــاال بــودن در شــرایط دار  یمچغندرقنــد نســبت بــه مصــرف کودهــاي پتاســ

کـه در  برخـی محققـین معتقـد هسـتند      .دهـد  واکـنش نشـان مـی   ، )توسـط هایی بـا شـوري م   خاك(
بایـد کودهـاي    ،اسـت قسـمت در میلیـون    300هـا کمتـر از    آنجـذب   قابـل هایی کـه پتاسـیم    خاك
که در میان فاکتورهاي موردمطالعه، پتاسیم  ه استمشخص شد ،مریکاآدر . مصرف شود دار یمپتاس

  .ثیري بر خلوص شربت نداردأاما هیچ ت ،دهد میداري افزایش  صورت معنی درصد قند را به

  هاي هرز تأثیر آفات، امراض و علف
نتایج برخی تحقیقات نشان داده اسـت  از لحاظ تأثیر بیماري بر کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند، 

میـزان   سدیم و بـه غلظت ریزومانیا ـ سبب افزایش  ها ـ از جمله بیماري   برخی بیماري آلودگی بهکه 
هـاي مربـوط بـه وضـعیت      بررسـی . شـود  مـی  مضـره  زایش پتاسیم اما کاهش میزان نیتروژنکمتر، اف
در مزارع سـالم و آلـوده     هاي مقایسه رقم هاي سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضره در آزمایش ناخالصی
هاي ریزومانیا، پوسیدگی ریشه و گال زگیلـی در شـرایط اقلیمـی ایـران نشـان داده اسـت        به بیماري
شدت تحت تأثیر قرار گرفته اسـت و حـال آنکـه، پتاسـیم تغییـرات       م و نیتروژن مضره بهمیزان سدی

تا  25/1هاي حساس و مقاوم به ریزومانیا در مزارع آلوده،  میزان سدیم در رقم. چندانی نداشته است
میـزان  . ها در مزارع عـاري از آلـودگی کشـت شـوند     برابر بیشتر از زمانی است که همین رقم 25/2
. هــاي مختلــف در مــزارع آلــوده بــه ریزومانیــا، کــاهش نشــان داده اســت  وژن مضــره در رقــمنیتــر

. مالحظه میزان سـدیم شـده اسـت    هاي پوسیدگی ریشه و گال زگیلی نیز باعث افزایش قابل بیماري
عنوان شاخصی براي تشخیص مـزارع و   توان از تغییرات میزان سدیم و نیتروژن مضره به بنابراین، می

  .ویژه بیماري مخرب ریزومانیا ـ بهره برد ها ـ به آلوده به بیماريمناطق 
اي  شود و تـأثیر قابـل مالحظـه    هاي هرز با چغندقند باعث کاهش عملکرد ریشه می رقابت علف

باعـث  هـا   بیمـاري چغندرقنـد بـه بیشـتر     ياین درحالی است که ابتال. ها ندارد روي غلظت ناخالصی
  .شود ویژه سدیم و همچنین کاهش درصد قند ریشه میها به  افزایش مقدار ناخالصی
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ســیلوي و نگهــداري در چگــونگی عملیــات برداشــت، بــارگیري، حمــل 
 کارخانه
 ـ  خیر در برداشتأطور متوسط با ت هبنتایج تحقیقات نشان داده است که ظ زمان برداشت، ااز لح

در آبان تولیـد   ،ولی حداکثر درصد قند بدیا میافزایش  درصد 10وزن ریشه حدود  ـ  آذر بهمهر  از
هـاي ریشـه    موجـب کـاهش غلظـت قنـدهاي انـورت در تمـام قسـمت        ،خیر در برداشتأت. دشو می

درجه خلوص شربت قسمت ریشه چغندرهاي تازه در فاصله برداشت مهـر   ،د و لذاشو میاي  ذخیره
باعـث   ،مـاه در سـیلو   مـدت دو  هنگهـداري چغندرقنـد بـ   . بـد یا میافزایش  درصد 2/0تا آذر حدود 

هـاي سـر، طوقـه و     در قسـمت و قندهاي انـورت  مضره  نیتروژن کاهش درصد قند و افزایش غلظت
و در قسـمت   179/2بـه   342/1که غلظت قندهاي انورت در قسـمت سـر از    طوري هد بشو میریشه 

رابطـه  بـا توجـه بـه     ،در نتیجـه . گرم شکر افزایش یافـت  صد یکگرم در  458/0به  382/0ریشه از 
سو و همچنین روابط بین سهم وزنی، درصد قند و  ریشه و درصد قند آن از یک منفی بین وزن تک
کاشـت، نـوع رقـم،     اي با عواملی مثـل تـاریخ   هاي مختلف ریشه ذخیره هاي قسمت غلظت ناخالصی

غذایی، زمان برداشت و سیلوي چغندرقند، الزم است به نقـش ایـن    يتراکم بوته، آبیاري، عنصرها
  .دشوعوامل در کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند توجه و دقت بیشتري معطوف 

اي چغندرقند از اهمیت زیادي برخـوردار   حذف صحیح و دقیق قسمت سر و طوقه ریشه ذخیره
حـذف ایـن   . بایـد حـذف شـود    ـعنوان بخش زائدي از چغندرقنـد    هبـ قسمت سر چغندرقند  . است
لحاظ اینکـه عیـار چغندرقنـد و کیفیـت آن      شود ولی به اگرچه باعث کاهش وزن ریشه می ،قسمت

بلکه ضـریب استحصـال شـکر در     شود ضرري متوجه کشاورز نمیتنها  نه در مجموع ،یابد بهبود می
هـاي   م تنظـیم دسـتگاه  در ارتباط با حذف طوقـه الزم اسـت در هنگـا    .یابد کارخانه قند نیز بهبود می

متـر از قسـمت    سـانتی و دو که چنانچـه حـدود یـک     طوري هدقت زیادي صورت گیرد، ب ،برداشت
طـور کلـی،    هب. یابد میکاهش ریشه  وزن تک درصد 18هشت و حدود ترتیب  به ،دشوطوقه حذف 

توصیه . دشوسرزنی و سپس مصرف  تحویل به کارخانه قند کامالً هنگام بهتر است ریشه چغندرقند
مورین أاي به کشـاورزان و مـ   هاي مختلف ریشه ذخیره د ضمن آموزش و معرفی دقیق قسمتشو می

جـزو ضـوابط دسـتورالعمل خریـد چغندرقنـد       ،عیارسنجی، لزوم حذف دقیق قسمت سر چغندرقند
  .قرار گیرد

بـا چغنـدرکن   . ضایعات حین برداشت بسته به نوع چغنـدرکن و شـرایط مزرعـه متفـاوت اسـت     
ن در هکتار  7/3تا  7/2ري این تلفات بین تراکتو چغندرقنـد تولیـدي در واحـد     درصد 10معادل (تُ
ـن   4-5تلفات و ضایعات ناشی از برداشت مکانیزه با کمباین در ایران بـین  . در نوسان است) سطح تُ

در حال حاضر که سطح زیرکشـت   ،بنابراین .است )چغندرقند تولیدي درصد 10معادل (در هکتار 
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از سـطح مـذکور بـا     درصـد  30و چنانچه فقـط  است هکتار صد هزار  یکه در کشور حدود مکانیز
ن در هکتار باشد 40 ،د و میزان عملکردشوکمباین برداشت  ـن    120از ایـن بابـت سـاالنه     ،تُ هـزار تُ

البتـه ایـن   . شـود  تنـی اسـت تلـف مـی     1200چغندرقند که معادل مصرف یک کارخانه بـا ظرفیـت   
رود قنـدي اسـت کـه از     آنچه از دست می ، لیکندند مورد تغذیه دام قرار گیرننتوا چغندرقندها می

، ایـن ضـایعات   نـد کدر شرایطی کـه کمبـاین بـدون نقـص عمـل      . شود یند استحصال خارج میآفر
ن در  سهدر کشور انگلستان تلفات ناشی از برداشت حدود  به عنوان مثال،. یابد شدت کاهش می به تُ

  .تخمین زده شده استچغندرقند تولیدي در واحد سطح  درصدپنج هکتار و معادل 

 در کارخانه قند استحصال شکر از چغندرقندیی آکار
ن در روز بر مبنـاي عیـار    67750هاي قند کشور به مقدار  ظرفیت اسمی کارخانه درصـد و   18تُ

بدیهی اسـت بـا کـاهش    . درصد محاسبه و طراحی شده است 93درجه خلوص شربت غلیظ معادل 
درصد ظرفیت اسمی کارخانـه کـاهش    95درصد، ظرفیت عملی کارخانه تا  8/88 بهدرجه خلوص 
درصـد   93تا  38هاي قند به طور متوسط بین  به همین دلیل است که کارکرد کارخانه. خواهد یافت

ـ بـرداري    هاي مکانیکی و فنی در طول دوره بهـره  نظر از توقف صرف ،بنابراین .ظرفیت اسمی است
هاي قنـد طـی    متوسط عملکرد عملی کارخانه ـ  خط تولید مشکالت عدم نگهداري مناسبر خاط هب

ایـن کـاهش ظرفیـت عملـی و طـوالنی شـدن دوره       . درصـد بـوده اسـت    74گذشته برابـر   هاي سال
هاي قنـد   کارخانه ،طبق آمار و اطالعات موجود ،بنابراین. شود برداري باعث ضایعات قندي می بهره

آمادگی پذیرش و تحویل چغندرقند تا ظرفیت اسـمی خـود را ندارنـد و نتیجـه آن بـروز ضـایعات       
اخـتالف  (عالوه بر این، ضایعات قندي فرآیند استحصال شـکر درکارخانـه   . قندي در سیلوها است

هـاي   درصد اسـت کـه نسـبت بـه رقـم      چهارحدود ) بین عیار چغندرقند مصرفی و راندمان کارخانه
  .استبیشتر  درصد 50 نزدیک به) درصد حدود دو(اندارد دنیا است

  عملکرد و اجزاي آن
ـی و کیفـی      هاي بیـان  گیري صفت تعیین خصوصیات کمی و کیفی و اندازه کننـده عملکـرد کم

هاي اختصاصی انجـام   چغندرقند بخش مهمی از فرآیند تحقیقات آن است که معموالً توسط روش
 هـاي  صـفت مربـوط بـه   ی شده است اصـطالحات و عالیـم اختصـاري    در این قسمت، سع. گیرد می

بندي  گیرد، جمع مورداستفاده قرار میها  و دانشگاهکمی و کیفی چغندرقند که در مراکز تحقیقاتی 
هـا همـراه بـا     گیري و یا نحوه محاسبه آن صفت در ضمن، مفهوم کاربردي روش اندازه. و بیان شود

هـاي   تأسفانه استفاده غیرصحیح از بعضـی اصـطالحات در گـزارش   م. واحد مربوطه ارائه شده است
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 5-14این اصـطالحات در جـدول    که شود هاي دانشجویی مشاهده می نامه علمی و پژوهشی و پایان
هـاي علمـی صـفت     عنوان مثال، در برخی گزارش به. تحت عنوان غلط مصطلح مشخص شده است

به اشـتباه تحـت عنـوان    ) 5-14جدول  9ردیف (ضریب استحصال شکر یا راندمان استحصال شکر 
کـار بـرده شـده     بـه  Yieldیـا   Purityخلوص شربت و یا درجه خلوص شربت خام و با نام انگلیسی 

ـی و کیفیـت      انتظار بر ایـن اسـت، مجموعـه اصـطالحات و مفـاهیم بیـان      . است کننـده عملکـرد کم
خالصه و ارائه شده است، مورد اسـتفاده کارشناسـان،    5-14کنولوژیکی چغندرقند که در جدول ت

سـري   اسـتفاده از یـک  . اندرکار تحقیقات چغندرقند کشور قـرار گیـرد   محققین و دانشجویان دست
ـی و کیفـی       اصطالحات تخصصی یکسان و با مفهوم و تعریف مشخص در ارتبـاط بـا عملکـرد کم

هـاي تحقیقـاتی و همچنـین مجـالت علمـی و       هـاي علمـی و پژوهشـی طـرح     رشچغندرقند در گزا
هـا در مجـامع علمـی و     تواند نقـش مهمـی در تـرویج و کـاربرد صـحیح آن      پژوهشی تخصصی می

  .پژوهشی و دانشگاهی ایفا کند

  خرید چغندرقند بر مبناي کیفیت تکنولوژیکی
در قالب عقد قرارداد بین چغندرکار و  در تمام نقاط دنیا خرید چغندرقند تقریباً ،در حال حاضر

و در برخـی  ) سـاکارز موجـود در ریشـه چغندرقنـد     درصـد (دن عیـار  کـر کارخانه قند و بـا لحـاظ   
 ـ  یا به اصـطالح کیفیـت تکنولـوژیکی چغندرقنـد    ـ استحصال از ریشه   مقدار ساکارز قابل ،کشورها
بـر   ،کارخانـه قنـد   32عیارسـنج در   ب سیستمصبا ن 1354چغندرقند در ایران از سال . شود انجام می

تـا   10خطی زیر براي چغندرقند کشت بهاره و پاییزه در دامنه عیـار   مبناي عیار و با استفاده از رابطه
  :شود اري میخریدگذاري و  ارزش درصد، 24

  )عیار - 3/ (13× قیمت پایه = قیمت خرید چغندرقند 
 سـه درصـد  ها معادل  فرض بر این است که مقدار ضایعات مجاز شکر براي کارخانه ،در این فرمول

هـاي انجـام شـده در کشـور طـی       بررسـی  .اسـت درصد  13استحصال شکر برابر تجارتی و راندمان 
هاي قند نشان داد که میانگین ضایعات قندي کشـور معـادل    به تفکیک کارخانه 1377-81هاي  سال
ضـایعات   بنـابراین، . بـود ) درصـد  81/4تـا   44/2و در دامنه بین  66/0یار درصد با انحراف مع 86/3

هاي قند با آنچه در فرمول خرید فرض شده است، تفاوت دارد و الزم  گزارش شده توسط کارخانه
تجـارتی  رانـدمان   میـانگین . تـري انجـام شـود    هـا و مطالعـات دقیـق    است در این خصـوص بررسـی  

 16/8-96/13(درصـد   99/11شـور، طـی همـین دوره معـادل     ي قنـد ک هـا  کارخانـه  استحصال شکر
کننده چغندرقنـد   هاي قند مصرف در ضمن، بین کارخانه. درصد بود 38/1با انحراف معیار ) درصد

  .اي وجود داشت کشت پاییزه با بهاره از این لحاظ تفاوت قابل مالحظه
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چغندرقند کشت پاییزه خوزسـتان  هاي اخیر در مورد وضعیت کیفیت  نتایج تحقیقی که در سال
و فرمول خرید چغندرقنـد انجـام شـد، نشـان داد متوسـط درصـد رطوبـت ریشـه چغندرقنـد پـاییزه           

) درصد ماده خشـک  25درصد آب یا  75(درصد است که نسبت به چغندرقند نرمال  79خوزستان 
  .معادل چهار درصد، ذخیره آب بیشتري دارد

پـژوهش و در نظرگـرفتن پتانسـیل منطقـه و بـا هـدف افـزایش         طورکلی، با توجه به نتایج این به
متوسط عیار چغندرقند پاییزه خوزستان، فرمولی جدیـد بـا سـه نـوع ضـریب متفـاوت بـراي خریـد         

ـن       . درصـد معرفـی شـد    24تـا   10چغندرقند در دامنه عیـار بـین    در ایـن فرمـول، نـرخ خریـد هـر تُ
، }))155/0× عیـار  ( -325/1(× قیمت پایه {:صددر 9/14تا  10بین ) چغندرقند براي عیارهاي الف

عیارهـاي مسـاوي و   ) و ج} ))065/0× عیـار  + (025/0(× قیمت پایـه  {: درصد 9/19تا  15بین ) ب
  .شود محاسبه می} )325/1(× قیمت پایه {: درصد 20تر از  بزرگ
بـر   رسد کاربرد فرمول خرید غیرخطی جدید گامی مؤثر در جهـت خریـد چغندرقنـد    نظر می به

مبناي کیفیت و در نتیجه، افزایش راندمان کارخانه با چغندرقندهاي کشت پـاییزه و در عـین حـال،    
متضمن حمایت از کشاورزانی باشد که در قالب عقد قرارداد مشخص، ماده اولیـه بـا کیفیـت برتـر     

  .تولید کنند
از طریـق   در اکثر کشورهاي پیشرفته، خریـد چغندرقنـد بـا توجـه بـه کیفیـت تکنولـوژیکی آن       

براسـاس وزن   ،نهایـت درهاي عمده و برآورد میزان واقعی قند مالس و  گیري میزان ناخالصی اندازه
جهت خرید بر مبناي کیفیت چغندرقنـد الزم اسـت    .شود استحصال انجام می ریشه و میزان قند قابل

ار شکر سفیدي که برداري از آن مقد در هنگام ورود هر محموله چغندرقند به کارحانه قند، با نمونه
ن چغندرقنـد تحـویلی بـه کارخانـه قنـد تولیـد خواهـد شـد، مشـخص شـود           لـذا در واحـد   . از هر تُ

گیــري عیــار بایــد درصــد قنــد مــالس از روي غلظــت  عیارســنجی کارخانــه قنــد، عــالوه بــر انــدازه
ـن     هاي موجود در ریشه چغندرقنـد بـرآورد و سـپس درصـد قنـد قابـل       ناخالصی استحصـال از هـر تُ

کـه  ـ معـدنی و آلـی مختلـف موجـود در ریشـه چغندرقنـد         ياهـ  ترکیـب . ندرقند محاسبه شـود چغ
از طریـق افـزایش میـزان قنـد مـالس باعـث کـاهش کیفیـت         ـ شوند   اصطالح ناخالصی نامیده می به

 اساس کار و مبناي اولیه در خصوص رابطه قنـد مـالس بـا مقـدار     .شوند تکنولوژیکی چغندرقند می
عالوه سدیم در  و پتاسیم بر این اصل استوار است که وجود یک مول پتاسیم به هاي سدیم ناخالصی

شود در فرآیند استحصال شکر از چغندرقند، یک مول شکر وارد مـالس   ریشه چغندرقند باعث می
بر این اساس و با لحاظ کـردن نقـش سـایر عنصـرهاي     . شود و در نتیجه، به شکر سفید تبدیل نشود

طـی قـرن گذشـته جهـت بـرآورد میـزان قنـد        ) 6-14جدول (تجربی متعددي هاي  فرمولزا،  مالس
  هاي موجود در ریشه چغندرقند در کشورهاي مختلـف ارائـه   مالس بر اساس میزان و نوع ناخالصی
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در ریشه ) MS(هاي تخمین میزان قند مالس  لیست برخی از فرمول .6-14جدول 
، )N(مضره  نیتروژن، (Na)، سدیم (K)هاي پتاسیم  چغندرقند بر اساس ناخالصی

  در کشورهاي مختلف) RS(احیا کننده و قندهاي ) B( ، بتائین)R(رافینوز
 کشور محقق فرمول

MS = 0.342 (K+Na) (Dedek, 1927) چکسلواکی 

MS = 0.343 (K+Na) + 0.094N - 0.31 (Reinefeld, 1974) آلمان 

MS = 0.124K + 0.117Na + 0.408N (Devillers, 1976) فرانسه 

MS = 0.289 (K+Na) + 0.078N + I + 0.0546 (Vukov, 1977) مجارستان 

MS = 0.19 (K+Na) + 0.274N + 1.1451 -0.576 (Akyar, 1980) ترکیه 

MS = 0.16K + 0.34Na + 0.091N + 5.67 (Hachimi, 1985) مراکش 

MS = 0.1558K + 0.0623Na + 0.7888 (Khelemskihj, 1986) اکراین 

MS = 0.14 (K+Na) + 0.25N + 3.3G + 0.3 (Devillers, 1988) فرانسه 

MS = 0.92K + 0.75Na + 0.84N + 1.15B + 4.95R (Burba, 1993) آلمان 

MS = 0.12 (K+Na) + 0.24N + 0.48 (Marlander,1996) آلمان 

  
هـاي   بسته به شرایط اکولوژیکی منطقه، نـوع رقـم و همچنـین تکنیـک     ،ها در این فرمول .شده است

زا و درجـه تـأثیر آن در تشـکیل     زراعی کاشت، داشت و برداشت چغندرقند، نوع ناخالصی مـالس 
هاي  تغییراتی در فرمول ،عالوه با گذشت زمان و انجام مطالعات بیشتر هب. استمیزان مالس متفاوت 

هفتـاد     در شـرایط اقلیمـی کشـور آلمـان در دهـه      ،عنوان مثال هب .استبرآورد قند مالس انجام شده 
کن پـس از  یل .عنوان فرمول رسمی برآورد قند مالس پذیرفته شد بهفرمول معروف راینفلد  ،میالدي

هاي  در همان شرایط اقلیمی نشان داد که میزان ناخالصیمحققین سال، تحقیقات  30گذشت حدود 
فرمول ، 1996تغییر یافته است و لذا در سال  ،نسبت به دهه هفتاد میالديموجود در ریشه چغندرقند 

دامنـه  الزم به ذکر است کـه  . گیرد معرفی و در حال حاضر مورد استفاده قرار میجدید برانشویک 
و نیتـروژن مضـره در فرمـول معـروف      سدیم هاي پتاسیم، هر یک از ناخالصیغلظت مجاز تغییرات 

ــه ــد ب ــب  راینفل ــی 93/0-14/5و 35/0-48/5، 19/4-23/10ترتی ــول در یــک میل ــر  م صــدگرم خمی
چغندرقند است که ضرورت دارد در هنگام استفاده از آن جهت تخمین درصد قنـد مـالس، مـورد    

 .توجه قرار گیرد
هاي عمده  گیري ناخالصی دستگاه بتاالیزر جهت تجزیه کیفی و اندازه شش ایران،در اکنون  هم

 مضره وجود دارد که میزان قنـد مـالس هـر نمونـه نیـز بـا      نیتروژن چغندرقند شامل پتاسیم، سدیم و 
استفاده از فرمول راینفلد برآورد و از تفاضل درصد قند مالس از درصد قند چغندرقند، درصد قنـد  

تنها در ارزیـابی   هاطالع صحیح و دقیق از میزان قند مالس چغندرقند ن. دشو میتعیین استحصال  قابل
هاي تحقیقاتی، بلکـه در تعیـین ضـایعات شـکر در      هاي چغندرقند در پروژه پتانسیل تولید شکر رقم
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اسـاس   هاي قند نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و در تعیین فرمول خرید چغندرقند بر کارخانه
هـاي مختلـف    فرمـول به طـورکلی، در بـین   . ندکتواند نقش مهمی ایفا  کیفیت تکنولوژیکی آن می

و با توجه بـه متوسـط و دامنـه تغییـرات     ) 6-14جدول (معرفی شده جهت تخمین درصد قند مالس 
براي شرایط ایران، فرمول راینفلـد  ) 4-14و  3-14، 2-14هاي  جدول(سه ناخالصی مهم چغندرقند 

تـر   ی مناسـب هاي بتاالیزر به طـور نسـب   جهت تخمین درصد قند مالس در برنامه کامپیوتري دستگاه
البته باید توجه داشت که متوسط غلظت سدیم ریشه چغندرقند در ایران در حدود سـه برابـر   . است

میانگین غلظت سدیم در اروپا است و از این لحاظ، امکان دارد مفروضات فرمول راینفلد در برخی 
  .موارد، محقق نشود

  هاي جانبی چغندرقند فرآورده
در سـابق،  . محصوالت جانبی شامل برگ، تفاله و مـالس اسـت  چغندرقند عالوه بر شکر داراي 

شـد ولـی امـروزه عـالوه بـر       عنوان مواد غـذایی دامـی اسـتفاده مـی     از این محصوالت جانبی تنها به
، الکـل، اسـید اسـتیک،    )مالس تغلیظ شـده لینـت دار  (خوراك دام در تولید پکتین، سلولز، ویناس 

  .نیز کاربرد دارند.... اسید سیتریک و
) بسـته بـه روش برداشـت   (ها به تنهایی و یا همراه با قسـمت سـر    پس از برداشت ریشه، از برگ

-18ها همراه با سر  درصد و برگ 12-14هاي چغندرقند  درصد ماده خشک برگ. شود استفاده می
 .شود درصد است و خوراك مناسبی براي تعلیف حیوانات نشخوارکننده محسوب می 16

  )مارك(تفاله چغندرقند 
مـواد خشـبی و یـا     ،آن قسمت از مواد غیرقندي چغندرقنـد کـه در آب جـوش نـامحلول اسـت     

بـه   قنـد مـارك چغندر میـزان  . مارك بیشترین سهم را در مواد غیرقندي دارد. شود مارك نامیده می
هـاي تیـپ    رقـم مقـدار مـارك    .آب و هوا و زمان برداشـت بسـتگی دارد   ،خاكوضعیت نوع بذر، 

در رابطـه بـا نـوع بـذر و      مـارك چغندرقنـد  . بیشتر اسـت  معموالًهاي محصولی  رقم قندي نسبت به
ی که در مناطق مرطـوب رشـد   یهاقندچغندر .در نوسان استدرصد   3-6ی بین یشرایط آب و هوا

. ندهستاند داراي مارك کمتري  ی که در مناطق خشک رشد کردهیهاقندنسبت به چغندر ،اند کرده
با افـزایش   .کود نیتروژن و همچنین زمان برداشت همبستگی وجود دارد بین درصد مارك و میزان

کـه بـا افـزایش    اسـت   در حـالی و ایـن  یابد  کاهش می قندمقدار مارك چغندر ،میزان کود نیتروژن
 20پکتـین،   درصـد  25سـلولز،   درصـد  25مـارك داراي   .یابد مقدار آن کاهش می نیز،دوره رشد 

مقـدار  . مـارك مقـداري لیگنـین دارد    ،عالوه بر اینهـا . استگاالکتان شش درصد آرابان و  درصد
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  .چغندرقند استبودن لیگنین مبین درجه چوبی 
پکتـین و پنتـوزان بـه     ،مانـد  سلولز و لیگنین بـدون تغییـر مـی    سلولز و همی ،که در سیلو در حالی

وزن چغندرقند قبل از در سیلو مقدار مارك به درصد  ،بنابراین. دنشو محلول تجزیه می ياه ترکیب
تواند در اثر تبخیر آب  البته افزایش درصد مارك در چغندرهاي سیلو شده می .یابد سیلو کاهش می

  .وجود آمده باشد هب
شود و ممکن است در تهیـه   هاي پرکی، مفتولی و قالبی تهیه می تفاله خشک چغندرقند به شکل

دار  اي روشن و مالس قند بدون مالس قهوهرنگ تفاله خشک چغندر. آن از مالس نیز استفاده شود
  .اي تیره متغیر است اي روشن تا قهوه آن بر حسب میزان مالس افزوده شده از قهوه

شـود کـه    تفاله چغندرقند در سیستم غذایی حیوانات به یکـی از سـه صـورت زیـر مصـرف مـی      
  :ها است اختالف این سه نوع فقط در میزان ماده خشک آن

  درصد ماده خشک 6-12    دار تفاله آب -1
  درصد ماده خشک 18-30    تفاله تر یا پرس شده -2
  درصد ماده خشک 87-92    تفاله خشک -3

دلیـل  . جـو اسـت   ـ معـادل مخصوصاً وقتی با مالس غنی شده باشد  ـ ارزش غذایی تفاله خشک  
 انـرژي ارزشـمندي بـراي تـأمین    ها منبع  دار آن است که براي دام اصلی مصرف تفاله خشک مالس

از ایـن   ،و در بسیاري مـوارد ند ک میخوراك  قند موجود در آن ماده را خوش ،است و عالوه بر آن
  .عنوان غذاي کنسانتره استفاده کرد هتوان ب ماده فقط می

ابتدا تفاله تر را با مالس گرم مخلوط و وارد استوانه آهنی عظیمی که با سرعت کمـی حرکـت   
در جهت عکس حرکـت تفالـه نیـز     .کنند می ،قرار گرفته استکند و معموالً افقی یا کمی مایل  می

مخلـوط تفالـه و   موجـود در   آب ،هواي گرم و خشـک . کنند هواي گرم و خشک وارد استوانه می
  هکـه بـ   تفاله وقتـی . کند صورت بخار آب خارج می هی را جذب و آن را بیتنها همالس و یا تفاله تر ب

و  یابـد  افزایش می درصد 90خشک شده و ماده خشک آن به حدود  رسد، میانتهاي دیگر استوانه 
همـان صـورت کـه از اسـتوانه     ه تفاله خشک را بـ  ،ها در بعضی از کارخانه. کند استوانه را ترك می

هـا را   آن دیگر، در بعضی و به انبار منتقل ـ  نام تفاله خشک پرك معروف است هو بـ شود   خارج می
وزن . آورنـد  صورت تفاله فشنگی در می هاي کم و بیش بزرگ و یا به صورت قالب هپرس کرده و ب

  .کیلوگرم در مترمکعب است 600تا  500مخصوص ظاهري تفاله فشنگی بین 

  مالس چغندرقند
بی است که در قسمت طبـاخی در کارخانـه قنـد    آ مالس آخرین پس ،از نقطه نظر تکنولوژیکی

از تـوان   نمـی  لـی، ودهـد   را ساکارز تشکیل میبا وجود آنکه، قسمت عمده مالس . شود حاصل می
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 .دسـت آورد  هصـورت کریسـتال بـ    شکري از آن بـه مجدد، طریق تبخیر و تغلیظ و کریستالیزاسیون 
  .اي مایل به سیاه متغیر است اي روشن تا قهوه رنگ مالس از قهوه

ترکیـب  و همچنـین  » غیرساکارز+ ساکارز + آب «تولید مالس بستگی به نسبت مواد در سیستم 
بیش از همه به ترکیبات معدنی پتاسیم و سدیم و همچنـین در صـورت    و مواد غیرساکارز غیرقندي

  .دارد ـ دهند که حاللیت ساکارز را تحت تأثیر قرار میـ حضور، کلسیم 

  ارزش غذایی مالس چغندرقند
آخـرین  . ترکیب شیمیایی که براي مالس گزارش شده است از تنـوع زیـادي برخـوردار اسـت    

درصد و قابلیت هضم ماده خشـک حـدود    77ها حاکی است که قابلیت هضم پروتئین، حدود  قمر
تواننـد از مـالس    راحتـی مـی   دهد حیوانات نشـخوارکننده بـه   این موضوع نشان می. درصد است 90

، اسـید آمینـه   )درصـد  27(ترکیب پروتئین مالس، داراي سه جزء اصلی شامل بتـائین  . استفاده کنند
دار، بـه مـالس    اعتقاد بر این است که ترکیبات نیتروژن. است) درصد 35(و سایر مواد ) درصد 33(

  .دهند اي می طعم و بوي ویژه
در مـالس چغندرقنـد   دهد کـه میـزان آن    جزء عمده مواد خشک مالس را، ساکارز تشکیل می

 ز درهمچنین مقدار انـدکی قنـدهاي احیـاء کننـده و رافینـو     . )7-14جدول ( درصد است 50حدود 
پتاسـیم و سـدیم،   . آخرین جزء مهم مواد بدون نیتروژن مـالس، خاکسـتر اسـت   . مالس وجود دارد

گرم در  11و  55ترتیب  به(ها نسبتاً باال است  میزان آن. بیشترین سهم را در مواد معدنی مالس دارند
. شـود هـا   روي در مصرف مالس، موجـب اسـهال در دام   و ممکن است در صورت زیاده) کیلوگرم

. هـا نخواهـد کـرد    مقدار ویتامین مالس کم است و کمک چندانی بـه تـأمین ویتـامین موردنیـاز دام    
عنـوان   تـوان بـه   تشخیص واقعی ارزش غذایی مالس، خیلی مشکل اسـت، زیـرا از مـالس فقـط مـی     

  .درصد است ـ استفاده کرد 20مکمل جیره غذایی ـ که میزان آن حدود 
  مالس چغندرقندی یترکیبات شیمیا. 7-14جدول 

  )%(مقدار   موادنوع   )%(مقدار   موادنوع 
  90/0  کلر  18  آب

  09/0  نیترات و نیتریت  51  ساکاروز
  97/6  کربن ازت دار  90/3  پتاسیم
  07/3  کربن بدون ازت  53/0  سدیم
  00/5  تیامین  25/0  کلسیم
  00/3  کربوهیدرات  02/0  منیزیم
  00/7  سایر ترکیبات آلی  27/0  سولفات
  1382تکنولوژي قند، تالیف شیخ االسالمی، : منبع
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 آینده انداز چشم
نگـاهی   بـا  در ارتباط با کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند و ضـایعات آن الزم اسـت  به طورکلی، 

بـه موضـوع پرداختـه     گیـرد  بر این اصل که کیفیت چغندرقند در مزرعه شکل مـی  و با تأکیدجامع 
شود که ریشه تازه باشد و  از لحاظ تکنولوژیکی، کیفیت خوب چغندرقند به حالتی اطالق می. شود

درصد و غلظت پتاسیم، سدیم و نیتروژن مضره  18درصد، عیار حدود  75-77ماده خشک آن بین 
  .صد گرم خمیر چغندرقند باشد مول در یک ترتیب حدود چهار، یک و یک میلی آن به

اصـلی  هدف الزم است ا» نگرش از بذر تا شکر سفید«لذا با طرح دیدگاهی جدید تحت عنوان 
انـدرکاران هـر دو بخـش     مـدنظر و مـورد توجـه دسـت     ،شده شکر کاهش هزینه تمامزیر با تکیه بر 

  :کشاورزي و صنعت این محصول استراتژیک قرار گیرد
  .گیرد می بهبود کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند که در مزرعه شکل −
  .به حداقل رساندن ضایعات عملیات برداشت، بارگیري، حمل و تحویل چغندرقند −
 .هاي قند قندي چغندرقند در سیلوي کارخانه کاهش ضایعات وزنی و −
  .خرید بر مبناي کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند −
  .قند یند استحصال شکر از چغندرقند در کارخانهآدن فرکربهینه  −

  منابع مورداستفاده
هـاي کمـی و کیفـی در چغندرقنـد      ارتباط نیتـرات دمبـرگ بـا صـفت    . 1369. ر.ابراهیمیان، ح −

  .13-18): 2(8چغندرقند، . زمستانه
چکیـده  . اثـر نیتـروژن و تـراکم بوتـه بـر ارزش تکنولـوژي چغندرقنـد       . 1371. ر.ابراهیمیان، ح −
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  ممپانزدهپانزدهفصل فصل 

  چغندرقند پاییزهچغندرقند پاییزه

  پور و مصطفی حسینحمید شریفی ، سیدیعقوب صادقیان

  مقدمه
و  Vulgaresهاي وحشـی چغنـدر بـه گـروه      ند و طیف وسیعی از گونهقهاي زراعی چغندر رقم

هاي زراعی در داخل یک گونه قرار دارند که شامل  تمام رقم. دنتعلق دار Chenopodiaceaeتیره 
. هسـتند ) 2n=18(ید یدیپلو ،هاي زراعی همه تیپ. استاي  ی و علوفهیبرگی، لبو درقند، چغندرچغن

. تجدیـدنظر قـرار گرفـت    مـورد فورد لویـد و ویلیـامز   ، گیاهشناسی چغندرقند توسط 1975در سال 
منجـر بـه دو زیرگونـه     Beta maritimaکه گزینش انسان در داخل گونه  بودندها بر این عقیده  آن

vulgaris  و زیرگونه ـ ریشه حجیم  ـ باcicla  بعضـی دیگـر   . ـ شدتیپ برگی و بدون ریشه حجیم  ـ
باعث ایجاد چغنـدري بـا ریشـه     B. maritimaاي و  بر این عقیده هستند که تالقی بین چغندر علوفه

  . دشحجیم و خواص کیفی مطلوب 
. اسـت یافتـه  پیش تکامل دویست سال یکی از محصوالت جوانی است که کمتر از  ،چغندرقند

رسـد کـه گـزینش در داخـل چغنـدر       نظر مـی  ساله هستند و به یک هاي وحشی چغندر معموالً گونه
ـ رویشـی   رشد منظور طوالنی شدن دوره  بهـ آن به عادت دوساله  رفتار رشد ساله موجب تغییر  یک
یـک محصـول صـنعتی     عنـوان  چغندرقنـد را بـه  ) ریشه(اندام رویشی تولید  ،یند تکاملیآاین فر. دش

  .پذیر ساخت امکان
مـاي  مانـد و بـا دریافـت د    میباقی خاك د و در طول زمستان در نز میدر پاییز جوانه چغندرقند 

چغندرقند اکنون . کند و گل تولید میود ر میبه ساقه  ،در بهار افزایش طول روزپایین در زمستان و 
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ی ییک محصول پاییزه در شرایط آب و هـوا عنوان یک محصول تابستانه در مناطق معتدل سرد و  به
کشـت  صـورت فاریـاب    این گیاه بـه  ،گرمسیر در مناطق گرمیسر و نیمه. شود اي زراعت می انهمدیتر
درجـه   60تـا  30 بـین ی جغرافیـای  هـاي  عمده سطح زیرکشت چغندرقند محدود بـه عـرض   .شود می

عـرض جنـوبی در   درجـه   60تـا  30شمالی در اروپا، آسـیا، شـمال آمریکـا، شـمال آفریقـا و      عرض 
  . استآمریکاي جنوبی 

زمـان بـا    هـم پیش ـ  سال  چهلهاي امکان کشت چغندرقند در استان خوزستان به حدود  بررسی
  زراعـی و مقایسـه رقـم    هاي بـه  آزمایش ،1342از سال . گردد ـ بازمیسیس سد و شبکه آبیاري دز  أت

دست آمدن نتایج مطلوب از مزارع آزمایشی چغندرقند در  هآباد شروع شد و با ب چغندرقند در صفی
ن در روز و سپس کارخانه قند دزفول با ظرفیـت   2500منطقه، کارخانه قند اهواز با ظرفیت   5000تُ

ن در روز احداث  و سـطح زیرکشـت    نـد فعـال بود متمـادي  هاي  این دو کارخانه قند طی سال. دشتُ
در . ستقبال چغندرکاران استان خوزسـتان قـرار گرفتـه بـود    مورد اآن دلیل مزیت نسبی  چغندرقند به
هرحال طی چنـد سـال اخیـر، بـه      هب. هکتار نیز رسیدده هزار سطح زیرکشت آن به  ،ها بعضی از سال

بـه سـطح   و کشت چغندرقند در اسـتان خوزسـتان    نددالیل نامشخص این دو کارخانه قند فعال نیست
ایـن درحـالی اسـت کـه     . ده اسـت شـ آباد محدود  صفی تحقیقات کشاورزيایستگاه در  ها آزمایش

دلیل مصرف آب کمتر نسبت بـه   که زراعت چغندرقند پاییزه بهاست تحقیقات اقتصادي نشان داده 
که کشت از جهان در مناطقی . یر محصوالت و چغندرقند تابستانه از مزیت نسبی برخوردار استاس

، سـطح  )ایتالیـا، مـراکش و تـونس    جنـوب  ، مصـر، جنوب اسـپانیا نظیر (دارد اج وچغندرقند پاییزه ر
  .استبه افزایش  زیرکشت چغندرقند پاییزه رو

 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده
به شوري  ،هتیرهاي دیگر این  و همانند بسیاري دیگر از گونه اسفناجیانة تیرمتعلق به چغندرقند 

و در رد رشـد رویشـی دا   ،سـال اول چغندرقند گیاهی اسـت دوسـاله کـه در    . استو خشکی مقاوم 
هـاي   سلول. هاي ریزي به نام مریستم تشکیل شده است چه از سلول همرحله کوتیلدونی، مریستم ساق

. کننـد  هاي روزت را ایجاد می د و برگونش مینی تقسیم وانتهاي مرحله کوتیلددر  ،اطراف مریستم
پـس از ورنالیزاسـیون،   . آورنـد  مـی  وجـود  هرا بـ  اي هاي هیپوکوتیل نیـز رشـد و ریشـه ذخیـره     سلول

وجـود   هبـ  پیرامـون آن هـاي   سـلول  و )مریستم(ی یهاي انتها توجهی در متابولیسم سلول تغییرات قابل
 ،د و در نتیجـه کننـ  طولی مـی رشد تقسیم و سپس  ،ییهاي مریستم انتها هاي زیر سلول  سلول. آید می

 ،گیاهانی هستند کـه در سـال اول  ) بولترها(رفته هاي به ساقه  بوته. آید پدید می) روي ساقه(بولتینگ 
  .کنند دهنده تولید می هاي گل ساقه
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هـا کـه دوره    بعضـی سـال  
کـه   ییاز آنجـا 

شود، ریشـه گیاهـان بـه سـاقه رفتـه داراي کیفیـت       

گیري در  یند خالل
گیـري   برداشـت و یـا کاردهـاي خـالل    

بـراي سـال بعـد    

توجه عملکرد ریشه و عیـار  

اگر کاشت بذر در مزرعه زود 
 .دایجاد شو

هاي مقاوم به بولتینگ استفاده شود و بـراي رسـیدن بـه ایـن     

سـال گذشـته    
ساله در  39 ماي

صورت  به(گراد 

 
  

بعضـی سـال   در
از آنجـا . روند هاي حساس به ساقه می

شود، ریشـه گیاهـان بـه سـاقه رفتـه داراي کیفیـت       

یند خاللآو در زمان برداشت و فر
برداشـت و یـا کاردهـاي خـالل    

بـراي سـال بعـد     ،گیاهان به ساقه رفته ممکن است بذر تشکیل دهند و این بذرها پس از ریزش

توجه عملکرد ریشه و عیـار   موجب کاهش قابل

اگر کاشت بذر در مزرعه زود 
ایجاد شومشکالتی 

هاي مقاوم به بولتینگ استفاده شود و بـراي رسـیدن بـه ایـن     
  .نژادي بسیار منظم و دقیقی الزم است تا به نتیجه قطعی برسد

 39 در) دزفول و اهـواز 
مايشود که متوسط کمترین د
گراد  درجه سانتی

  87-88ساله و سال 

در شـود،  در مناطقی مثل خوزستان که چغندرقند در پاییز کشت مـی 
هاي حساس به ساقه می

شود، ریشـه گیاهـان بـه سـاقه رفتـه داراي کیفیـت       

و در زمان برداشت و فر
برداشـت و یـا کاردهـاي خـالل    هـاي دسـتگاه   

گیاهان به ساقه رفته ممکن است بذر تشکیل دهند و این بذرها پس از ریزش

موجب کاهش قابل

اگر کاشت بذر در مزرعه زود  ـ  استمتداول 
مشکالتی  ،حساسرقم 

هاي مقاوم به بولتینگ استفاده شود و بـراي رسـیدن بـه ایـن     
نژادي بسیار منظم و دقیقی الزم است تا به نتیجه قطعی برسد

دزفول و اهـواز (اطالعات هواشناسی منطقه کشت پاییزه 
شود که متوسط کمترین د مالحظه می

درجه سانتی 10کمتر از ماي 

ساله و سال  39نمایش دماهاي حداقل، حداکثر و متوسط 

در مناطقی مثل خوزستان که چغندرقند در پاییز کشت مـی 
هاي حساس به ساقه می تر از حد معمول باشد، ژنوتیپ

شود، ریشـه گیاهـان بـه سـاقه رفتـه داراي کیفیـت        خراج قند استفاده می
  :دنآور وجود می

و در زمان برداشت و فرهستند هاي فیبري 
هـاي دسـتگاه    ند شـدن سـریع تیغـه   

گیاهان به ساقه رفته ممکن است بذر تشکیل دهند و این بذرها پس از ریزش
 

موجب کاهش قابل ،در مزرعه

متداول چغندرقند تابستانه 
رقم هاي  بوتهبا به ساقه رفتن 

هاي مقاوم به بولتینگ استفاده شود و بـراي رسـیدن بـه ایـن     
نژادي بسیار منظم و دقیقی الزم است تا به نتیجه قطعی برسد

اطالعات هواشناسی منطقه کشت پاییزه 
مالحظه می. ده است

ماي که اگر مدت د

نمایش دماهاي حداقل، حداکثر و متوسط 

در مناطقی مثل خوزستان که چغندرقند در پاییز کشت مـی 
تر از حد معمول باشد، ژنوتیپ

خراج قند استفاده می
وجود می هبرا و مشکالت زیر 

هاي فیبري  گیاهان به ساقه رفته داراي ریشه
ند شـدن سـریع تیغـه   

گیاهان به ساقه رفته ممکن است بذر تشکیل دهند و این بذرها پس از ریزش
 .آورند وجود می

در مزرعههاي به ساقه رفته 

تابستانه که کشت 
با به ساقه رفتن ممکن است 

هاي مقاوم به بولتینگ استفاده شود و بـراي رسـیدن بـه ایـن      در مناطق کشت پاییزه، باید از رقم
نژادي بسیار منظم و دقیقی الزم است تا به نتیجه قطعی برسد

اطالعات هواشناسی منطقه کشت پاییزه 
ده استشمقایسه 
که اگر مدت ددهد  تجربه نشان می

نمایش دماهاي حداقل، حداکثر و متوسط 

  ـ چغندرقند پاییزه

در مناطقی مثل خوزستان که چغندرقند در پاییز کشت مـی 
تر از حد معمول باشد، ژنوتیپ سرماي زمستان طوالنی

خراج قند استفاده میتند براي اساز ریشه چغندرق
و مشکالت زیر هستند 

گیاهان به ساقه رفته داراي ریشه
ند شـدن سـریع تیغـه   موجب کُ ،
.  

گیاهان به ساقه رفته ممکن است بذر تشکیل دهند و این بذرها پس از ریزش
وجود می هچغندرهاي هرز را ب
هاي به ساقه رفته  افزایش تعداد بوته

 .شود
که کشت ـ طق سردسیر  

ممکن است  ،انجام گیرد
در مناطق کشت پاییزه، باید از رقم

نژادي بسیار منظم و دقیقی الزم است تا به نتیجه قطعی برسد برنامه به
اطالعات هواشناسی منطقه کشت پاییزه ، 1-15در شکل 

مقایسه  1388با سال 
تجربه نشان می. افتد دي اتفاق می

نمایش دماهاي حداقل، حداکثر و متوسط . 1-15شکل 

ـ چغندرقند پاییزه 15فصل 
 

در مناطقی مثل خوزستان که چغندرقند در پاییز کشت مـی 
سرماي زمستان طوالنی

از ریشه چغندرق
هستند نامطلوب 

گیاهان به ساقه رفته داراي ریشه −
،کارخانه

.دنشو می
گیاهان به ساقه رفته ممکن است بذر تشکیل دهند و این بذرها پس از ریزش −

چغندرهاي هرز را ب
افزایش تعداد بوته −

شود قند می
طق سردسیر  در منا −

انجام گیرد
در مناطق کشت پاییزه، باید از رقم −

برنامه به ،هدف
در شکل 

با سال ) 87-1360(
دي اتفاق می



  

چغندرقند 

هـاي حسـاس   
هاي مقاوم بـه بولتینـگ در خوزسـتان و منـاطق     
مـدت سـاعات   
هـاي مقـاوم نیـز بـه     
هایی در منطقـه  
، متوسـط حـداقل   
بـاالتر و ایـن رونـد صـعودي     

ـ هـاي سـال     در اکثر ماه
ایـن  . ساله منطقه بـوده اسـت  

منطقـه کشـت پـاییزه    

فصـل زمسـتان   
طی فصـل   ،در ضمن

شرایط رطوبتی بیش از 
لکـه  (سرکوسـپورا  

بهـاره شـدن یـا    
  هـا در اردیبهشـت  

 
  منطقه دزفول

هـاي حسـاس    طول انجامد، تعداد زیادي از رقم
هاي مقاوم بـه بولتینـگ در خوزسـتان و منـاطق     

مـدت سـاعات    ،اگر در منطقه خوزسـتان 
هـاي مقـاوم نیـز بـه      هفته تجاوز کند، رقم

هایی در منطقـه   شود و چنین سال
، متوسـط حـداقل   88-87در سال 

بـاالتر و ایـن رونـد صـعودي     
در اکثر ماه 1387

ساله منطقه بـوده اسـت  
منطقـه کشـت پـاییزه     مـاي اخـتالف بـین حـداکثر و حـداقل د    

فصـل زمسـتان    دهـد کـه در  
در ضمن. استمناطق کشت پاییزه چغندرقند 
شرایط رطوبتی بیش از ). 1-

سرکوسـپورا  موجب افزایش بیماري 
بهـاره شـدن یـا    مـاي  د(پـایین در فصـل زمسـتان    

هـا در اردیبهشـت   روي بوته افتد و موجب ساقه

منطقه دزفولدر  1387

طول انجامد، تعداد زیادي از رقم
هاي مقاوم بـه بولتینـگ در خوزسـتان و منـاطق     

اگر در منطقه خوزسـتان . تري دارند، الزامی است
هفته تجاوز کند، رقم هشت

شود و چنین سال ها از حالت عادي بیشتر می
در سال . را عارضه طبیعی در نظر گرفت

بـاالتر و ایـن رونـد صـعودي      ،بود ولـی در اواسـط بهمـن   
1387سال  ياممتوسط حداکثر د

ساله منطقه بـوده اسـت   39بیشتر از متوسط دوره 
اخـتالف بـین حـداکثر و حـداقل د    

دهـد کـه در   متوسط ماهیانه و میزان بارندگی در دزفول نشـان مـی  
مناطق کشت پاییزه چغندرقند 

-15و جدول  2-
موجب افزایش بیماري ـ 

پـایین در فصـل زمسـتان    
افتد و موجب ساقه

1387- 88ساله با سال 

طول انجامد، تعداد زیادي از رقم هفته به شش
هاي مقاوم بـه بولتینـگ در خوزسـتان و منـاطق      کاشت رقم

تري دارند، الزامی است
هشتگراد از  درجه سانتی

ها از حالت عادي بیشتر می
را عارضه طبیعی در نظر گرفت

بود ولـی در اواسـط بهمـن   
متوسط حداکثر د

بیشتر از متوسط دوره  ـ  اواسط اردیبهشت
اخـتالف بـین حـداکثر و حـداقل د    

متوسط ماهیانه و میزان بارندگی در دزفول نشـان مـی  
مناطق کشت پاییزه چغندرقند 

-15شکل (است 
ـ هاي بهمن و اسفند  

پـایین در فصـل زمسـتان     مـاي د. شـود 
افتد و موجب ساقه هاي دي و بهمن اتفاق می

ساله با سال  39مقایسه میزان تبخیر و بارندگی 

ششزمستان بیش از 
کاشت رقم ،بنابراین. روند

تري دارند، الزامی است رماي زمستانه طوالنی
درجه سانتی هشت
ها از حالت عادي بیشتر می روي آن د و درصد ساقه
را عارضه طبیعی در نظر گرفت توان آن

بود ولـی در اواسـط بهمـن   پیش سال  39در دي کمتر از متوسط 
متوسط حداکثر د. یافته استتا پایان فصل رشد ادامه 

اواسط اردیبهشت
اخـتالف بـین حـداکثر و حـداقل د     ،هاي اخیـر 

  .چغندرقند افزایش یافته است
متوسط ماهیانه و میزان بارندگی در دزفول نشـان مـی  

مناطق کشت پاییزه چغندرقند  سال هاي مقدار تبخیر کمتر از سایر فصل
است  درصد 50زمستان میزان تبخیر باالتر از 

هاي بهمن و اسفند   ویژه در ماه
شـود  مزارع چغندرقند در منطقه می

هاي دي و بهمن اتفاق می

مقایسه میزان تبخیر و بارندگی 

زمستان بیش از فصل در طول 
روند حساس به ساقه می

رماي زمستانه طوالنی
هشتهاي کمتر از 

د و درصد ساقهنافت
توان آن خواهد بود و می

در دي کمتر از متوسط 
تا پایان فصل رشد ادامه 

اواسط اردیبهشتتا اواسط فروردین 
هاي اخیـر  دهد که در سال

چغندرقند افزایش یافته است
متوسط ماهیانه و میزان بارندگی در دزفول نشـان مـی  ماي 

مقدار تبخیر کمتر از سایر فصل
زمستان میزان تبخیر باالتر از 

ویژه در ماه بهـ حد در فصل زمستان  
مزارع چغندرقند در منطقه می

هاي دي و بهمن اتفاق می در ماهبیشتر ) 

مقایسه میزان تبخیر و بارندگی . 2-15شکل 
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در طول ) تجمعی
حساس به ساقه می تا نیمه

رماي زمستانه طوالنییگر که سد
هاي کمتر از ماتجمعی د
افت میمخاطره 
خواهد بود و می استثناء

در دي کمتر از متوسط ما د
تا پایان فصل رشد ادامه  تقریباً

اواسط فروردین  جز هب
دهد که در سال نشان می

چغندرقند افزایش یافته است
ماي کاهش د

مقدار تبخیر کمتر از سایر فصل
زمستان میزان تبخیر باالتر از 

حد در فصل زمستان  
مزارع چغندرقند در منطقه می) برگی

) ورنالیزاسیون

شکل 
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 در دزفول ماهیانه بارندگی میزان و نسبی رطوبت دما، میانگین و حداقل حداکثر، متوسط .1-15 جدول
  1388 سال

مجموع بارندگی     متوسط دماي ماهیانه  ماه
  )mm(ماهیانه 

  متوسط رطوبت نسبی ماهیانه  
  Max Min Mean     Max Min Mean 

  مهر
  آبان
  آذر
  دي

  بهمن
  اسفند

  فروردین
  اردیبهشت

7/36  
1/28  
8/19  
6/20  
7/20  
1/26  
5/29  
9/36  

4/18  
9/15  
8/9  

9  
9/8  
9/12  

15  
1/20  

5/27  
22  

8/14  
8/14  
8/14  
5/19  
3/22  
9/27  

  0/0  
7/77  
6/70  
49/28  
4/34  
3/2  
9/46  
5/56  

  6/78  
9/90  
2/98  

96  
1/92  
7/84  

84  
4/74  

6/29  
4/45  
8/61  
4/57  
9/47  

37  
9/34  
3/24  

1/54  
1/68  

80  
9/76  

70  
9/60  
4/59  
3/49  

  
در دزفول داراي رونـد مشـابهی    مامنحنی تبخیر و د. شود میخشبی شدن ریشه و کاهش عیار قند و 

  ).2-15شکل (کنند  و بارندگی در جهت عکس هم حرکت می ماهستند ولی منحنی د
پدیـده  تري نسـبت بـه میـانگین بلندمـدت منطقـه دارنـد، اهمیـت        هایی که زمستان سـرد  در سال

بولتینـگ  هاي بسیار مقاوم بـه   رقمدرصد بسیار کمی از  ،ییها در چنین سال. شود یم بولتینگ بیشتر
از نظر ـ ) پدیده سرماي غیرعادي(هاي بسیار سخت  ناتشخیص زمست ،بنابراین .روند به بولت مینیز 

هـاي   هاي هواشناسی بلکه از طریق کشت رقـم  را نه تنها از طریق دادهـ شدت و یا مدت دوره سرما  
 يسـرما کـه مـدت و شـدت     یهـای  در سـال . تـوان پـی بـرد    ها می شاهد حساس و مقاوم در آزمایش

داشـته باشـد، تجربـه نشـان داده اسـت کـه درصـد         یهاي معمـول  داري با سال زمستان اختالف معنی
هـاي بسـیار مقـاوم     و در رقـم یابد  درصد افزایش می 90-95از بیش به هاي حساس  بولتینگ در رقم

هـاي سـالیانه    هـاي حسـاس و مقـاوم در آزمـایش     بنابراین، داشتن رقم. خواهد بوددرصد  5-10بین 
تواند شاخص مناسـبی   میکشاورزان هاي بسیار مقاوم در مزارع  تحقیقات چغندرقند و یا کشت رقم

  . هاي سرد باشد نابراي تشخیص پدیده سرماي غیرعادي زمست
در رشـد چغندرقنـد   دوره شود که در اوایـل و اواخـر    مالحظه می 2-15شکل در عالوه بر این، 

میـزان تبخیـر   ـ اواخـر خـرداد    تـا  تا اواسـط آذر و از اواسـط فـروردین     از مهرـ مناطق کشت پاییزه  
دوره آبیاري مزارع چغندرقنـد در اوایـل و اواخـر     ،مراتب بیشتر از بارندگی است و به همین دلیل به

اختالف بین تبخیر و میزان بارندگی از اواسط فروردین نسبت بـه  . در منطقه الزامی است ،رشد گیاه
. متر بیشـتر از بارنـدگی اسـت    میلی 400میزان تبخیر  ،گیرد و تا اواخر خرداد ري مییز شتاب بیشتیپا

نیاز آبی گیاه در اواخر دوره رشد بـیش از مراحـل    ،اگر میزان تعرق گیاه را نیز به تبخیر اضافه کنیم
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طوري که کمترین میزان  به ،کند الگوي میزان تبخیر از الگوي دمایی تبعیت می. اولیه رشد آن است
در خرداد صورت ) متر میلی 384با میانگین (در دي و بیشترین میزان ) متر میلی 45با میانگین (تبخیر 
همـانطوري کـه   . استها  ثر از بارندگیؤیکی از مزایاي کشت پاییزه چغندرقند، استفاده م. گیرد می

. افتـد  رشـد چغندرقنـد اتفـاق مـی    شود، تمـام بارنـدگی منطقـه در دوره     مشاهده می 2-15در شکل 
سـاله   39بر اساس میانیگن . کند مین میأاي از نیاز آبی چغندرقند را ت بارندگی بخش عمده ،بنابراین

افتـد و کمتـرین آن در مهـر و     در آذر اتفـاق مـی   بیشترین میزان بارندگی معمـوالً  ،آباد منطقه صفی
 .دهد خرداد رخ می
رسـند، در   مـی بـه سـن بلـوغ     ،و در واقعدارند رشد بیشتري  ،ارکه گیاهان در اوایل به ییاز آنجا

بنابراین، آبیاري مزارع چغندرقند بایـد از سـر گرفتـه    . ی بیشتري نیاز دارندینتیجه به آب و مواد غذا
و رشد رویشـی   رندمحصول چغندرقند به آبیاري احتیاج ندا ،زمستانفصل شود هرچند که در طول 
ها بـه   حمله آفات و بیماري ،در زمستان ماین بودن دیدلیل پا به. ند استکُ گیاه نیز در این فصل نسبتاً
کم  هاي زمستانه نسبتاً ی که ریزش بارندگییها الزم به ذکر است در سال. محصول نیز حداقل است

یـک سـال اسـتثنائی از نظـر     (باشد و چنانچه این شرایط با گرمـاي غیرعـادي زمسـتانه همـراه باشـد      
، آبیاري مزارع در زمستان الزامی است و تعداد آبیاري به میزان خشکسالی )مستانافزایش گرماي ز

 .بستگی خواهد داشت

  شرایط رشد چغندرقند
با توجه بـه شـرایط    ،در ایران. شود کشت می پاییزهو یا بهاره چغندرقند در جهان به دو صورت 

از اوایـل اسـفند شـروع و تـا پایـان       معمـوالً بهـاره  ، کشـت چغندرقنـد   مختلـف ی مناطق یآب و هوا
صـورت  اواخر شهریور تـا اوایـل آذر   پاییزه در محدوده کاشت چغندرقند . یابد میادامه اردیبهشت 

زمـان   ،شـود  که کاشت چغندرقند پاییزه در پاییز و برداشت آن در بهار انجام مـی  در حالی. گیرد می
 ،دوره برداشت چغندرقند پاییزه در ایران. ستااواخر شهریور تا پایان آذر بهاره برداشت چغندرقند 

جـز مـوارد    هب. یابد ادامه میو از اواخر فروردین شروع و تا اواخر خرداد بهاره تر از چغندرقند  کوتاه
 ،کنـد  هاي بهاره به جوانه زدن و سبز شدن بذر و حتی استقرار گیـاه کمـک مـی    خاص که بارندگی

در تمـام دوره رشـد    گیرد و گیـاه تقریبـاً   ستان صورت میمراحل اصلی رشد چغندرقند بهاره در تاب
دوره اصـلی  ایـن درحـالی اسـت کـه     . استآبیاري ـ نیازمند از مرحله جوانه زدن تا برداشت  ـ خود  

مین أگیاه از طریق بارنـدگی تـ   یگیرد و قسمتی از نیاز آب رشد چغندرقند پاییزه در زمستان انجام می
د، در هنگـام  شـو  صورت پاییزه کشت می وزستان که چغندرقند بهدر مناطقی نظیر استان خ. دشو می

ترتیـب   که میانگین دماي حداکثر و حداقل در مهـر بـه   به طوري ،هوا و خاك باالستماي کاشت د
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چغندرقنـد یـک گیـاه     ،گفته شـد تر  پیشطور که  همان ،هر حال به. استگراد  درجه سانتی 18و  37
زندگی رویشـی و زایشـی خـود بایـد شـش مرحلـه مشـخص را        چرخه دوساله است و براي تکمیل 

. بگذراند که چهار مرحله آن در مرحله رشد رویشی و دو مرحله دیگر در مرحله زایشی قـرار دارد 
  .گیرد مورد بحث قرار میدر کشت پاییزه مراحل رشد رویشی محصول ریشه  ،در اینجا

  زدن  مرحله جوانه) 1(
 اولیـه  هـاي  شدن بذر شروع و با ظهور و رشـد ریشـه و بـرگ   این مرحله با جذب آب و متورم 

براي این مرحله بـین   ماگراد و بهترین د درجه سانتی سه ،حداقل دما براي جوانه زدن. یابد می خاتمه
اصـلی مراقبـت و نگهـداري از گیـاه      تـوان دوره   ایـن دوره را مـی   .اسـت گـراد   درجه سانتی 20-15

بیشترین حجـم عملیـات    شود و که از جوانه زدن تا مرحله هشت برگی را شامل می چغندرقند نامید
در این ـ کود سرك  توزیع تنک و عملیات هاي هرز،  علفکنترل مبارزه با آفات،  جملهاز ـ داشت  

 4-7بین  ،طول این دوره با توجه به دامنه تاریخ کاشت در منطقه خوزستان. گیرد مرحله صورت می
افـزایش   ،کمتـر و از آبـان بـه بعـد     ،)اوایل مهر(ي زود ها زنی درکاشت دوره جوانه طول. استروز 
 چغندرقنـد  بـذر . اسـت آبیاري یکنواخت و کامـل بسـتر بـذر      ه،دور این رد توجه قابل نکته. یابد می

زنی وجود دارد که  جوانهبازدارنده مواد ، بذر پوسته در. است سخت پوسته و کوچک جنین داراي
دلیـل گرمـاي زیـاد در مرحلـه      بـه ـ در منطقـه خوزسـتان     ،لـذا . کند میچه جلوگیري  هساقاز خروج 

بذر مناطق کشت پـاییزه    کهداشت باید توجه . به آب زیادي نیاز داردـ مزرعه چغندرقند زنی   جوانه
شـدت   بـه اسـت،  از بذر سال جدید باشد و از کشت بذري که بیش از دو سال در انبـار بـاقی مانـده    

قـدرت سـبز پـایینی     ،از قوه نامیه مناسبی برخوردار نیستند و در نتیجهسنواتی بذرهاي . شود اجتناب
بهـاره  طور نسبی  هب ،مانند می ـ  ویژه مناطق سرد بهـ بذرهایی که مدتی در انبار  از سوي دیگر، . دارند

. بـود  خواهـد جدیـد  تولیـد شـده در سـال    روي این نوع بذرها بیشتر از بـذرهاي   شده و درصد ساقه
، چـون  اسـت میري ضـروري   براي جلوگیري از بوتهـ کش مناسب   قارچ هاي با سمـ  رضدعفونی بذ

در . دهـد  هـاي پوسـیدگی را افـزایش مـی     بیمـاري عوامـل  شرایط فعالیـت   ،هواي گرم زمان کاشت
ر منظـو  آبیاري تکمیلی به ـ  اوایل مهر تامانند اواخر شهریور ـ چغندرقند پاییزه  هنگام زود هاي کشت

  .دشو توصیه مینحو اکید  به ،روز از آبیاري اول 3-4اطمینان از سبز شدن کامل مزرعه به فاصله 

  مرحله استقرار کامل و یا شروع توسعه پوشش مزرعه) 2(
ـ چغندرقند داراي چهار تا شش برگ حقیقی اسـت و وارد یـک مرحلـه جدیـد       ،در این مرحله

گیاه آب و مـواد غـذایی    ،در این مرحله). 3-15شکل (شود  میـ یعنی شروع توسعه پوشش گیاهی  
ایـن موضـوع   . کنـد  مـی رشـد   ،و از طریـق فتوسـنتز   مینأت اي موردنیاز خود را از طریق سیستم ریشه
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ـ ی  یهـاي هـوا   شامل برگ، دمبـرگ و سـایر قسـمت   ـ و یا پوشش گیاهی  انداز  شود سایه موجب می
جدیـد  هـاي   دوام بـرگ . شـوند  تولید مـی هاي جدید  برگ ،در این مرحله از فصل رشد. توسعه یابد

خـود  سایه انداز وزن از  يبیشتربخش در این مرحله از رشد، گیاه . هاي قدیمی است کمتر از برگ
از  درصـد  80-90حـدود   ،باشدمطلوب اگر همه عوامل در حد ). 4-15شکل (آورد  دست می هرا ب

بـا توجـه بـه تـاریخ     ـ مدت زمان این دوره   .شود میجذب پوشش گیاهی توسط  شده، تشعشع تابیده
 هـاي  کشـت  در خصـوص  بـه ـ   هـا  سال بعضی در. متفاوت استروز  40-60در دزفول بین ـ کاشت  

  
سمت راست مزرعه چغندرقند در ابتداي شروع مرحله توسعه پوشش گیاهی و سمت چپ  .4-15شکل 

 هاي هوائیمرحله پوشش کامل اندام

  
 چغندرقند در مرحله دو تا چهار برگی .3-15شکل 
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  .شود تر طوالنی، دوره این شود که  می سبب سرمازودهنگام  شروعـ  آبان اوایل

  مرحلۀ حجیم شدن ریشه و تجمع قند) 3(
 ،افتـد امـا   اتفـاق مـی  انداز  سایهتوسعه  مرحله، قسمتی از رشد ریشه در قندچغندر بهارهدر کشت 

کـاهش   انـداز  سـایه آید و از اواسط فصل، رشد  دست می هحداکثر وزن گیاه پس از پوشش کامل ب
عالیم . شود سته میکااز مقدار آن تدریج  و سپس بهشود  میثابت تقریباً  ،و وزن خشک آن بدیا می

ه حجیم شـدن ریشـه و ذخیـر   به انداز  هاي فتوسنتزي سایه شود تا فرآورده داخلی در گیاه موجب می
هـا در   انرژي الزم براي حفظ سـلول  ،قند ذخیره شده در ریشه گیاه. اختصاص داده شودمواد قندي 

شـدن، شـروع رشـد مجـدد و     بهـاره  گـذرانی و   ی براي زمستانیهاي بیوشیمیا فعالیتتداوم زمستان، 
یابـد،   شدت افزایش مـی  اي به که وزن ریشه ذخیره هنگامی. کند فراهم میرا تولید بذر در فصل بعد 

  . دوش میو تجمع قند تسریع  بیشتروزن طوقه نیز 
 هـاي  از مرحله قبل و یا علـف   باقیمانده هرز هاي گیاهی، کنترل علف پوشششدت قبل از کامل 

مـواد  هنگـام   بـه کـاربرد  و  آبیاري منظم  ند و همچنین برنامه ا هرشد کرد دوره  این طول در که هرزي
بـا   ،در منطقـه خوزسـتان شـروع ایـن مرحلـه      .وردار اسـت از اهمیت خاصی برخـ  ،ی در خاكیغذا

. آورد مـی  فـراهم ، بـرگ  تولیـد  بـراي  را مناسـبی  شـرایط  کـه اسـت  کاهش تدریجی دما مصـادف  
ولی سرعت و مقدار رشد آن کمتـر  کند  میرشد تدریجی  صورت بهها، ریشه  موازات رشد برگ به

متوقف در دزفول ها  رشد برگـ دلیل کاهش دما  هبـ از اواسط دي تا اواسط بهمن  .استها  از برگ
 ،نسبت به مراحل قبـل شود که  میها شروع  رشد مجدد برگ ،از اواخر بهمن با افزایش دما. دشو می
انجامد  طول می به ،ها تا اواسط فروردین افزایش رشد برگ. برخوردار استسرعت رشد بیشتري از 

  .یابد میکه رشد ریشه تا زمان برداشت همچنان ادامه  در حالی ،)5-15شکل (

  
  

 توسعه برگ و ریشه تا اواسط فروردین ماه در دزفول .5-15شکل 
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شـوند و از بـین    تـدریج زرد مـی   بـه  پیرتـر هـاي   تر شـدن هـوا ـ بـرگ     از اواخر فروردین ـ با گرم 

هـاي قبـل، از    آید کـه نسـبت بـه بـرگ     وجود می هاي جدیدي به از این زمان به بعد، برگ. روند می
شـود ـ و حـد فاصـل      طوقـه نامیـده مـی   بخشی از ریشـه کـه   . سطح و دوام کمتري برخوردار هستند

شود ـ در این مرحله   هاي زنده را شامل می هاي مرده بر روي ریشه تا محل برگ آخرین محل برگ
ایـن بخـش، خـارج از خـاك قـرار دارد و      . گیـرد  و به خصوص از اوایل فروردین به بعد شکل مـی 

 .صورت یک مخروط است شکل آن تقریباً به
بهـاره  ها و طوقه در طول فصل رشد با چغندرقند  د تشکیل ریشه، برگرون ،در چغندرقند پاییزه

تـدریج   تجمع قند بهـ   یعنی اواخر آذرـ از ابتداي شروع سرما  ). 7-15و  6-15شکل (متفاوت است 
 از. رسـد  که در اواخر بهمن به حداکثر مقدار خـود مـی   طوري یابد، به می افزایش اي در ریشه ذخیره

. یابـد  مـی  کـاهش  اندکی، برداشت زمان تا، سال به بسته و ماند می ثابت قند درصد، بعد به زمان این
 بـه  قنـد  درصـد  ،استپایین  فصل زمستان که در منطقه خوزستان دماي هوا نسبتاً خراوا در ،بنابراین
  .رسد می حداکثر

  مرحله قبل از برداشت) 4(
میزان فتوسـنتز گیـاه نیـز رونـد      یابد و شدت کاهش می ها به برگ تعداد، در اردیبهشت و خرداد

  استبه افزایش  رو) شب و روز(محیط  ماي، دبهارهبرخالف شرایط چغندرقند . کند نزولی پیدا می
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روند تشکیل ریشه، برگ و دمبرگ  و طوقه  چغندرقند در طول : 6-15شکل  
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برگ و دمبرگریشھ

طوقھ



  323  ـ چغندرقند پاییزه 15فصل 
 

  
گیـرد بلکـه    تنها قندسازي انجام نمی ، نههنگامهاي زود در کشت. شود و میزان تبخیر روزانه زیاد می

یابـد   رسد و درصد قنـد کـاهش مـی    یاه میدر اواخر خرداد مقداري از قند ذخیره شده به مصرف گ
هیچ نشانه مشخصی ـ و یا پاییزه  بهاره ـ  در چغندرقند . )6-15شکل ( یابد ولی وزن ریشه افزایش می

از . وجـود نـدارد   ،تجمـع قنـد در ریشـه    دنیرسـ  حـداکثر بـه  از زمان دقیق رسیدگی چغندرقند و یا 
میــزان  ،خورشــیدي بیشــتر بســتگی داردتشعشــع مــدت زمــان تجمــع قنــد بــه جــذب  ،کــه ییآنجــا
مراتـب   بـه  ،هایی که در زمان برداشت، برگ سبز بیشتري را حفظ کنند هاي فتوسنتزي رقم وردهآفر

همه عواملی کـه   ،طورکلی هب .دهند هاي خود را زودتر از دست می هایی است که برگ بیشتر از رقم
ثیر أتـ نیـز  خورشـید  تشعشـع  حـداکثر  ر میزان جـذب  ب ،در ایجاد سریع پوشش گیاهی دخالت دارند

تهیه زمین، کیفیت بذر، رویش مزرعه و رشد گیاه، فاصله ردیف و آرایش کاشـت همـه در   . دارند
در ضمن، آب براي رشد چغندرقند اهمیت زیـادي دارد و  . ثیر مستقیم دارندأرشد اولیه چغندرقند ت

نقـش  تشعشـع ـ   جذب بیشتر  ،یجهو در نتـ میزان آب و روش آبیاري در ایجاد سریع پوشش گیاهی  
  .دانکارناپذیري دار
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الگوي درصد قند ریشه در طول فصل رشد چغندرقند: 7 - 15شکل 
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 سازي زمین آماده
  انتخاب زمین

مین آب و مـواد  أبـه شـرط تـ   ـ از رسی تا شـنی و آهکـی    ـ ها   چغندرقند در انواع مختلف خاك
 ،بهترین نوع خاك براي این گیاه ،و لیکن کند و محصول تولید میاست قادر به رشد  ،غذایی کافی

 يبـا ظرفیـت بـاال     هاي حاصـلخیز و عمیـق لـومی    چغندرقند دوستدار خاك. استی مهاي لو خاك
 5/6-2/7بـین    ،مناسب براي این گیـاه  pH. استنگهداري رطوبت، قابلیت تهویه و زهکش مناسب 

تحمـل آن بـه شـوري     ،یکی از خصوصیات ممتاز چغندرقند در مقایسه بـا سـایر محصـوالت   . است
زیمنس بـر متـر را بـدون کـاهش عملکـرد       دسی هفت، به طوري که هدایت الکتریکی استخاك 

ـ ایـن مرحلـه     به شوري حساس است و چنانچه  ،زنی چغندرقند فقط در مرحله جوانه. کند تحمل می
سـپري شـود، در ادامـه فصـل رشـد، چغندرقنـد       ـ ها   با انجام عملیاتی نظیر آبیاري یک در میان شیار

هـاي منطقـه    خـاك بیشـتر  چغندرقنـد در  در مجمـوع،  . کنـد  اك را تحمـل مـی  راحتی شـوري خـ   به
و عملکـرد  اسـت  کشـت   قابـل ـ هـایی از اسـتان ایـالم      بخش و شامل خوزستانـ غرب کشور   جنوب

  .ندک باالیی تولید می
برخـوردار باشـد،    سطح و از شـیب مالیمـی   م بایستی کامالً ،زمین زراعی موردنظر براي کاشت

، زیـرا چغندرقنـد   نیابـد هنگام آبیاري و یا بارندگی، آب در نقاطی از مزرعه تجمع  در ،طوري که به
  .استدر مرحله جوانه زدن به شرایط غرقابی بسیار حساس 

  تهیه زمین
شدت، نوع، زمـان، تعـداد و   . گیرد از کاشت بذر انجام میپیش  ،ورزي از عملیات خاكخشی ب

مین أورزي، تـ  عملیـات خـاك   هـدف از . داراي محدوده وسیعی اسـت  ورزي هدف عملیات خاك
ورزي باعـث   خـاك . اسـت شرایط مناسب براي کشت بذر، جوانه زدن، سبز شدن و اسـتقرار گیـاه   

شـامل مراحـل زیـر    پاییزه عملیات تهیه زمین براي کاشت چغندرقند . شود هاي هرز می علفکنترل 
  .است

  )ماخار(آبیاري اول ) 1(
 هاي جهت سهولت اجراي شخم عمیق و سایر عملیات زراعی و سبز شدن بذر علف این آبیاري

طوري انجام شود که تمام سطح مزرعه بایستی  ،این آبیاري. پذیرد می انجام، خاك در موجود هرز
بـا انجـام ایـن     ،عـالوه بـر ایـن   . طور یکنواخت صـورت گیـرد   مرطوب شود تا عملیات تهیه زمین به

بخشـی از نیـاز   و د شـو  ذخیـره مـی  خاك متر  سانتی 30تر از  در اعماق پایین آبیاري مقداري رطوبت
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  .کند مین میأچغندرقند به آب را در مراحل بعدي رشد ت

 دیسک قبل از شخم) 2(
دلیل  به. شود در اواخر شهریور انجام می در زراعت چغندرقند پاییزه، عملیات تهیه زمین معموالً

منظور جلوگیري از خشک شدن سریع خاك و فرآهم آوردن  و به باال بودن دماي هوا در این زمان
بار دیسـک   یک ،تر، پس از گاورو شدن زمین زمان بیشتر براي عملیات تهیه زمین و نیز شخم آسان

  .شود توصیه می

  شخم عمیق) 3(
 یـا  و تابسـتان  اواخـر  در معمـوالً  و دار برگـردان  گاوآهن از هدف از اجراي شخم که با استفاده 

 کنتـرل  بـذر،  کاشـت  بـراي  مناسـب  بسـتر  تهیـه  شـود،  اوایل پاییز بین زراعت دو محصول انجام می
هـاي گیـاهی و    بیمـاري  انتشـار  از جلـوگیري  قبـل،  محصول بقایاي ردنب خاك زیر هرز، هاي علف

شخم بایستی در زمانی صورت گیرد کـه  ). 8-15 شکل(حشرات است زندگی چرخه مختل کردن 
د، شوفشار کمتري به تراکتور وارد  ،باشد تا ضمن جلوگیري از ایجاد کلوخرطوبت خاك مناسب 

 خـاك  االرض تحـت  هـاي  و از فشرده شدن الیهند راحتی در زمین نفوذ ک هگاوآهن ب ،طوري که به
 ییآکار افزایش بر عالوه شود، انجام شب در و غروب هنگام به شخم عمل چنانچه. شود جلوگیري
 در. خواهــد شــدجلــوگیري  ،ســریع ســطح خــاك شــخم خــورده  شــدن خشــک از آالت، ماشــین
 ـ  شـود کـه قبـل از آبیـاري اولیـه      مـی  توصـیه ، فشـرده  االرض تحـت  سـاختمان  با سنگین هاي خاك
منظور افزایش تهویـه زمـین و نیـز شکسـتن      بهـ از دستگاه زیرشکن  است ـ   خشک زمین که هنگامی
پـس از اجـراي زیرشـکن اقـدام بـه       ،این صـورت در ). 9-15شکل ( استفاده شود  ـ  فشرده هاي الیه

  
 انجام شخم با استفاده از گاوآهن برگرداندار در رطوبت مناسب خاك .8-15شکل 
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شـکل  ( خواهـد بـود   دیسـک  بار سه یا دو اجراي  تنها نیاز به ،و با گاورو شدن زمینشود  میآبیاري 
هاي مختلف  که بین روش ه استهاي مختلف شخم نشان داد نتایج حاصل از مقایسه شیوه). 15-10

تواند  زارع می ،بنابراین. از نظر عملکرد ریشه اختالفی وجود ندارد) دیسکریپر، گاوآهن و (شخم 
از هـر کـدام از ایـن     ،هـا  هاي مختلف شخم و نیز امکان کاربرد آن با توجه به هزینه استفاده از روش

  .ستفاده کندها ا روش

  دیسک تکمیلی) 4(
بایسـتی   ـ  بافت خـاك دارد که تا اندازه زیادي بستگی به ـ پس از انجام شخم، در زمان مناسب  

زمـان بـین    ،تـر باشـد   هرچه خاك سـنگین . رد کردوسیله دیسک خُ هب هاي حاصل از شخم را کلوخ

  
 انجام دیسک پس از شخم در شرایط مناسب .10-15شکل 

  
 شخم با استفاده از زیر شکن در شرایط خاك خشک .9-15شکل 
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علـت   اثـر شـخم بـه    ، اینکـه  بـر  عـالوه ، صـورت  در غیر ایـن  .باشد تر شخم و دیسک بایستی طوالنی
ماننـد، ممکـن اسـت     پس از دیسک برجاي می که هایی فشردگی خاك از بین خواهد رفت، کلوخ

بسته به . بستر بذر مناسب دارد در ایجاد یک  دیسک بعد از شخم نقش مهمی، رو از این. رد نشوندخُ
  .دیسک زدن نیاز باشدنوبت به یک تا سه  است ممکن، نوع خاك

  تسطیح) 5(
شـود،   مـی  اسـتفاده  طرفـه   از گاوآهن یک  که خصوص هنگامی بعد از عملیات شخم و به معموالً
مواجـه  توانـد عملیـات کاشـت را بـا مشـکل       که مـی  آید وجود می بههایی در سطح زمین  ناهمواري

هرچه . پس از دیسک باید از دستگاه ماله یا لولر براي تسطیح تکمیلی استفاده شود، رو از این. سازد
 دلیـل . خواهـد شـد  تر و بهتر انجام  طول و عرض کار این دستگاه بیشتر باشد، عملیات تسطیح سریع

پـس از  بخش زیرین سطح خـاك   زیرا ،استعملیات ماله، جلوگیري از فشردگی خاك  در خیرأت
دري از  ضرب صورت بهدو بار ماله زدن  معموالً. است هنوز داراي رطوبت، اتمام عمل دیسک زدن

 .شود ک گوشه به گوشه دیگر زمین توصیه میی

  عملیات فاروئر) 6(
یک شـخم  . استـ محل استقرار و نگهداري گیاه  عنوان  ـ بهایجاد جوي و پشته   ،عملیات فاروئر

چنانچه عمق شخم کافی نباشد، به هنگام . نقش زیادي در راندمان کار فاروئر خواهد داشت ،خوب
آیـد و شـیارها داراي انحنـا     ست نمید همناسب و مستقیم ب يکار، فاروئر دچار لغزش شده و شیارها

صـورت نگیـرد و مزرعـه هنـوز      یچنانچه عملیات تکمیلی تهیه زمین به خوب ،از طرفی. خواهند شد
بنـابراین، افـزایش کیفیـت کـار فـاروئر تـا       . شـود  یکنواخت ایجاد نمی يها کلوخ باشد، پشته ايردا

هاي دقیق، یکنواخت و با  هر حال، شیارها و پشته هب. اندازه زیادي بستگی به عملیات تهیه زمین دارد
فاصله مساوي نقش زیـادي در بهبـود عملیـات داشـت و برداشـت و بـه حـداقل رسـاندن ضـایعات          

 55-60کـه فاصـله پشـته بـین     اسـت  نتـایج تحقیقـات نشـان داده    . ت در زراعت مکانیزه داردبرداش
شـکل  (اسـت  بوته در هکتار براي منظقه خوزسـتان مناسـب   صد هزار  یکحدود تراکم متر و  سانتی

هـا، مـارکر    عـالوه بـر تنظـیم دقیـق فاصـله بیلچـه       ،منظور ایجاد فاصله یکنواخت شیارها به). 15-11
 ،هـاي حاصـل از یـک رفـت و برگشـت دسـتگاه       بایستی طـوري تنظـیم شـود کـه پشـته      دستگاه نیز

  .ها داشته باشند اي برابر با سایر پشته فاصله

  شریط کاشت
  :عبارتند ازعواملی را که در هنگام کاشت بذر چغندرقند باید در نظر گرفت 
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  سطح زیرکشت −
 زمان الزم براي کاشت یک هکتار −
 میزان رطوبت خاك −
 ورزي هاي خاك حجم عملیات و راندمان کار دستگاه −
  موقع اول و دوم عدم محدودیت براي آبیاري به −

 حالتدر هر دو . گیرد می صورت پنوماتیک یا و مکانیکی بذرکار از عمل کاشت بذر با استفاده
. دشو وسیله دستگاه شیپر، بستر مناسب براي قرار گرفتن بذر روي پشته فراهم می هب ،قبل از کاشت و

بـراي عبـور   را وسـیله دسـتگاه فـاروئر     ههـاي ایجـاد شـده بـ     عالوه بر این، این دستگاه، جوي و پشته
محـل   ها و کاشت بذر، معموالً دهی جوي و پشته سامان از پس. دهد آرایش می مجدداً ،مناسب آب

شـور و یـا    اینکه در اراضی لب تا گیرد تر قرار می ها کمی پایین کاشت بذر نسبت به لبه کناري پشته
در بـذرکارهاي  . انباشـته شـود  اي وارد نشود و امالح نمک در طـرفین پشـته    ها صدمه شور به جوانه

در  ،کـه  در حـالی  .گیـرد  مـی  صـورت ، دار دندانـه  فلـزي  صفحات از توزیع بذر با استفاده  ،مکانیکی
 هـایی  سوراخ ها آن روي بر که شود بذرکارهاي پنوماتیک این عمل توسط صفحات فلزي انجام می

  .دشو هاي بذرکار می که بذر توسط مکش هوا به صفحه چسبیده و وارد لوله است  شده تعبیه
میزان مصـرف بـذر در بـذرکارهاي پنوماتیـک کمتـر از بـذرکارهاي مکـانیکی و         ،به طورکلی

شـود کـه بـراي کاشـت از بـذرکارهاي       مـی  توصـیه ، بنـابراین . استتر  منظم ،فاصله بذر از یکدیگر
 کـه  شود سبب می ،انتخاب سرعت مناسب در حین کاشت). 12-15شکل ( پنوماتیک استفاده شود

-2اندازه بذر چغندرقند بایسـتی بـین    به توجه با را بذر عمق. گیرد قرار خاك در بهتري نحو به بذر
هایی که قدري حالت پودري  در خاكویژه  ـ بهمتر در نظر گرفت و از کاشت عمیق بذر   سانتی 5/1

 .ثیر زیـادي بـر کیفیـت کاشـت دارد    أعملیات تهیه زمین تـ . طور جدي خوداري کرد هباید ب ـ  دارند

  
 ایجاد جوي و پشته مزرعه چغندرقند بوسیله دستگاه فاروئر مجهز به مارکر .11-15شکل 
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ها در مزرعـه   کنواخت بوتهیزدن و استقرار  یکی از اصول اصلی زراعت چغندرقند، جوانه ،بنابراین
زمـان و   طـور هـم   گیرنـد و بـه  در عمـق یکسـانی قـرار    ها شود که بذر میاین موضوع موجب . است

  .سبز شوند  یکنواخت
کیلوگرم در  مقدار بذر منوژرم، سه .بستگی به نوع بذر دارد ،مقدار بذر مصرفی در واحد سطح

عوامل محدودکننده  هرچه. شود درنظر گرفته میکیلوگرم در هکتار  10-12 ،ژرم و بذر پلیهکتار 
هـا   در بعضی سـال  ،عنوان مثال به. شودکاشته بذر بیشتري باید مقدار  ،سبز و استقرار بوته بیشتر باشد

. بـرد  هـا را از بـین مـی    بوتهتعدادي از حشرات،  طغیان یا و کنند ها صدمه وارد می پرندگان به جوانه
تلفات بذر  ،مزارع زودکاشت که در معرض گرماي بیشتري قرار دارند، ممکن است پس از کاشت

رو، توجـه بـه زمـان کاشـت،      از ایـن . است بذر بیشتري مصـرف شـود  لذا الزم . ي داشته باشندبیشتر
  . مصرف بذر اهمیت داردمقدار سازي زمین، شیوع آفات و خسارت پرندگان در  چگونگی آماده

یکی از نکات اساسی ایجاد یک مزرعه مناسـب چغندرقنـد، سـبز یکنواخـت و اسـتقرار کامـل       
عملکـرد   تـوان  ینـد بـه خـوبی صـورت گیـرد، مـی      آاین دو فر  چنانچه. استها به فواصل منظم  بوته

  .بینی کرد بخشی را پیش محصول رضایت
  :، عبارتند ازنکاتی که در هنگام بذرکاري باید مورد توجه قرار گیرند

  
 چغندرقندبذر کار پنوماتیک جهت کاشت راستفاده از بذ .12-15شکل 
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منظور اسـتقرار کارنـده بـر روي پشـته و قـرار گـرفتن        از تنظیم بودن دستگاه بذرکار به اطمینان −
ورزي و دقت در  ملیات صحیح خاكعکار،  این الزمه . دقیق بذر در وسط پشته با عمق مناسب

  .استایجاد جوي و پشته 
 وسط پشـته ـ در هنگام کاشت، سرعت یکنواخت بذرکار براي قرار دادن بذر در محل مناسب   −

اي روي ردیـف   کپـه  صـورت  بـاال، ممکـن اسـت بـذر بـه      هـاي  در سـرعت . ثر اسـت ؤبسیار مـ 
 .دشوخاك فراهم نبا  ها آنروي پوشاندن قرارگیرد و فرصت الزم براي 

 کـار  ایـن . سـبز و اسـتقرار یکنواخـت دارد    در اي کننـده  عمق کاشت عامل بسـیار تعیـین   تنظیم −
دسـتگاه   بنـدي خـاك و سـرعت    بستگی به شرایط مختلفی از جمله نوع بذر، بافت خاك، دانه

  .از صحت و دقت آن اطمینان حاصل کرد کنترل و ،طور مرتب هبذرکار دارد و باید ب
ردیف بر روي یک پشته، نحوه کاشـت بـذر متفـاوت     و یا سیستم کشت دو شور هاي در خاك

 پـنج اینکـه بـذر در وسـط پشـته قـرار گیـرد، در        جـاي  به شود هاي شور، توصیه می اكخدر . است
و یـا   خـاك  در موجـود  هاي ها کاشته شود تا آب زودتر به بذر برسد و نمک پشتهمتري کنار  سانتی
 در مناطق شـور  ،بنابراین. در وسط پشته تجمع یابد) هاي مرتفع پشته دلیل تبخیر بیشتر قسمت هب(آب 

. دارد ارجحیـت  نسبت به کاشت یک ردیفـه   ،ک پشتهی روي بر ردیف دو کاشت روش از استفاده 
 فیـ رد دو فاصـله  و متـر  یسانت 40 را پشتهي رو بر کاشتي ها فیرد فاصله توان یم، حالت نیا در

توان جهـت اطمینـان از سـبز     می همچنین. گرفت درنظر متر یسانت 50 را مجاوري ها پشته در کاشت
هـا   یک در میان در داخل جوي صورت هب دوم و اول هاي شور، آبیاري هاي خاك شدن بهتر بذر در

 هـاي  خـاك  در. دارد زیـادي  اهمیـت  شـور  هاي کاشت مناسب در خاك رعایت تاریخ. انجام گیرد
اگر میـزان شـوري   د و شوق کشت پاییزه، باید از کشت زودهنگام در هواي گرم اجتناب طشور منا

  .افتدخیر أکاشت بذر تا اوایل آبان به تامکان در صورت خاك باال باشد، 

  کاشت تاریخ
طـول  . داردثیر زیادي بر عملکرد محصول چغندرقنـد پـاییزه   أانتخاب زمان مناسب کاشت بذر ت

ــان     ــط آب ــا اواس ــط شــهریور ت ــد در خوزســتان از اواس ــاا. اســتدوره کاشــت چغندرقن ــرین، م  بهت
هـاي   شـت اک. استمهر باال، حدود پانزدهم قند با عیار  همراه ریشهبراي تولید حداکثر  کاشت تاریخ

  :مزایاي زیر را دارد معایب و ،مهرو دیرتر از پانزدهم زودتر 

  معایب
نیـاز بـه    ،در نتیجـه  .بیشـتر اسـت   هنگام،هاي زود ر در کشتب خوار و طوقه خسارت آفات برگ −

هـاي   آلـودگی  و هـا  سبب افـزایش هزینـه  موضوع  این. یابد ها افزایش می کش حشرهبا سمپاشی 
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 .دشو می یمحیط زیست
 .کاهش یابددر کاشت زود دلیل گرم بودن هوا ممکن است سطح سبز مزرعه  هب −
 .یابد تعداد دفعات آبیاري افزایش میدر کاشت زودهنگام،  −
هایی که مقاومت نسبی به بولتینگ دارنـد،   رقمدر ی که سرماي زمستان شدید باشد، یها در سال −

 .یابد هاي به ساقه رفته افزایش می درصد بوتهدر کاشت زودهنگام، 
ـ که ) ویژه تنک وجین، مصرف کود سرك و به(شت در کاشت دیرهنگام، معموالً عملیات دا −

 .شود ها مصادف می در تولید محصول دارند ـ با شروع بارندگی نقش مهمی 
کننـد امـا بـا ادامـه دوره      اگرچه گیاهان دیرکاشت در اوایل فصل رشد، آب کمی مصرف می  −

 .اه افزایش یابدشود که نیاز آبی گی هاي اردیبهشت و خرداد، افزایش دما سبب می رشد در ماه

 مزایا
آزاد   ،درنتیجـه  و زود برداشت امکان قند، درصد بودن باالهنگام، زود هاي مزیت اصلی کشت −

  .استشدن زمین و ایجاد فرصت کافی براي کشت محصول بعدي 
  :شرح زیر خواهد داشت بهزایایی مباشد، مهر پانزدهم کاشت دیرتر از  که تاریخ در صورتی −
 ،در مزرعهحشرات دلیل کم شدن فعالیت  کش به مصرف کمتر سموم حشره −
 ،نیتروژنکمتر نیاز به مصرف  −
اویارسالم، کنجـد شـیطانی و     ازجمله( هرز هاي از علفرخی رشد بشرایط براي مساعد نبودن  −

 ).طحله
نشـان  دزفـول  آبـاد   مرکـز تحقیقـات کشـاورزي صـفی    هاي انجـام شـده در    در مجموع، بررسی

کاشـت زودتـر و دیرتـر از پـانزدهم مهـر سـبب کـاهش وزن تـر ریشـه           که) 2-15جدول (دهد  می
کـه   همـانطور . کیلـوگرم در روز بـراي هـر هکتـار اسـت      212 طـور متوسـط   این کاهش به. شود می

مهر نسبت به کاشت اواخر شهریور و پانزدهم کاشت  ،شود از نظر عملکرد ریشه و شکر مشاهده می
  .ي دارداوایل آبان برتر

  
  ثیر تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقندأت .2-15جدول 
 )t/ha( عملکرد شکر درصد قند )t/ha( عملکرد ریشه تاریخ کاشت

 6/7 8/15 4/53 شهریور 25

 8/7 15 8/58 مهر 15

 2/6 9/13 9/54 آبان 10

  1374اقتباس از شریفی، 
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  عملیات داشت
مدیریت مزرعه . یابد ادامه میو تا زمان برداشت شروع اولین آبیاري از مرحله داشت چغندرقند 

تـرین دوره   ترین و حساس مهم ،)انداز شروع تشکیل سایه(از مرحله جوانه زدن تا استقرار یکنواخت 
در تشـکیل سـریع پوشـش کامـل مزرعـه، حجـیم        شود که محسوب میمدیریت زراعت چغندرقند 

 مراحـل  واسـت   پیوسـته  جریـان  یـک  ،گیـاه  یـک  رشد. نقش اساسی داردشدن ریشه و ذخیره قند 
بدسـبزي موجـب    ،عنـوان مثـال   به. هستندهم پیوسته  ، بهزنجیر یک هاي        همچون حلقه، رشد مختلف
کـار   دوره رویـش در سـطح مزرعـه بـه     در کـه شـود   مـی  مصـرفی  هـاي  مقداري از نهـاده  نهدر رفت

هـاي   بر مدیریت کنترل علف ،کش قبل از کشت در ضمن، چگونگی کاربرد سموم علف. روند می
ترین عملیاتی که در دوره داشـت بایـد مـدنظر قـرار گیرنـد       مهم. گذارد هرز در دوره داشت اثر می

هـا، مصـرف کـود     هاي هـرز، تنـک کـردن بوتـه     آبیاري، کنترل آفات، کنترل علفشامل ترتیب  به
  .استسرك نیتروژن، عملیات کولتیواتور و وجین 

  آبیاري چغندرقند
 تـوان بـه دو دوره کـامالً    هاي دوره داشت تا برداشت را می عت چغندرقند پاییزه، آبیاريدر زرا

  :مجزا تقسیم کرد
 .شود را شامل می) آبان یا اوایل آذر(پاییزه  يها دوره اول پس از آب اول تا شروع بارندگی −
  .دشو را شامل میاواخر بهمن یا اوایل اسفند تا زمان برداشت هاي  آبیاري ،دوره دوم −

  دوره اول آبیاري
الزم نیست پس از کاشت بالفاصله آبیاري اول انجـام  واره دسترس بودن آب، همدر با توجه به 
ایـن نـوع   . موکـول کـرد   کاشـت  عملیـات را به زمان مناسب پس از آبیاري اول  توان شود، بلکه می

 نخـود کـامالً  گویند که در منـاطق سردسـیر بـراي محصـوالتی چـون       کشت را کشت انتظار نیز می
اي بـا   هاي تهیه زمـین و کاشـت چغندرقنـد در منطقـه     که دستگاه یبنابراین، در صورت. متداول است

ـ توان کاشت را زودتـر از زمـان معمـول انجـام داد و در زمـان مناسـب         محدودیت روبرو باشد، می
ود کـه سـطح   شـ  ایـن عمـل سـبب مـی    . اول مزرعـه را انجـام داد  آبیاري ـ یعنی از اواسط مهر به بعد  

البتـه در  . ی به کشت چغندرقند اختصاص یابد و در تاریخ مناسب نیز آبیـاري شـود  ضبیشتري از ارا
توجـه داشـت و ایـن    پیش از کاشت نیز هاي  کش ثر بودن کاربرد علفؤاین شرایط، باید نسبت به م

از سـوي  و  المقدور زمانی انجام داد که تقاضاي کشت چغندرقند در منطقه بـاال باشـد   عمل را حتی
  .شودنظر  صرفپیش از کاشت هاي  از مصرف علفکشدیگر، 
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ایـن عمـل    .شـوند  خیس یکنواخت طور به ها نحوي صورت گیرد که پشته آبیاري اول بایستی به

از سطح سـبز    مزرعه اینکه براي، بنابراین. استها  دهنده خوب خیس شدن بذر و سبز شدن آن نشان
مـدت زمـان   ). 13-15شـکل  ( خـیس شـود   یکنواختی برخوردار باشد، سطح مزرعه بایسـتی کـامالً  

 ،هـا  بافت خاك اسـت و بـه محـض خـیس شـدن پشـته       تابعی از طول و شیب مزرعه و ،آبیاري اول
. شود توجهی از آب آبیاري در این مرحله مصرف می بخش قابل ،در واقع. دشوبایستی آبیاري قطع 

دلیـل عمیـق    مراحل بعد، بـه شده در  ذخیره رطوبت و شده خیس زیادي عمق تا خاك، که طوري به
  .گیرد بودن ریشه چغندرقند، در طول فصل مورد استفاده گیاه قرار می

  دوره دوم آبیاري
شود که  ها در فاصله آذر تا اواخر بهمن و پایین بودن دما در این فاصله باعث می وقوع بارندگی

منظـور   بـه  ــ ) 14-15ل شـک ( یعنـی بعـد از آب اول  ـ   در دوره اول. نیاز آبی چغندرقند کاهش یابـد 
الزم اسـت ـ   هاي زود که گرماي هوا بیشـتر   خصوص در کشت بهـ  هااطمینان از سبز یکنواخت بذر

 معمـوالً  ،مدت زمان آبیـاري دوم . آبیاري شود روز بعد از آبیاري اول، مجدداً 3-4است که مزرعه 
سـبز   ،با همـان آب اول  هابذرذکر است که تعداد زیادي از  الزم به. استکمتر از زمان آبیاري اول 

 بـه  صـدمه  و خـاك  سـطح  سـریع  شـدن  خشک از جلوگیري براي دوم آبیاري، واقع در و شوند می
ی اسـت کـه هنـوز رطوبـت الزم بـراي      هایمین آب موردنیـاز بـراي بـذر   أهاي چغندرقنـد و تـ   جوانه
و از طـرف   ودر میرطوبت خاك دیرتر از دست  ،بعد از آبیاري دوم. اند جذب نکردهرا زنی  جوانه
سـپس فاصـله   . اسـت متـر   در حـدود یـک سـانتی    رشد ریشه چغندرقند سریع و روزانه تقریباً ،دیگر
روز بعد از آبیاري دوم، آبیاري سوم انجام  10که حدود  طوري تر شود، به تواند طوالنی ها می آبیاري

  
 آبیاري اول مزرعه چغندرقند با استفاده از سیفون یکنواختی .13-15شکل 



چغندرقند   334
 

  .شود می
 ،عنـوان مثـال   بـه . الزم است که دوره آبیاري بر اساس عملیات داشت تنظـیم شـود   ،کلی طور به
ها در اوایـل   البته فاصله آبیاري. ثر استؤآبیاري م ،کش و یا عملیات تنک ثیر بهتر سم علفأبراي ت
طـور   کـه چغندرقنـد بـه    شروع بارندگی دارد و تـا زمـانی  زمان ها بستگی به  سالبرخی از در و فصل 

نتایج تحقیقات انجام . کند قرار پیدا نکرده باشد، عملیات داشت برنامه آبیاري را تعیین میکامل است
 3171(درصـد   23کـه در حـدود   اسـت  آبـاد نشـان داده    شده در مرکز تحقیقات کشـاورزي صـفی  

مجموع آب موردنیاز چغندرقند در طول فصـل رشـد بـراي سـبز شـدن آن      از ) در هکتار مترمکعب
درصـد از کـل    شـش تنهـا   ،ها از آب دوم به بعد تا شروع بارندگی). ب اول و دومآ( رود کار می به

به این معنی کـه مقـدار آب موردنیـاز پـس از آب     . شود مصرف می )در هکتار مترمکعب 794(آب
  .تسها ناچیز ا دوم تا زمان شروع بارندگی

متـر   میلـی  650-750نیاز آبی چغندرقند پاییزه در منطقه خوزستان در طـول فصـل رشـد حـدود     
بـا  ـ از اواخـر بهمـن     ـ  در دوره دوم آبیـاري چغندرقنـد  . اسـت ) در هکتارمترمکعب  7500-6500(

کنـد تـا نسـبت بـه      ایجـاب مـی   ،افزایش دما و کاهش رطوبـت خـاك و شـروع رشـد مجـدد گیـاه      
فواصل آبیاري از شروع  معموالً. دشوریزي آبیاري با توجه به نوع خاك و شیب مزرعه اقدام  برنامه

هـاي ایـن دوره و زمـان     ثیر میـزان بارنـدگی  أتحـت تـ   ،دور دوم آبیاري چغندرقند تا زمان برداشـت 
 71در حـدود   ،آبـاد  طبق تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقـات کشـاورزي صـفی   . استبرداشت 

ي نشتی در این از مجموع آب آبیاري موردنیاز در سیستم آبیار) در هکتار مترمکعب 9564(درصد 
فواصـل   .بـه تعویـق بیافتـد    پایـان خـرداد  تا تاریخ برداشت  ،مشروط بر اینکه ،شود دوره مصرف می

هـاي   تـوان از داده  ریـزي آبیـاري مـی    براي برنامـه . روز است 20-30آبیاري در این دوره در حدود 
در شـرایط  . دشـو جـام  متر تبخیر آب، آبیاري ان میلی 100ازاي هر  هتبخیر از تشتک استفاده کرد و ب

مترمکعـب در هکتـار    6500-7500کاشت و برداشت مطلوب، میزان آب موردنیاز چغندرقند  تاریخ
آبیاري براي آخرین برداشـت   6-10انه، در حدود یبسته به شرایط بارندگی سال ،ر این دورهد. است

ت اصلی آبیاري به مدیری ،بنابراین. آبیاري براي برداشت اواسط اردیبهشت الزم است 3-5و حدود 
هـاي کـم    از جمله راه. دشود و الزم است که از هدر رفتن آب جلوگیري شو این دوره معطوف می
  :توان به موارد زیر اشاره کرد کردن مصرف آب می

اسـت  تحقیقات انجـام شـده نشـان داده    . صورت یک در میان و متناوب آبیاري شوند فاروها به −
  .دهد عملکرد چغندرقند را کاهش نمیکه این عمل ضمن کاهش مصرف آب، 

صـورت   بـدین  .از روش قطع جریان استفاده شـود  ،)درصد 5/0بیش از (دار  شیبهاي  زمیندر  −
  .ه شودمقدار آب ورودي به نصف کاهش داد ،که پس از رسیدن آب به انتهاي جوي
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 انجـام  بهتـر  ،االمکان براي آبیاري نشتی از سیفون استفاده شود زیـرا کنتـرل مصـرف آب    حتی −
چهار برابر مدت زمـان رسـیدن آب بـه     ربه، مدت زمان آبیاري باید تقریباًتجبر اساس  .شود می

سـاعت طـول بکشـد،     دو ،جـوي  ياگر رسـیدن آب بـه انتهـا    ،عنوان مثال به. انتهاي جوي باشد
  .ساعت بایستی قطع شود هشتآبیاري مزرعه پس از 

تمـام  از کـه  است آباد نشان داده  کشاورزي صفینتایج تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات 
تـوان بـراي چغندرقنـد در خوزسـتان      مـی ) کالسیک، ویلمو و سنترپیوت بـارانی (هاي آبیاري  روش

الزم به ذکر است که با افزایش میزان مصرف آب، افزایش عملکرد چغندرقند نـاچیز  . کرداستفاده 
، خوزسـتان  در منطقه ،که از آنجایی .فتیاخواهد محصول کاهش درصد قند است و در عین حال، 
دلیـل خـروج    آن رانـدمان کـم آبیـاري بـه     معایبکی از یصورت نشتی است و  آبیاري چغندرقند به

هاي اواخر فصـل رشـد    شود که مدت زمان آبیاري ، لذا توصیه میاستمقدار زیادي آب از مزرعه 
  ).3-15جدول (چغندرقند به حداقل ممکن کاهش یابد 

  هاي هرز کنترل علف
، شود میهاي هرز متعددي مواجه  با علفاین گیاه و است اگرچه فصل رشد چغندرقند طوالنی 

 ،در ایـن مرحلـه  . شـوند  روز پس از آب اول ظاهر می 15هاي هرز در مدت  اما بیشترین تعداد علف
بهتـر   ،رو از ایـن  .حساسـیت بیشـتري دارنـد    هـا  کش و نسبت به علفهستند هاي هرز کوچک  علف

بـه  ـ نسـبت  گیـرد    روز بعـد از آب دوم صـورت مـی    10کـه در حـدود   ـ است بعد از آبیاري سـوم   
  .چغندرقند در این زمان در مرحله دو تا چهار برگی است. اقدام شودکش  علفبا سمپاشی 

  از کاشتپیش هاي هرز  کنترل علف
هـاي   علـف این تأثیر در رابطـه بـا    .دنثیر زیادي بر عملکرد ریشه چغندرقند دارأهاي هرز ت علف

ی کـه  یهـا  هاي هرز در مقایسه با آن این نوع علف. هستند، بیشتر استهرزي که بلندتر از چغندرقند 
 جمعیت از  چنانچه .کنند گیرند، خسارت بیشتري به ریشه وارد می انداز مزرعه قرار می باالتر از سایه

  .نیمک کنترل ثرؤم طور به را ها آن توانیم می اطالع داشته باشیم،مزرعه هاي هرز  علف تنوع و
  

  هاي موردنیاز چغندر قند در دزفول طی فصل رشد با توجه به شرایط سال تعداد آبیاري .3-15جدول 
 خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه

0-1 1 2 تعداد آبیاري  0 1-0  2-1  2-1  2 3-2  
. هـا آبیـاري نیـاز اسـت     هـا در ایـن مـاه    بهمن به این معنی است که در بعضی سالهاي آذر و  در ماه یکعدد 

بـار متغیـر اسـت     14تـا   9تعداد آبیاري تا آخرین برداشت چغندرقنـد بـین    ،بنابراین با توجه به شرایط سال
  )1386اقتباس از شریفی و همکاران (
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  کولتیواتور
بـین  موجـود در  هـاي هـرز    بـردن علـف   هـم زدن خـاك و از بـین    بـراي بـه   کولتیواتور معمـوالً 

بعد  واتور معموالًیزمان کاربرد کولت). 17-15 شکل(گیرد  هاي کاشت مورد استفاده قرار می ردیف
از جمله نکاتی که به هنگام کولتیواتور زدن بایـد مـورد   . استاز تنک و دادن کود نیتروژن سرك 

قدر  میزان رطوبت خاك بایستی آن .استرطوبت خاك و مرحله رشد چغندرقند  قرار گیرد،توجه 
قـدر کـم نباشـد کـه کلـوخ       هاي تراکتور باعث فشردگی خـاك شـود و یـا آن    زیاد نباشد که چرخ

غربی است، بیشتر به چشـم  ـ     ها شرقی خصوص در مزارعی که جهت آن این مشکل به. وجود آید هب
بخشی از پشته که رو به شمال است رطوبت بیشتر و بخشی که رو  ،زیرا در چنین مزارعی. خورد می

نبایسـتی   ،حداقل فاصله تیغـه کولتیواتـور تـا ردیـف کاشـت     . ، رطوبت کمتري دارداستبه جنوب 
سرعت تراکتور بـه هنگـام کولتیواتـور زدن بایـد متناسـب بـا رطوبـت        . متر باشد سانتی پنجکمتر از 

ها کوچک باشند، سرعت تراکتـور بایسـتی    که بوته در صورتی. دمزرعه و اندازه بوته چغندرقند باش
اي،  از انواع مختلف کولتیواتـور از جملـه بیلچـه   . هاي چغندرقند به زیر خاك نروند کم باشد تا بوته
ها بر کیفیت کار کولتیواتـور اثـر    منظم و مستقیم بودن پشته. توان استفاده کرد ان میتشمشیري و غل
 تـوان از بیلچـه اسـتفاده کـرد     منظور بازسـازي شـیارها مـی    به ،ربرد کولتیواتورپس از کا. مثبت دارد

  ).18-15شکل (
  

  وجین
خیر أاز کاربرد کولتیواتور و مصرف کود نیتروژن سرك، آبیاري را بایستی چند روزي به ت بعد

آبیاري  پس از انجام. طور کامل از بین بروند هاي هرز صدمه دیده از کولتیواتور به انداخت تا علف
و مناسب شدن شرایط رطوبتی خاك براي ورود کارگر به مزرعه، عملیـات وجـین دسـتی بایسـتی     

هـا پـس از سـبز شـدن      تعداد کارگر موردنیاز بستگی به تـراکم بوتـه  ). 18-15شکل ( صورت گیرد
کش از بـین   هاي هرز در اثر کولتیواتور و کاربرد علف قسمت زیادي از علف ،به طور معمول. دارد
مانند که تنها  هاي چغندرقند باقی می هاي هرز روي پشته و در بین بوته روند، اما تعدادي از علف یم

 ،هاي هرز باقی بمانند فلچنانچه این گونه ع. ها را از مزرعه حذف کرد توان آن با کمک دست می
نجـام  شود که عملیـات وجـین ا   توصیه می ،رو از این. شوند خطر جدي براي چغندرقند محسوب می

در . ها بایستی کلیه عملیات مربوط به داشت چغندرقند انجام شده باشد قبل از شروع بارندگی. شود
 ،هـا  با شـروع بارنـدگی  . هاي متوالی اجازه انجام کار را ندهد ممکن است بارندگی ،صورت غیر این

آبی چغندرقند نیز  و نیاز بدیا میتدریج کاهش  ست، زیرا دماي هوا بهیدیگر نیازي به انجام آبیاري ن
از زمـان  . گیـاه خواهـد بـود   گوي نیاز آبی  پاسخوبت حاصل از بارندگی طربنابراین، شود و  کم می
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چغندرقند نیاز بـه عملیـات خاصـی نـدارد و ممکـن       ،تا اواخر بهمن) اواخر آبان(ها  شروع بارندگی
کـه در   يهـاي هـرز   هاي هرز باقیمانده از وجین قبلی و یا علف است در اواخر بهمن برخی از علف

با استفاده از کارگر نسبت  ،که در این صورت د، نیاز به کنترل داشته باشندان طول زمستان ظاهر شده
  .ها بایستی اقدام کرد به از بین بردن آن

  تنکعملیات 
ایـن  . هر بوته چغندرقند جهت رشد مطلوب به آب، مواد غذایی، نور و فضـاي کـافی نیـاز دارد   

کـه، عوامـل متعـددي ممکـن اسـت       ییاز آنجا. شود متر از اطراف را شامل می سانتی 20فضا حدود 
بـذر بیشـتري    معمـوالً ــ   هنگامویژه کاشت زود بهـ سطح سبز مزرعه را تغییر دهند، در زمان کاشت  

در . تعداد گیاهان سبز شده ممکن است بـیش از تـراکم مـوردنظر باشـد     ،در نتیجه. شود مصرف می
 اتیـ عملدستی ـ کـه   ار تنک چنا هبشود،  چون از هر بذر چند جوانه سبز می ،ژرم رابطه با بذر مولتی

به هنگام  .گیرد صورت میبرگی  6-8مرحله  درچغندرقند  تنک .اي است ـ باید انجام گیرد پرهزینه
و یـا   وندراحتی از خـاك خـارج شـ    هاي اضافی به تنک، رطوبت خاك بایستی مناسب باشد تا بوته

متـر از همـدیگر تنـک     سـانتی  15فاصـله  هـا بـه    بوتـه . وارد نشـود  اي صدمه مجاورهاي  به بوتهاینکه 
لـذا بهتـر اسـت پـس از     . االمکان باید سعی شود که دو بوته در کنار هم بـاقی نماننـد   حتی. شوند می

  .)16-15شکل ( دشواطمینان حاصل این بازرسی شود تا  تنک، مزرعه مجدداً

  تغذیه چغندرقند
دسـتیابی  بـراي   ،کند گیاه فراهم می را برايـ نه اضافی  ـ ی کافی  یعملیات مدیریتی که مواد غذا

  
 عملیات تنک توسط کارگر. 16-15شکل 
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اسـاس   ،آزمـون خـاك  . چغندرقند از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت  مناسب عملکرد و کیفیت به 
هـر حـال، پـس از تسـطیح زمـین، توزیـع کـود در زمـین          هب. مدیریت صحیح تغذیه چغندرقند است

) یـا فسـفات آمـونیم    از منبـع سوپرفسـفات و  ( دارتمام کـود فسـفر   ،طور معمول به. گیرد صورت می
ي کودهــا از  و نیمــی) از منبــع ســولفات پتاســیم و یــا کلــرور پتاســیم ( دار یموتمــام کودهــاي پتاســ

کودپـاش   از  عملیات پخش کود با استفاده. شود می مصرف کشت از قبل) اوره منبع از(دار  نیتروژن
تسطیح و قبل از کودپاشـی  شود که بعد از می توصیه. شود و یا کودکار انجام می) سانتریفوژ( اردو، 

 بـرداري  نمونـه متري خاك مزرعـه   سانتی 60تا  30و الیه زیرین  30صفر تا  از عمق شخم یعنی الیه
 ،رویـه کودهـاي شـیمیایی در خـاك     بـرداري ایـن اسـت کـه از مصـرف بـی       از مزایاي نمونـه . شود

ی یترکیب فیزیکی و شـیمیا اي از  سابقه ،دهد و در ضمن ا کاهش میرها  و هزینهشود  میجلوگیري 

  
 بازسازي شیارها با استفاده از بیلچه پس از استفاده از کولتیواتور .18-15شکل 

  
 استفاده از کولتیواتور به منظور کنترل علف هاي هرز بین ردیف هاي کاشت .17-15شکل 



  339  ـ چغندرقند پاییزه 15فصل 
 

 هیتوصـ  کـه  شود برداري از خاك باعث می نمونه ،در واقع. آید دست می ههاي زراعی منطقه ب خاك
  .شیمیایی بر اساس نیاز گیاه انجام گیرد کودهاي

  کنترل آفات
در زراعت چغندرقند پاییزه برنامه مدیریتی کنترل آفات در مناطقی چون خوزستان بسـیار مهـم   

چغندرکار باید آفـت و  . اطالع حاصل شودآفات باید از زندگی بیولوژیک منظور،  براي این. است
بـانی و   روش دیـده ، از پتانسـیل خسـارت   ،ضـمن  در .را به محصول تشخیص دهـد  نوع خسارت آن

بعـد از آبیـاري دوم و سـبز شـدن چغندرقنـد،      . آگـاهی داشـته باشـد   نیز زمان ظهور آفت در مزرعه 
اول  یـاري روز پس از آب 10حدود ـ در این مرحله   ،بنابراین. دشو فعالیت آفات چغندرقند شروع می

 ،و در صـورت نیـاز  قـرار گیرنـد   ضروري است که مزارع از نظر آلودگی به آفات مـورد بررسـی   ـ 
  ).به فصل آفات مراجعه شودبراي اطالعات بیشتر (اقدام به سمپاشی کرد 

 ها کنترل بیماري
هـا در   ولـی همـه آن   ،کند زاي مختلفی محصول چغندرقند را تهدید می در ایران، عوامل بیماري

  .چغندرقند مراجعه شود يها براي اطالعات کامل به فصل بیماري .فعالیت ندارند منطقه خوزستان

 برداشت
برداشت موفق محصول چغندرقند شـامل عملکـرد بـاالي ریشـه در مزرعـه و تحویـل ریشـه بـا         

براي تولید حداکثر شکر در کارخانه، چغنـدرکار بایـد   . کیفیت به کارخانه براي استخراج قند است
  :ورد توجه قرار دهدموارد زیر را م

  آماده کردن مزرعه، −
  رسیدن محصول، −
  زمان برداست، −
  زنی و سرزنی، برگ −
  کَندن و مدیریت آن، −
  هاي زخمی، ریشه −
  ضایعات مزرعه، −
  خسارات وارده به مزرعه براي کشت سایر محصوالت زراعی، −
  اُفت محصول، −
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  نحوه برداشت و −
  .ایمنی و سالمت محصول −

هـاي   ها، کنترل مناسب علـف  ها، یکنواختی ریشه منظم ردیفسازي برداشت شامل فضاي  آماده
چغندرقند از نظر رسیدگی با سایر محصوالت زراعـی  . هرز و رطوبت کافی در زمان برداشت است

که در  شود، در صورتی عنوان مثال، رشد غالت در هنگام رسیدن کامالً متوقف می به. متفاوت است
شـود ـ گیـاه هنـوز در حـال رشـد        ه در فصل بهار انجـام مـی  چغندرقند پاییزه، در زمان برداشت ـ ک 

در چغندرقند رسیدگی تکنولوژیکی مهم است و آن هنگامی است که درصد قند به حداکثر . است
عبـارت دیگـر، درصـد خلـوص شـربت       بـه (هاي موجود در ریشه به حداقل رسیده باشد  و ناخالصی

روز پـس   220مان در منطقه خوزستان در حدود دست آمده، این ز بر اساس نتایج به). حداکثر باشد
. تـوان شـروع بـه برداشـت کـرد      روز از کاشت، می 220به این معنی که با گذشت . از کاشت است

آبـاد، تـأثیر طـول دوره     هاي انجام شده در مرکز تحقیقات کشـاورزي صـفی   نتایج یکی از آزمایش
شـود   مالحظـه مـی  ). 4-15جدول ( دهد برداشت بر کمیت و کیفیت محصول چغندرقند را نشان می

روز، حداقل عملکرد ریشـه و شـکر را تولیـد کـرده      180با دوره رشد ) اوایل آبان(که کاشت دیر 
  .است

شود، هرچه طول دوره رشد ادامـه پیـدا کنـد، عملکـرد ریشـه افـزایش        همانطور که مالحظه می
کیلـوگرم در   458روز در حدود  240تا  180طوري که، افزایش روزانه عملکرد ریشه از  به. یابد می

اگرچه عملکرد . روز بعد از کاشت، درصد قند افزایش چندانی نخواهد داشت 220روز است، ولی 
شکر که حاصل عملکرد ریشه و درصد قند است، مقدار کمی افزایش یافته است که ناشی از تـأثیر  

کاشـت، اقـدام بـه برداشـت      روز پـس از  220توانـد از   بنابراین، چغندرکار می. عملکرد ریشه است
  .مزرعه کند

  در حدود سه. یکی از موارد مهم که قبل از برداشت بایستی به آن توجه کرد، قطع آبیاري است
  

  تأثیر طول دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند. 4-15جدول 
  طول دوره رشد

 )روز(

  عملکرد ریشه
)t/ha( 

  عملکرد شکر درصد قند
)t/ha( 

180 3/41 7/14 2/5 

200 9/50 6/14 4/6 

220 8/61 1/15 1/8 

240 9/68 3/15 1/9 
  1386اقتباس از شریفی و همکاران 
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توان برنامه آبیاري را خاتمـه یافتـه تلقـی کـرد و تنهـا در موقـع برداشـت ـ          هفته قبل از برداشت، می
تـوان   برنامه برداشت را می. آالت ـ اقدام به انجام یک آبیاري سبک کرد  جهت سهولت کار ماشین

کار ـ که چغندرقند فرصت رشـد بیشـتري دارد و     هاي پیش طوري تنظیم کرد که برداشت از کشت
در موقع برداشت، رطوبـت خـاك بایسـتی    . عملکرد ریشه و درصد قند باالتري دارند ـ شروع شود 

در اثـر تـردد   هـاي چغندرقنـد نچسـبد، مزرعـه      در حدي باشد که عالوه بـر اینکـه خـاك بـه ریشـه     
بسـته بـه بافـت    . راحتی از خاك خارج شـوند  هاي چغندرقند به آالت فشرده نشود، باید ریشه ماشین

آالت برداشـت را وارد مزرعـه    تـوان ماشـین   روز بعد از آخرین آبیاري، مـی  7-10خاك در حدود 
  :گیرد در منطقه خوزستان، عملیات برداشت توسط ادوات زیر صورت می. کرد

رد(چاپر  −   )کن برگ و دمبرگخُ
 )هاي اضافی بر روي ریشه کننده دمبرگ قطع(تاپر  −
ن − طوقه ز 
ن(دستگاه خارج کننده ریشه از خاك  −  )چغندرکَ
 کمباین −

ن است که نیازي به ورود  البته در پاره اي از موارد، بعد از تاپر دستگاه کمباین مجهز به چغندرکَ
برداشت را . دهد عمل را یک دستگاه انجام مییعنی دو . طور جداگانه به مزرعه نیست چغندرکن به

ها  توان برگ ابتدا در هنگام صبح می. ها در طول روز، انجام داد توان با توجه به نوع کار دستگاه می
هاي قطع شده در سطح مزرعه بهتر اسـت کـه    منظور خشک شدن برگ به. را توسط چاپر خرد کرد

زنی و خـارج   توان اقدام به طوقه صورت گیرد و سپس میعمل تاپر با قدري تأخیر و در بعد از ظهر 
کنـد،   ها از خاك به شب برخورد می که، خارج کردن ریشه ازآنجایی. ها از خاك کرد کردن ریشه

مشاهدات انجـام شـده در   . بهتر است که بارگیري ریشه توسط کمباین در صبح روز بعد انجام شود
افـزایش  (قطع طوقه موجب بهبود کیفیـت چغندرقنـد   آباد نشان داده است که  مرکز تحقیقات صفی

، افزایش میزان مصرف چغندرقند و )هاي ریشه درجه خلوص و درصد قند سفید و کاهش ناخالصی
توان  از نکات قابل توجه در زمان برداشت می. شود افزایش راندمان استحصال شکر در کارخانه می

 :به موارد زیر اشاره کرد
هـاي دیـر ـ کـه شـدت گرمـا و نـور خورشـید بیشـتر اسـت ـ             در برداشتویژه  به هیچ وجه و به −

. هاي برداشت شده به مدت طوالنی بر روي زمین و در معرض نور خورشید قرار نگیرنـد  ریشه
دهد بلکـه چـون    این عمل درصد قند را افزایش نمی. شود ها می زیرا موجب کاهش وزن ریشه

عـالوه، ایـن عمـل سـبب      بـه . کنـد  تـر تغییـر مـی    یابد نسبت قند به وزن وزن تر ریشه کاهش می
اي برداشـت   انـدازه  شود که بـه  بنابراین، توصیه می. شود افزایش ضایعات چغندرقند در سیلو می
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  .ها به کارخانه در همان روز وجود داشته باشد کرد که امکان حمل آن
 مربـوط بـه هـر    ها به کارخانه، خـاك و بقایـاي ریشـه    ها پس از تحویل ریشه بهتر است کامیون −

شـود، در   هـا برگشـت داده مـی    گیري کارخانه بـه داخـل آن   مزرعه را که در انتهاي نوار خاك
  .ها در مناطق مختلف جلوگیري شود همان مزرعه تخلیه کنند تا از انتشار آفات و بیماري

 ها وجود داشته باشد، معموالً عمل قطـع کامـل   دلیل فواصل نامنظمی که ممکن است بین بوته به
در نتیجـه، ممکـن اسـت بـر روي برخـی      . گیـرد  طور یکنواخت صورت نمـی  دمبرگ توسط تاپر به

شـود کـه ایـن بقایـاي گیـاهی       لـذا، توصـیه مـی   . هاي برداشت شده، بقایاي دمبرگ باقی بماند ریشه
آالت ـ   هاي ابتدا و انتهاي مزرعه ـ جهت دور زدن ماشین  همچنین ریشه. توسط کارگر حذف شوند

جاي مانده پس از دستگاه کمبـاین، بایسـتی توسـط کـارگر جمـع شـوند تـا         هاي به ریشهو همچنین 
  .تلفات برداشت به حداقل برسد

  بولتینگ درچغندرقند
پایین و طوالنی در طـول فصـل   ماي د ،کی از عوامل مهم محدودکننده کشت چغندرقند پاییزهی

درجـه   6-8(بهـاره شـدن    مـاي دمدت طوالنی در معرض  چه مزارع چغندرقند بهنچنا. زمستان است
و ) روي ساقه(، پس از سپري شدن دوره سرما، پدیده بولتینگ داشته باشندیا کمتر قرار ) گراد سانتی

. هـاي مختلـف متفـاوت اسـت     درصد بولتینگ در رقـم . تجربه خواهند کردگلدهی را در سال اول 
قند و همچنین سـخت  موجب کاهش عملکرد محصول از طریق کاهش وزن ریشه و عیار ،بولتینگ

برداشت محصول  آالت مشکالتی را در ماشین ،گیاهان به بولت رفته. دشو ها می و فیبري شدن ریشه
نـد  از طریـق کُ (هـاي فیبـري در کارخانـه قنـد      از ریشـه  خاللتهیه و هاي آسیاب  در مزرعه و ماشین

هاي ماشین  مکرر تیغهد و این موجب تعویض نکن فراهم می) گیري هاي برداشت و خالل کردن تیغه
گیاهانی که خیلی حساس به بولتینگ باشـند،   ،در ضمن. گیري خواهد شد برداشت و دستگاه خالل

و در کننـد   مـی هـاي بـه بـذر نشسـته ریـزش       روند و در زمان برداشت، بـذر سـاقه   تر به گل می سریع
 ،هاي مقاوم ز رقماستفاده ا. شود در مزارع می) علف هرز(موجب رویش چغندر هرز  ،هاي بعد سال

تر از  ی که دوره سرما خیلی طوالنییها در سالالبته . تنها روش جلوگیري از خسارت بولتینگ است
رونـد و ممکـن اسـت خسـارت اقتصـادي       هاي مقاوم هم به بولـت مـی   ، رقممیانگین بلندمدت باشد

  .به چغندرکاران وارد شودتوجهی  قابل
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 پتانسیل تولید چغندرقند پاییزه
ی منطقـه  یکیـف پتانسـیل تولیـد بـا توجـه بـه شـرایط آب و هـوا         ور بررسی دقیق از کم ومنظ به

آبـاد دزفـول اجـرا     در مرکز تحقیقات کشاورزي صفیآزمایشی  1388-89دزفول، در سال زراعی 
تمهیدات الزم براي کـاهش اثـر   فراهم ساختن زا و  کنترل عوامل بیماري ،هدف از این بررسی. شد

براي تحقق این هدف، اطالعات هواشناسی سال . قه بودطعملکرد چغندرقند در منعوامل طبیعی بر 
، بارندگی و رطوبـت نسـبی هـوا در    مادر خصوص عوامل محیطی مهم از جمله د 1388-89زراعی 
نشـان داد کـه مشـکل بولتینـگ وجـود نخواهـد       ـ هاي دي و بهمن   ویژه ماه بهـ یز و زمستان  یفصل پا

برگـی   بیماري لکهـ به ویژه فروردین و اردیبهشت  و بهار ـ  هاي زمستان  دگیدلیل بارن داشت ولی به
  .توسعه یافت

هاي بهمن و اسفند، عالیم اولیه  دلیل کمبود شدید بارندگی و خشکی هوا در ماه هب، سالاین در 
ها از دهه اول فروردین  با شروع بارندگی. دشندرت مشاهده  بهـ هاي معمول   برعکس سالـ بیماري  

رطوبت کافی و (و فراهم بودن شرایط براي گسترش بیماري ) متر میلی 90حدود (اردیبهشت  23تا 
شـدت گسـترش یافـت و موجـب      برگـی بـه   بیمـاري لکـه   ،، ازاواسط فروردین به بعد)دماي مطلوب

  .دشهاي مختلف  آلودگی شدید در رقم
در ارزیابی شـدت آلـودگی   . هاي حساس از بین رفت هاي رقم دلیل آلودگی باال، بیشتر برگ به

از  ،بـراي تعیـین درصـد آلـودگی    . تعیـین شـد   نـه تـا   هفـت هـا بـین    به بیماري، درجـه آلـودگی آن  
بیماري و  نبودترتیب که عدد صفر بیانگر  بدین. دشاستفاده صفر تا نه با مقیاس  KWSالعمل  دستور

هـاي چغندرقنـد    براي بررسی پتانسـیل عملکـرد رقـم   . است دهنده توسعه شدید بیماري عدد نه نشان
اي و  آوري نتـایج مزرعـه   برگـی، بعـد از برداشـت و جمـع     ثیر عامل بولتینگ و بیماري لکـه أبدون ت

 شـش ها، تجزیه و تحلیل آماري بر روي  هاي شیمیایی نمونه هاي ضروري و تجزیه برداري یادداشت
، صورت بودتیمار سمپاشی و بدون سمپاشی منظور شده عنوان  ی که بهیاه آزمایش رقم مشترك در

هـاي محتلـف در تیمارهـاي سمپاشـی و بـدون       مقایسه میانگین صفات کمـی و کیفـی رقـم   . گرفت
و پتانسـیل   دنشان دارا سمپاشی، برآوردي از میزان خسارت بیماري و نحوه کنترل شیمیایی بیماري 

در چغندرقنـد پـاییزه   ) بیمـاري و بولتینـگ   ثیر سـوء أبـدون تـ  (هـا در شـرایط مطلـوب     عملکرد رقم
  .شدمشخص 

هـاي محیطـی و    تا با توجه به میزان بروز تنش کرداین اطالعات و تجربیات گذشته به ما کمک 
هـاي علمـی    بینـی کنـیم و روش   را تا حدودي پیش این عوامل، پاسخ گیاه به زا بیماريشیوع عوامل 

  لذا. کار بگیریم بهرشد و عملکرد محصول بر دهنده  ثیر عوامل کاهشأرا براي کاهش ت تري درست
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برگی در مقایسه با شاهد بدون سمپاشی  اثر تیمارهاي مبارزه شیمیایی بر علیه بیماري لکه .5-15جدول 
 1388- 89بر عملکرد ریشه، درصد قند و سایر اجزاء غیرقندي ارقام مختلف چغندرقند در آزمایش سال 

  دزفول
  تیمار شاهد بدون سمپاشی    تیمار سمپاشی  ارقام
عملکرد   

  ریشه
)t/ha(  

درصد 
  قند

)%(  

عملکرد 
  شکر سفید

)t/ha(  

درصد 
  قند سفید

)%(  

عملکرد   
  ریشه

)t/ha(  

درصد 
  قند

)%(  

عملکرد 
  شکر سفید

)t/ha(  

درصد قند 
  سفید

)%(  
  رسول
9597  

12/87  
32/67  

32/15  
22/15  

80/10  
20/8  

45/12  
14/12  

  38/80  
23/64  

36/14  
06/14  

52/9  
34/7  

87/11  
43/11  

Monotano   
MSfc607*jot18   

(419*kws)*hm5514   

33/82  
17/73  
71/88  

58/16  
48/15  
5/15  

59/11  
04/9  
52/11  

08/14  
42/12  
0/13  

  79/78  
65/68  
92/79  

32/15  
65/14  
06/14  

21/10  
24/8  
32/9  

01/13  
12  

63/11  
  99/11  93/8  49/14  39/74    82/12  23/10  62/15  73/79  میانگین ارقام در تیمار

  
کـه همـواره محصـول    ــ  ) بولتینـگ و سرکسـپورا  (میـزان وقـوع دو پدیـده اساسـی      ،در حد امکـان 

 95بـا اعتمـاد   دارد ـ  بـر عملکـرد   را منفی  اثرو بیشترین دهد  تأثیر قرار میچغندرقند منطقه را تحت 
اي و  هاي تحقیقـی، مزرعـه   آزمایشها با نتایج  بنابراین، تلفیق نتایج این آزمایش. شدبرآورد  درصد

آبـاد دزفـول و دانشـگاه اهـواز در      که طی سالیان طوالنی توسط محققین ایسـتگاه صـفی  ـ ترویجی   
طـور واقعـی تعیـین و     پتانسیل تولید چغندرقنـد پـاییزه بـه   ه است ـ  مناطق جنوبی کشور صورت گرفت

  .برآورد شدجداگانه طور  هکنترل و حوادث طبیعی ب ثیر هریک از عوامل قابلأمیزان ت
هـاي حسـاس، نیمـه     هاي تجاري شامل رقـم  میانگین رقمنشان داد آزمایش این هر حال، نتایج  هب

 یبرگـ  ثیر بولتینگ و عامل بیماري لکـه أبرگی در شرایط بدون ت متحمل و متحمل به بولتینگ و لکه
ن در هکتار، درصد قند  73/79براي عملکرد ریشه  ن در هکتار است  23/10و شکر سفید  62/15تُ تُ

ـن در   39/74ارزش صـفات عملکـرد ریشـه     ،برگی در صورت وجود بیماري لکه). 5-15جدول ( تُ
ن در هکتار ب 93/8و شکر سفید  49/14هکتار، درصد قند  طـور   هبرگـی بـ   بنابراین، بیماري لکه. ودتُ

ن در هکتار،  34/5متوسط حدود  ـن در هکتـار شـک    3/1درصـد عیـار قنـد و     13/1تُ ر سـفید را در  تُ
درصـد قنـد هیبریـدهاي     و عملکرد ریشه، شکر سفیدمربوط به نتایج . کاهش داد ،اه سطح آزمایش

صـفات عملکـرد    مقدار ،برگی که بدون عارضه بولتینگ و لکهداد نشان نیز ) 6-15جدول (پیشرفته 
ن در هکتار و درصد قند  21/11و  77/87ترتیب  ریشه و شکر سفید به نتـایج ایـن دو   . است 51/15تُ

ــاییزه در منطقــه خوزســتان   ؤم ،آزمــایش ــودن پتانســیل تولیــد چغندرقنــد پ ــاال ب ــایج . اســتیــد ب نت
 ،هـاي تحقیقـاتی   هـاي تجـاري در آزمـایش    نشان داده است که عملکرد رقـم نیز هاي قبلی  آزمایش

  اگـر حـداکثر کـاهش   . اسـت ) مـزارع ترویجـی  (درصد بیشتر از مزارع سطح وسـیع   10-12حدود 
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سال (پتانسیل میانگین صفات کمی و کیفی هیبریدهاي پیشرفته چغندرقند در منطقه دزفول  .6-15ل جدو
  برگی در آزمایش حداقل بوده است ثیر عامل بولتینگ و لکهأت).  89-88

  عملکرد ارقام
ریشه 
t/ha 

  درصد
 قند

عملکرد 
شکر 
سفید 
t/ha 

  درجه 
 خلوص

  پتاسیم
k 

  سدیم
Na 

نیتروژن 
N 

 مضره

  درصد
 قندسفید

قند 
 مالس

  درصد
 بولت

شدت 
لکه 
 برگی

)9-1( 

f-20708-HI0563 55/97 13/16 50/13 86/85 98/3 39/1 56/1 86/13 68/1 36/0 54/3 
f-20709-HI0662 83/96 60/16 91/13 53/86 06/4 17/1 58/1 37/14 63/1 0 23/3 
f-20730-HI0549 21/95 40/15 45/12 98/84 41/4 96/0 92/1 09/13 71/1 0 88/5 
f-20729-HI0541 57/107 30/15 78/13 75/83 12/4 81/1 7/1 82/12 88/1 31/0 54/3 
f-20683-RASTA 33/105 33/15 51/13 75/83 42/4 46/1 95/1 84/12 89/1 0 86/5 
Check-Rasoul 12/87 32/15 80/10 25/81 98/4 93/1 16/2 45/12 26/2 39/0 26/6 
f-20537-monotano(check) 33/82 58/16 59/11 92/84 64/4 12/1 49/2 08/14 90/1 0 05/6 
Check-9597 62/68 22/15 36/8 71/79 13/5 35/2 35/2 14/12 48/2 28/11 04/7 
f-20603-Giada 75/84 95/15 0/11 47/81 82/4 44/2 85/1 99/12 36/2 0 0/7 
Sbsi002-Msfc607*jot18 17/73 48/15 04/9 05/80 57/5 88/1 39/2 42/12 47/2 0 83/4 
(7112*436)*226p-13 80/89 57/15 58/11 89/82 89/4 35/1 38/2 91/12 06/2 0 54/6 
(7112*261)*226p-13 71/88 02/15 61/10 43/79 44/5 97/1 27/2 97/11 45/2 45/0 94/6 
(261*231)*226p-13 34/86 75/15 17/11 16/82 29/5 36/1 41/2 95/12 20/2 0 14/7 
(7112*kws)*226p-13 89/88 17/15 98/10 49/81 07/5 6/1 3/2 37/12 19/2 37/0 17/7 
(419* kws)*226p-13 72/89 37/15 25/11 70/81 14/5 6/1 15/2 56/12 20/2 06/1 04/7 
(7112*436)*hm5514 21/88 43/15 21/11 24/82 67/4 83/1 31/2 70/12 14/2 48/0 54/6 
(7112*261)*hm5514 88/89 58/15 61/11 83/82 74/4 61/1 17/2 91/12 07/2 0 00/6 
(261*231)*hm5514 14/81 68/14 36/9 91/79 87/4 19/2 32/2 75/11 33/2 41/0 54/6 
(7112*kws)*hm5514 59/89 75/14 50/10 77/79 73/4 43/2 21/2 80/11 35/2 61/0 64/6 
(419* kws)*hm5514 71/88 50/15 52/11 86/83 31/4 56/1 09/2 13 9/1 0 64/6 
(7112*436)*jot18 6/84 77/15 02/11 49/82 97/4 64/1 08/2 01/13 15/2 38/0 59/5 
(7112*261)*jot18 66/74 02/16 89/9 80/82 91/4 67/1 16/2 27/13 15/2 41/1 63/5 
(261*231)*jot18 70/82 85/15 81/10 34/82 99/4 71/1 25/2 05/13 20/2 0 00/6 
(7112*k ws)*jot18 82/83 55/15 67/10 76/81 88/4 89/1 26/2 72/12 23/2 78/0 96/4 
SBSI 001  89/88 40/14 23/10 82/79 69/4 06/2 11/3 51/11 29/2 27/1 01/7 

 99/5 78/0 13/2 78/12 18/2 72/1 79/4 31/82 21/11 51/15 77/87 میانگین آزمایش
cv 48/7 38/4 25/8 88/2 18/4 98/28 57/13 77/6 14/12 - 27/9 
LSD5% 75/10 11/1 51/1 88/3 56/0 81/0 48/0 41/1 42/0 32/1 9/0 

  
درصد در نظر بگیـریم،   20حدود  ،ها نسبت به آزمایشرا هاي مختلف در سطح وسیع  عملکرد رقم

ن  65 ،برگی عارصه بولتینگ و لکهثیر أحداقل پتانسیل تولید در منطقه بدون ت عملکـرد  در هکتـار  تُ
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مشروط بر اینکه مدیریت و عملیات زراعی با اصـول صـحیح و    ،در این خصوص. ریشه خواهد بود
 .درصد قند تغییري نخواهد کرد ،علمی در مزرعه اجرا شود
یع هاي متوالی نشـان داده اسـت کـه متوسـط عملکـرد ریشـه در مـزارع وسـ         نتایج آزمایش سال

ـن   60-65هاي مقاوم به بولتینگ کاشته شده بودند ـ بـین    ها رقم ترویجی و کشاورزان ـ که در آن  تُ
هـاي مقـاوم بـه بولتینـگ و بیمـاري       شـود کـه بـا کشـت رقـم      بنابراین، پیشنهاد مـی . در هکتار است

هـاي علمـی و    برگی تحت شرایط کاشت و داشت و برداشت مطلوب و مشروط بر اینکـه روش  لکه
ـن در     65زراعت چغندرقند رعایت شود، عملکرد ریشه  فنی ن در هکتار و عملکرد شـکر هفـت تُ تُ

  .هکتار پتانسیل عملی منطقه است

  منابع مورداستفاده
ثیر بقایـاي گنـدم، سـودانگراس و مقـادیر ازت بـر روي چغندرقنـد       أتـ  .1373. ر.ابراهیمیان، ح −

  .8-15): 2و  1(10مجله چغندرقند، . زمستانه
گزارش تحقیقـات آبیـاري و اثرمتقابـل     .آزمایش آبیاري چغند قند. 1353. رشوانلو، ع اکبریان −

  .آباد مرکز تحقیقات کشاورزي صفی. گلرنگ و لوبیا آب و کود روي پنبه، چغندرقند،گندم،
تعیین مناسبترین تاریخ کاشت سه رقم بذر منـوژرم چغندرقنـد بـراي    . 1375. ر.زاده، م اوراضی −

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات . رین تراکم بوته در هکتارست آوردن مطلوبتدب
  .دزفولآباد  کشاورزي صفی

استانداردسازي تعیین پتانسـیل و ارزیـابی خسـارت بـه تفکیـک عوامـل       و تدوین . 1387. نام بی −
 .مؤسسه تحقیقات برنج کشور. مدیریتی و طبیعی در مراحل مختلف رشد گیاه برنج

بررسی اثر متقابل کودهاي ازت، پتاس و تراکم بوته بر عملکـرد کمـی و   . 1375. پور، م حسین −
نامه کارشناسی ارشـد رشـته زراعـت، دانشـگاه تربیـت       کیفی چغندرقند در منطقه دزفول، پایان

  .تهران ،مدرس
ــان، م − بررســی کمیــت و کیفیــت محصــول  . 1383. زاده اوراضــی. ر.و م پــور حســین. م، .خرمی

گزارش نهـایی طـرح   . اي در شمال خوزستان اي و قطره یاري جویچهچغندرقند در دو روش آب
  .دزفول آباد مرکز تحقیقات کشاورزي صفی. تحقیقاتی

ثیر کودهـاي فسـفر و پتـاس بـر کمیـت و کیفیـت چغندرقنـد        أبررسـی تـ  . 1374. پور، س سلیم −
  .دزفول آباد مرکز تحقیقات کشاورزي صفی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. زمستانه

ثیر مقادیر و منـابع مختلـف پتاسـیم بـر عملکـرد کمـی و کیفـی        أبررسی ت. 1382. پور، س سلیم −
 آباد مرکز تحقیقات کشاورزي صفی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. چغندرقند زمستانۀ دزفول
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  .دزفول
گزارش نهـایی طـرح   . هاي زودرس چغندرقند در منطقه دزفول بررسی رقم. 1374. شریفی، ح −

  .دزفول آباد تحقیقات کشاورزي صفیتحقیقاتی، مرکز 
ثیر تاریخ کاشت، طول دوره رشد و مقادیر مختلف کـود ازتـه بـر    أبررسی ت. 1375. شریفی، ح −

گـزارش نهـایی طـرح تحقیقـاتی، مرکـز      . یت و کیفیت چغندرقند زمستانه در دزفـول مروي ک
  .دزفول آباد تحقیقات کشاورزي صفی

و بررسی مشخصات مهم کیفی چغندرقنـد رقـم    تجزیه و تحلیل کمی رشد. 1375. شریفی، ح −
نامه کارشناسی ارشد رشـته زراعـت، دانشـگاه     ژرم مقاوم به بولت در منطقه دزفول، پایان مولتی

  .آزاد اسالمی واحد دزفول
هـاي جدیـد معرفـی شـده      بررسی اثر زمان کاشت و برداشت بـر روي رقـم  . 1380. شریفی، ح −

 .دزفول آباد ، مرکز تحقیقات کشاورزي صفیگزارش نهایی طرح تحقیقاتی. چغندرقند
بررسی اثر تـاریخ کاشـت و طـول دوه رشـد و مقـادیر      . 1371. زاده اوراضی. ر.و م. شریفی، ح −

گــزارش نهــایی طــرح . مختلــف کــود ازت بــر روي کمیــت و کیفیــت چغندرقنــد در دزفــول
  .دزفول آباد تحقیقاتی، مرکز تحقیقات کشاورزي صفی

. مزاده،  اسـالمی . رقنبـري بیرگـانی،   . ددبـاغ،   زاده. غپـور،   سلیم. سر، پو حسین. م، .شریفی، ح −
راهنماي زراعـت  . 1386. زاده اوراضی. ر.معزیزپور و  .ح.شهربانونژاد، م. ممعیري، . مخرمیان، 

  .دزفول آباد مرکز تحقیقات کشاورزي صفی. چغندرقند پاییزه
زگیلـی بـر عملکـرد کمـی و کیفـی      بررسـی میـزان خسـارت بیمـاري گـال      . 1383.شریفی، ح −

مرکــز تحقیقــات کشــاورزي . گــزارش نهــایی طــرح تحقیقــاتی. چغندرقنــد پــاییزه خوزســتان
 .دزفول آباد صفی

ثیر قطـع آبیـاري قبـل از برداشـت و مصـرف      أتـ . 1380. رهنمـا . ا.ع و پور حسین. م، .شریفی،ح −
مجلـه  . نطقـه دزفـول  دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندرقند در م

 .86-98): 2(17چغندرقند، 
هاي منـوژرم   دستاوردهاي تحقیقاتی تهیه رقم. 1379. فضلی. حو  شریفی. ح ،.ي.صادقیان، س −

. قندوشـکر کشـور  هـاي   کارخانـه سـمینار  . هیبرید مناسب مناطق کشت پاییزه چغندرقنـد ایـران  
  .اهواز

 هــا بــر کمیــت و کیفیــت دیر آناثــرات منــابع مختلــف کــود ازتــه و مقــا . 1373. گــوهري، ج −
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  ممشانزدهشانزدهفصل فصل 

  تولید بذر چغندرقندتولید بذر چغندرقند

  سیدیعقوب صادقیان و فرشید مطلوبی

  مقدمه
اگر چغندرکار، یک مزرعه یکنواخـت  . بذر یکی از عوامل مهم تولید محصول چغندرقند است

. شـود  از رقم سازگار براي منطقه موردنظر خود نداشته باشد، از تولید اقتصادي پایـدار محـروم مـی   
آزمون دقیق بـذر چغندرقنـد،   . هاي چغندرکاران است ترین تصمیم مناسب یکی از مهمانتخاب بذر 

سازي مدیریت محصول و افـزایش   هاي اصالح شده در تصمیم فرآیند جوانه زدن بذر و توسعه رقم
  .وري بسیار مؤثر است بهره

هجـري شمسـی بـا تأسـیس اولـین کارخانـه قنـد در کهریـزك          1274صنعت قند ایران در سال 
، بازسـازي و در  1309از اوایـل دهـه   . برداري تعطیـل شـد   گذاري شد ولی پس از سه دوره بهره هایپ

تـدریج   هاي قنـد بـه   به بعد، کارخانه 1310طور کلی، از سال  به. برداري کرد سال بعد، شروع به بهره
شـد و بـدون    مـی وارد ها از کشورهاي خارج  تمام بذر موردنیاز کارخانه ،در بدو امر. شدند تأسیس

بـذر چغندرقنـد    واردات .شـد  توزیع میکشور قند  هاي هبین کارخانخواص کمی و کیفی، ارزیابی 
بـه خـارج از   موجب وابسته شدن صنعت قند است هاي سنگین  صرف هزینهعالوه بر اینکه، مستلزم 

سـال بـذر    پـنج مأموریـت یافـت در طـول    وقـت،  اداره کل فالحـت   ،1314سال  لذا در. بودکشور 
  .ندکداخل تأمین هاي کشور را در  کارخانهموردنیاز 

در مزرعه تحقیقـاتی  را براي عملکرد و صفات کیفی   مقایسه رقمهاي  اولین آزمایش ،این اداره
از  هـاي آزمایشـی   مقرر شد پس از برداشـت، نمونـه  . مدرسه عالی کشاورزي کرج به اجرا گذاشت
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زمایشگاه شیمی مدرسه کشاورزي و کارخانه قنـد  توسط آ ها نظر وزن ریشه توزین و درصد قند آن
بنگـاه اصـالح و تهیـه بـذر     «تشکیالت مستقلی تحت عنوان  ،1332در سال . شودگیري  کرج اندازه
هاي جدید و تولیـد بـذر    ، اصالح رقمچغندرقندتحقیقاتی محصول تأسیس و کلیه امور  »چغندرقند

  .عهده گرفتررا ب
هـاي   ـ اساسـاً جمعیـت  تجـارتی    هـاي  شـامل رقـم  نـژادي   بـه  هـاي  مـواد اولیـه آزمـایش    ،در ابتدا

. شد کشور میوارد ... از کشورهاي روسیه، آلمان، لهستان و چکسلواکی وافشان باز ـ بود که    گرده
بـا شـرایط آب و هـوایی    هـا   آنسازگاري تعیین و هاي گیاهی  این جمعیتپس از ارزیابی محصول 

هر حال، نه تنهـا بنگـاه بـراي     به. شد توزیع میرکاران کشور چغندها تعیین و بین  بهترین رقم ،کشور
بـا  نژادي مـدون و مشخصـی داشـت بلکـه      هاي به ، برنامهتولید بذر چغندرقندهاي جدید و  تهیه رقم

اي در جهـت   گسـترده تحقیقـاتی  هـاي   فعالیـت ، )وانـدرهاو (هـاي هلنـدي    شرکت زهمکاري یکی ا
جدیـد و   پالسـم  شـامل ژرم  نـژادي چغندرقنـد   هـاي بـه   نامهبر. هاي چغندرقند انجام داد رقم پیشرفت
منـاطق   ي درهـاي متعـدد   آزمـایش هـاي اصـالح شـده،     همگام با تهیه رقم. بودهاي پیشرفته  تکنیک

هـا،   بر اساس نتایج آزمـایش . شد مساعد تولید بذر مشخصمختلف کشور انجام و در نتیجه، مناطق 
در ) والدهاي نـرعقیم (مادري هاي  پایهدر کرج و  )افشان والد گرده(هاي پدري  پایهمحل تولید بذر 

  .در اردبیل تعیین شد )تجارتی(گواهی شده فیروزکوه و بذر 
داد، ولی  ژرم تشکیل می هاي مولتی ، بیشتر بذر مصرفی کشور را رقم1370با اینکه تا اواخر دهه 

شدت  1370چغندرقند در اواخر دهه هاي منوژرم هیبرید، توسعه مکانیزاسیون محصول  با تولید رقم
هـزار   5-9، در دهه هفتاد ساالنه، حـدود  کارخانه قند 35بذر طوري که بنگاه براي تأمین  به. گرفت

ن بذر تجارتی و  ن بذر مادري تولید می 30-40تُ شد  تجارتی که در اردبیل تولید میهاي بذر .کرد تُ
باز ـ و  ژرم  مولتی و یا ید هیبریدید هیبرید، تریپلوییدیپلوژرم ـ از جمله   مولتیهاي مختلف  شامل رقم
بـراي تولیـد و   المللـی   در هـر صـورت، اسـتانداردهاي بـین    . بـود ید منوژرم یپلو پلیبذر  مقدار کمی

  .دش کامالً رعایت می گواهی بذر تجارتی

  تولید بذر در ایران
ه در داخل کشور، بـه  درصد بذر تولید شد 97بیش از  1379همانطور که ذکر شد، تا پایان سال 

هـاي منـوژرم هیبریـد مناسـب بـا       ، پروژه اصالح رقم1370در دهه . ژرم تعلق داشت هاي مولتی رقم
هـاي منـوژرم بـا     هاي پایانی این دهه، رقم ریزي و باالخره در سال شرایط آب و هوایی کشور برنامه
ازگاري خـوبی از خـود   دست آمدند که در مناطق مختلف کشور سـ  پتانسیل تولید محصول بیشتر به

پلویید  هاي منوژرم پلی هاي متعددي برتري خود را نسبت به رقم ها در آزمایش این رقم. نشان دادند
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هر حال، با توجه به توسـعه مکانیزاسـیون چغندرقنـد و اهمیـت زیـاد تولیـد بـذر         به. قبلی نشان دادند
ن بود ـ در سـال    8668حدود  1379ژرم خام ـ که در سال   منوژرم هیبرید، تولید بذر مولتی ، 1382تُ

ن کاهش یافت 2134به  گیري را در ابتداي دهه  ژرم کاهش بسیار چشم ولتیدر واقع، تولید بذر م. تُ
ن بود، در  39حدود  1379ریزي دقیق، تولید بذر منوژرم که در سال  داشت ولی، طی برنامه 1380 تُ
ن رسید 1777، به 1382سال   1388ژرم از یک روند کاهشی تا سـال   پس از آن، تولید بذر مولتی. تُ

  .تبعیت کرد
ژرم و یا سه کیلـوگرم   کیلوگرم بذر مولتی 15- 20چغندرقند، معموالً براي یک هکتار زراعت 

برابـر بـذر منـوژرم     7الـی   5ژرم حـدود   یعنـی در هکتـار، بـذر مـولتی    (شود  بذر منوژرم مصرف می
و بـاقی مانـدن بـذر کـافی در انبـار،       1382دلیل تولید بذر مازاد در سال  اگرچه به). شود استفاده می

بـه بعـد، تولیـد بـذر منـوژرم رونـد        1385متوقف شد، ولی از سال  1384سال  تولید بذر منوژرم در
با توجه به شیوع بیماري ریزومانیا در اکثر منـاطق و بیمـاري   ). 1-16شکل (صعودي به خود گرفت 

هاي منوژرم مقاوم به ایـن   ها و در نتیجه، رقم ریزوکتونیا در بعضی مزارع چغندرکاري، اصالح الین
هاي متحمل بـه   نژادي کشور قرار گرفت و با اصالح الین ولویت خاص تحقیقات بهدو بیماري در ا

در حال حاضر، ایـن  . هاي مقاوم اصالح و معرفی شدند ریزومانیا ـ و تا حدودي به ریزوکتونیا ـ رقم  
هـاي مقـاوم بـه     نوع بذور در مرحله تکثیر تجاري قرار دارند و امید است که در آینده نزدیک رقـم 

  .یماري، جایگاه مناسبی در میان چغندرکاران پیدا کننداین دو ب
. نشان داده شـده اسـت   1399الی  1384بینی تولید بذر منوژرم خام از سال  پیش 2-16در شکل 

البته صحت . با شیب زیاد کامالً صعودي است 1393بر این اساس، روند تولید بذر منوژرم کشور تا 
گذاري واردات، قیمت جهانی شکر و میزان حمایت از تولید داخلی  بینی به سیاست و سقم این پیش

  
 1388الی  1379روند تغییر تولید بذر منوژرم و مولتی ژرم چغندرقند از سال  .1-16شکل 
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  .بستگی دارد

  چغندرقند کیل گل و بذر درفرایند تش
رشـد   ،رشد رویشـی و در سـال دوم   ،و دوساله که در سال اول اي چغندرقند گیاهی است دولپه

برخـی  در . کنـد  تحت شرایط آب و هوایی خـاص تغییـر مـی   ، چرخه زندگی این گیاه. زایشی دارد
. مثل یک گیاه چندساله رفتار کند ،ساله و در شرایط دیگر شرایطی ممکن است مثل یک گیاه یک

 4-8(پـایین   مـاي دنیازمنـد  هفتـه   8-12به مدت ـ عنوان یک گیاه دوساله   بهچغندرقند ـ   ،هر حال به
رشـد زایشـی گیـاه را     ،پـایین  مـاي د. روي دهدشدن در آن  هتا پدیده بهاراست ) گراد درجه سانتی
  .کند تحریک می

کنـد کـه    بـرگ مـی  هاي  آغازهرویشی چغندرقند تولید در مرحله رویشی، مریستم انتهایی ساقه 
. محور ساقه بسیار کوتاه و انتهاي آن صاف است ،در این مرحله. بسیار نزدیک به انتهاي ساقه است

دهـد و پـس از تقسـیم     گل را تشکیل مـی آغازه د و شو میدر مرحله زایشی، مریستم انتهایی تقسیم 
آیـد کـه تبـدیل بـه محـور گـل        وجـود مـی   هولی از سلول بهاي ط اولین الیه مریستم انتهایی، ردیف

هـاي پـنج لبـه بـر      دهد، سپس کاسـبرگ  هاي گل را تشکیل می اماند ،دومین الیه خارجی. دنشو می
تخمـدان   ،سـپس  وابتـدا انـدام نـر ظـاهر      ،در داخـل کاسـبرگ  . دنـ آی وجود مـی  گل بهآغازه روي 
زودي یـک میلـه ایجـاد     اندام نر بـه . ندهست  هم متصلپایین به  ها از برچه. شود اي تشکیل می برچه سه
صورت دو الیه سـلولی از هـم تمیـز     ها به دیواره پرچم. مشخص شده است که با چهار آویزکند  می

در ابتدا، تخمک مستقیم . شود معموالً یک تخمک در درون هر تخمدان تشکیل می. شوند داده می

  
پیش بینی میزان تولید بذر منوژرم و مولتی ژرم بر اساس طرح راهبردي چغندرقند در  .2-16شکل 

 1384- 1399دوره سالهاي 
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صورت افقی در درون تخمدان قرار  خورد و به شود، تاب می شود، واژگون می است اما بعد خم می
اي و یـک کاللـه سـه     گل رسیده از پنج کاسبرگ، پنج پـرچم، یـک تخمـدان سـه برچـه     . گیرد می

اي ماننـد بـه همـدیگر متصـل      قهها توسط بافت حل در پایه تخمدان، پرچم. شود اي تشکیل می شاخه
  .هستند

شود و  که از رشد چند گل حاصل می) چند جوانه(ژرم  بذر مولتی: بذر چغندرقند دو نوع است
آیـد و   وجـود مـی   ها از پایه به هم متصل هستند و بذر منوژرم که فقط از رشد یـک گـل بـه    این گل

  ).3-16شکل (داراي یک جوانه است 
بـذر داراي یـک   . کنـد  رود و بـذر تولیـد مـی    چغندرقند به گل می در سال یا فصل دوم زراعی،

جنین از دو کوتیلدون و یا برگ بذري، . اي به نام آندوسپرم و الیه پوششی است جنین، بافت تغذیه
-16شکل (چه یا ریشه جنینی تشکیل شده است  و ریشه) وجود آورنده ساقه یا طوقه به(هیپوکوتیل 

چغندرقند باعث شده است که مـواد غـذایی موجـود در آن، محـدود     کوچک بودن اندازه بذر ). 4
هـاي   باشد و بنابراین، شرایط محیطی باید براي جوانه زدن و رشد سریع بذر فراهم باشد تـا گیاهچـه  

شود، داراي مقدار زیادي آب اسـت و   که بذر بر روي پایه مادري تشکیل می وقتی. سالم تولید شود
دهـد و در زمـان برداشـت، رطوبـت آن کـم       تدریج از دسـت مـی   به در مرحله رسیدن، آب خود را

توانـد   کند و براي چند ماه ـ و یا چند سال ـ مـی    از این به بعد، بذر مرحله استراحت را طی می. است
مرحلـه جوانـه زدن   . شود با جوانه زدن بذر، مرحله استراحت آن شکسته می. در انبار نگهداري شود

 :بذر داري سه مرحله است
 جذب آب توسط بذر −

  
 قندساختمان ظاهري گل در چغندر .3-16شکل 
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گیـرد و   رکود، زندگی خود را از سـر مـی    فرآیند تغییر حالت حیات که بذر پس از یک دوره −

  .زند جوانه می
 .شود عبور آب به داخل جنین که توسط پوسته بذر تنظیم می −

موارد، باید قبـل  زنی وجود دارد که در بعضی  هاي بازدارنده جوانه در داخل پوسته بذر، ترکیب
 .از جوانه زدن بذر این مواد شسته و از پوسته بذر خارج شوند

  تولید بذرموردنیاز براي شرایط آب و هوایی 
طـور کـه    همان. کننده عملکرد ریشه است ترین عوامل تعیین کیفیت بذر چغندرقند یکی از مهم

 .د، انجـام شـود  نـ هوایی خاصی دارذکر شد، تولید بذر چغندرقند باید در مناطقی که شرایط آب و 
کـافی باشـد و مـدت    ) ورنالیزاسـیون (شدن  هسرماي زمستان براي پدیده بهاربایستی  ،مناطقدر این 

 مـاي عـالوه بـر د  . طوالنی نباشد تا خسـارت ناشـی ار آن بـه حـداقل برسـد      ،یخبندان در دوره سرما
پس از عمـل ورنالیزاسـیون، طـول     .پایین، طول روز نیز نقش مؤثري در رشد ساقه و تولید گل دارد

چون چغندرقند یک گیاه دگرگشن . تر است براي تشکیل گل مناسب) ساعت 16حداقل (روز بلند 
هـواي خیلـی خشـک،    . هـا دارد  افشانی نقش مـؤثري در تلقـیح گـل    است، وزش باد در فصل گرده

 ، عملکـرد و شکیل بـذر افشانی و زمان ت در زمان گردهو یا وزش بادهاي گرم پایین ماي د ،بارندگی
ها بـذر شـود تـا    باعـث مـی  خشـکی هـوا و رطوبـت بـاال،     . دهـد  را تحت تأثیر قـرار مـی  بذر کیفیت 

حساسیت به بولتینـگ را   در زمان رسیدن بذر ـ و یا دوره انبارداري ـ   پایینماي و د یکنواخت نرسند
  .دهد میریشه افزایش  مزرعه تولیددر 

  
 )باال(و شروع مرحله جوانه زدن ) پایین(هاي مختلف بذر قسمت .4-16شکل 
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  چغندرقند تولید بذر
راي پتانسیل و کیفیت بـاالي محصـول چغندرقنـد، داشـتن یـک جمعیـت گیـاهی        شرایط اولیه ب

هـا   تـراکم بوتـه  . هاي کاشت است استقرار یافته مناسب در مزرعه با فاصله یکنواخت بر روي ردیف
. هـاي اسـتقرار یافتـه در مزرعـه دارد     در زراعت چغندرقند بستگی به درصد رویش و یا درصد بوته

ترین این عوامل، توانایی و یا  دهند که یکی از مهم را تحت تأثیر قرار میعوامل زیادي، رویش بذر 
زنی یکی از عوامل کلی اسـت   درصد جوانه. پتانسیل بذر در تولید گیاه سالم و قوي در مزرعه است

زنــی معمــوالً بــه روش  میــزان جوانــه. کــه در کیفیــت و یــا پتانســیل بــاالي رویــش بــذر نقــش دارد
هـر حـال، کـم و کیـف      به. شود هاي تجاري بذر قید می بر روي برچسب بستهآزمایشگاهی تعیین و 

  .گذارد فرآیند تولید بذر بر مقدار و کیفیت بذر تأثیر می
هـاي هیبریـد بـر     بذر منوژرم رقم. هاي اصالح شده چغندرقند، منوژرم هیبرید هستند امروزه رقم

افشـانی   ژرم دیپلویید یا تتراپلوییـد، گـرده   آیند که توسط والد مولتی دست می پایه منوژرم نرعقیم به
هـایی کاشـته    صـورت بلـوك   بـه ) هـاي پـدري و مـادري    پایـه (معموالً اجزاي رقم هیبریـد  . شوند می
افشـان ـ در دو ردیـف کاشـته      و پایه پدري ـ یا گرده  6-8مثالً پایه مادري ـ یا نرعقیم ـ در   . شوند می
منظور تسهیل در برداشت بذر هیبرید از پایـه   دري بههاي پدري و ما جداسازي کاشت پایه. شوند می

شـود و پـس از    عنوان بذر تجاري برداشـت مـی   در این شرایط، فقط بذر پایه مادري به. مادري است
کـل  . افشـان از بـین برونـد    افشانی کامل و قبل از برداشت محصول بذري، باید گیاهـان گـرده   گرده

مرحله رویشی که شامل کاشت بـذر  ) 1: (حله اصلی استفرآیند تولید بذر چغندرقند، داراي دو مر
مرحله تولید بـذر از گیاهـان   ) 2(ورنالیزه شده است و ) هاي اشتکلینگ ریشه(تا تولید گیاهان جوان 

در روش کشت مستقیم، هر دو مرحله در یک مزرعه و در روش کشت غیرمسـتقیم،  . ورنالیزه شده
هـاي   تولیـد بـذر رقـم   . گیـرد  ختصاصـی صـورت مـی   صورت دو محصول جداگانه در دو مزرعه ا به

ژرم به روش مستقیم  در اکثر مناطق دنیا، بذر مولتی. ژرم و منوژرم تفاوت چندانی با هم ندارد مولتی
هاي پدري و مادري با هم مخلوط و بـراي تولیـد بـذر تجـاري      شود و در بیشتر مواقع، پایه تولید می
  .شوند کشت می

در اکثـر  . انجامد طول می ماه به 12دوساله است، دوره تولید بذر آن اگرچه چغندرقند یک گیاه 
هـاي   ، بذرهاي پایه رقـم ...)از جمله تولوس فرانسه، اورگان آمریکا، ترکیه و (مناطق تولید بذر دنیا 

هـاي   شـوند و در همـان مـاه    کاشـته مـی  ) جوالي و اگوسـت (منوژرم از اواسط تیر الی اواخر مرداد 
  .شوند برداشت میتابستان سال بعد 

آینـد ـ پـس از سـپري شـدن مرحلـه اسـتقرار         دست می طور کلی، گیاهانی که از کشت بذر به به
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» اشـتکلینگ «موسوم به متر  سانتی 5-6گرم و قطر طوقه  100-150هایی به وزن تقریبی  ریشهخود ـ  
هـا در سـال اول    اشـتکلینگ . گیرنـد  قرار میاستفاده موردبراي تولید بذر  این گیاهان. کنند تولید می
. شـوند  با هدف تولید بذر، دوباره کاشـته مـی  گذرانی، در سال دوم  پس از زمستان شوند و تولید می

در سال دوم، این گیاهان پس از اینکه رشد رویشی خود را در مزرعـه کامـل کردنـد، وارد مرحلـه     
  .نشینند شوند و با تولید ساقه بذردهنده، به بذر می زایشی می
 متـداول اسـت  چغندرقند در دنیـا  بذر  در نهایت، تولیداشتکلینگ و  تولیددو روش براي الً اصو

شود و اهمیت زراعی هر کدام جداگانه مورد بحـث   ها پرداخته می که در اینجا به توضیح این روش
  .گیرد قرار می

  )مزرعه اصلی( بذرمدیریت مزرعه تولید 
در . بایـد یـک مرحلـه رویشـی را طـی کننـد      هـاي چغندرقنـد    بوتـه پس از کاشت اشـتکلینگ،  

، ننـد کتوانند آب کـافی در خـود نگهـداري     هاي خنثی تا کمی قلیایی با بافت متوسط که می خاك
بذر نیـز افـزایش خواهـد    عملکرد هرچه کیفیت خاك بهتر باشد، . کند خوبی رشد می به اشتکلینگ

  .یافت
، لبــوییاعــم از (چغنــدرهاي زراعــی چغندرقنــد از ســایر ضــرورت دارد فاصــله مزرعــه بــذري 

یـک رقـم   مزرعه بذري حداقل فاصله بین  .کامالً رعایت شودهاي وحشی  و تیپ) باغی و اي علوفه
مزرعه تکثیـري  حداقل فاصله بین این درحالی است که . متر است 600 ،هاي دیگر چغندرقند با رقم

منظور حفظ خلـوص   بنابراین، به .اشدمتر ب 1000چغندرقند با سایر چغندرهاي زراعی نباید کمتر از 
سـایر  ها، در مناطقی که تولید بذر چغندرقند متداول است به هیچ وجـه نبایـد    ژنتیکی و اصالت رقم
بذرگیري چغندرقند چغندرها در مناطق سایر  کشت ،همین دلیلبه . کشت شوند چغندرهاي زراعی
بر اسـاس ضـوابط و مقـررات    . ده استممنوع اعالم شـ اردبیل، فیروزکوه و کرج  کشور ـ از جمله  

هـاي مختلـف    رقـم حـداقل فاصـله بـین    ، )OECD( هاي اقتصـادي اروپـا   کشورهاي عضو همکاري
تعیـین شـده    2-16جـدول  بـه شـرح    زراعی و وحشـی چغندر همچنین فاصله بین انواع چغندرقند و 

  .است
  

  تولید بذر به روش غیرمستقیم
  کاشـت  تـاریخ . شـود  شـهریور در مزرعـه کاشـته مـی     ، بذر در اواخر تیـر تـا اوایـل   در این روش
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  هاي اصلی دو روش مستقیم و غیرمستقیم در تولید بذر چغندرقند ویژگی. 1-16جدول 
  روش انتقال اشتکلینگ  روش کشت مستقیم  پارامتر هاي مورد بررسی

  سال 5  سال 10  حداقل فاصله زمانی تناوب در مزارع بذري
  :  1-300 -1-800  :  1-150 -1-550  تولید مقدار مصرف بذر پایه نسبت به

احتمال خسارت محصول و   زدگی حفاظت از یخ
  ها طی زمستان گذرانیبوته

امکان پوشاندن مزرعه 
  اشتکلینگ با پوشش

  آسان  مشکل  گزینش و حذف گیاهان خارج ار تیپ 
  آسان  محدود  کنترل چغندرهاي هرز در مزرعه بذري

و بدون هزینه برداشت   ها هزینه
  انتقال اشتکلینگ

هاي زیاد براي برداشت هزینه
  و انتقال اشتکلینگ

نژادگران از نظر  پذیري براي به تطبیق
  انتخاب منطقه تولید بر اساس عملکرد ارقام

  سازگاري بیشتر  محدود

  
گــرم  100-150بــه وزن ی یهــا بوتــهشــود کــه تــا اواخــر فصــل پــاییز،  دیرهنگــام بــذر موجــب مــی

در  .شـوند  مـی  در مزرعـه رویانـده   يبا تـراکم بیشـتر   ها اشتکلینگ معموالً. شودتولید ) اشتکلینگ(
 دومـ   فصـل زراعـی  ـ د و در سال  ونش میسیلو زنی  و پس از برگبرداشت ها  این ریشه ،پاییزاواخر 

اشتکلینگ  سیستم تولید بذر در اروپاي غربی و ترکیه به روش انتقال. شوند به زمین اصلی منتقل می
یعنـی  . شـود  عنوان یک محصول مجزا درنظـر گرفتـه مـی    له رویشی فرآیند تولید بذر، بهمرح. است

شـوند و هـر یـک از اجـزاي      افشان در مزارع جداگانه تولید مـی  هاي پایه نرعقیم و گرده اشتکلینگ
در مقایسـه بـا   روش غیرمسـتقیم  . شـود  ها، کنترل کیفـی مـی   ژنتیکی رقم با توجه به نیاز خود در آن

  ):1-16جدول (و معایبی به شرح زیر است داراي مزایا روش مستقیم، 

  مزایا
بـذر موردنیـاز در روش مسـتقیم بـه منطقـه رشـد چغندرقنـد        . مصرف بذر پایه بسیار مهم است −

 .برابر بیشتر از روش غیرمستقیم باشد 5/1-5تواند  بستگی دارد و می
 

 انواعچغندرقند و یا بین ذري در ارقام فاصله بین مزارع بحداقل  .2-16جدول 
  )بر حسب متر(هاي زراعی و غیرزراعی چغندر

  ارقام  بذر پایه  بذر گواهی شده
600  
300  
1000  

1000  
600  
1000  

  ارقام منوژرم با سایر ارقام چغندر قند
  ارقام مولتی ژرم با سایر ارقام چغندرقند

  غیرزراعیي زراعی و ایر چغندرهاسفاصله چغندرقند با 
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تـوان   یعنی می .داردسازگاري بیشتري نژادگران  این روش با نیازهاي اگروتکنیکی و اهداف به −
 .هاي نامطلوب، بیمار، رنگی و کوچک را حذف کرد ریشه

) اصـلی (چـون در مزرعـه تولیـد بـذر     . تر اسـت  هاي هرز چغندرقند آسان امکان مبارزه با علف −
ورزي  ، استفاده کرد و یا اینکه، از طریق عملیات خاكهاي قبل از رویش کش توان از علف می

 .هاي هرز مبارزه مکانیکی کرد با علف
خطـر خسـارت ناشـی از یخبنـدان و سـرماي      سرماي زمستان خیلی شدید و طوالنی باشـد،  اگر  −

 .کمیت و کیفیت بذر خیلی کم استاشتکلینگ و ازآنجا، بر  سخت
افشـانی   باتوجه به قـدرت گـرده  ( مناسبی از والدین هاي نسبتتوان  ، میبراي تولید بذر تجارتی −

کـار   بـه رقم هیبرید را براي تولید  )هاي پدري و مادري زمانی گلدهی پایه دهنده و هم پایه گرده
  .برد

مدت پنج سـال کـافی    نیاز تناوبی دو مرحله از تولید بذر در همان مزرعه به روش غیرمستقیم به −
هـا، امکـان کنتـرل بهتـر      ین و فاصله بین و داخل ردیـف چراکه، به دلیل سیستم کشت مع. است

  .شود چغندرهاي هرز فراهم می

  معایب
سـال اول،  در مزرعـه   )هـا  اشـتکلینگ (گیاهـان نشـایی   بذر و اسـتقرار  براي جوانه زدن، رویش  −

مزرعه تولید (آبیاري مزرعه سال اول  ،براي این منظور .در خاك استاحتیاج به رطوبت کافی 
  .است، هرچند که بعضی مناطق در فصل تابستان با کمبود آب روبرو هستند الزامی) نشاء

نـدن، سـیلو کـردن و انتقـال نشـاء      هـاي کَ  هاي کارگري کـه شـامل هزینـه    هزینه ،در این روش −
مـثالً تعـداد سـاعات کـارگري     . اسـت مزرعه اصلی است، نسبتاً زیاد و کاشت در ) اشتکلینگ(

  .ساعت در هکتار برآورد شده است 35-45غیرمستقیم، براي انتقال ریشه به مزرعه در روش 
شـده  مقایسـه   3-16جدول در مستقیم و غیرمستقیم  تولید بذر دو روش ،هاي تولید از نظر هزینه

  .است

  )نشاء چغندرقند(تولید اشتکلینگ 
شت بـذر در منـاطق   ازمان دقیق ک. براي تولید اشتکلینگ، بذر باید در زمان مناسبی کشت شود

هـاي شـنی و لـومی     خـاك . دتولید شـو ها باید در خاك حاصلخیز  اشتکلینگ. کند فرق میمختلف 
آبیـاري  ، پـس از کاشـت بـذر   . هـاي آهکـی اسـت    هـاي سـنگین رسـی و خـاك     تر از خاك مناسب

  .یکنواخت مزرعه باید مورد توجه قرار گیرد
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براي یک هکتار زراعت هاي تولید بذر در دو روش غیرمستقیم و مستقیم  اختالف هزینه. 3-16جدول 
  چغندرقند بذري

  روش مستقیم  روش غیر مستقیم  نهاده ها و عملیات زراعی
نسبت به کل   مقدار

  هزینه
نسبت به کل   مقدار 

  هزینه
          : بذر

  منوژرم
  مولتی ژرم

kg/ha5-3  
 kg/ha15-12 

-  
-  

kg/ha8-4  
kg/ha20-15  

-  
-  

         کود
  )N(اوره 

  )P2O5(فسفر 
  سیلوکندن نشاء و 

  هزینه تهیه زمین در سال دوم
  هزینه حمل و کاشت ریشه
  اجاره زمین در سال اول

kg/ha200  
kg/ha250  
hw/ha252  
-  
-  

m21700 

5/3  
4/2  

24  
8/3  

23  
10  

kg/ha150  
kg/ha200  
-  
-  
-  
-  

6/2  
9/1  

-  
-  
-  
-  

  
دقت انجـام  با ) تولید ریشه(تهیه بستر کاشت مزرعه تولید اشتکلینگ باید مثل مزرعه چغندرقند 

ممکن است در دو مرحله انجام  ،آماده کردن زمین. موقع انجام شود ورزي به گیرد و عملیات خاك
شد، جلوگیري از فشردگی خاك اسـت کـه در اثـر    مورد توجه باآنچه که باید در تهیه زمین . شود

 بمناسـ بـذر چغندرقنـد در عمـق    پس از آماده شدن خـاك،  . آید وجود می رفت و آمد تراکتور به
  .شودخاك فراهم موئینه ناسبی بین بذر و رطوبت متا تماس  دریگ میقرار ) متر سانتی 2-3(خاك 

با استفاده از بذرکار پنوماتیک، براي یک هکتار مزرعه اشتکلینگ به مقدار پنج کیلـوگرم بـذر   
-10انیزه، ها در کشت مکـ  فاصله بوته. افشان نیاز است کیلوگرم پایه گرده 10-15منوژرم نرعقیم و 

تـا اواخـر دهـه    ). 5-16شـکل  (شـود   متر در نظر گرفتـه مـی   سانتی 50ها  متر و فاصله ردیف سانتی 5
هاي اخیر،  متر بود، ولی در سال سانتی 30-40هاي اشتکلینگ  میالدي در اروپا، فاصله ردیف 1980

ل، داراي تـراکم  یک مزرعه خوب در سال او. متر تقلیل یافته است سانتی 12-20ها به  فاصله ردیف
کاشـت و تـراکم کشـت     دستیابی به چنین تراکمی، بـه تـاریخ  . هزار بوته در هکتار است 400-300

 .بستگی دارد
نقش مؤثري هاي یکنواخت و مناسب  و تولید بوتهها  زمان کاشت بذر در رشد و نمو اشتکلینگ

نخواهـد بـود و بـا     هـا در حـد مطلـوب    اگر بذر دیر کشت شود، وزن اشـتکلینگ  ،طورکلی هب. دارد
میزان تولید بذر  ،یابد و در نتیجه کاهش وزن اشتکلینگ، وزن ریشه در مزرعه اصلی نیز کاهش می
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بستگی ـ اشتکلینگ   تولیدجهت بذر ـ  زمان بهینه و مناسب کشت . در واحد سطح کمتر خواهد شد
مثالً در کرج در اواخر مرداد تـا اوایـل شـهریور و در    . به شرایط آب و هوایی منطقه تولید بذر دارد
ترین زمان کشت بذر براي تولید اشتکلینگ  سبمنا ،فیروزکوه و اردبیل اواسط خرداد تا اواسط تیر

ر ترکیـه و  د و) مـرداد (اگوسـت   ،زمان کاشت بذر براي تولید اشتکلینگ در فرانسه و ایتالیـا . است
  .است) فروردین(پاي شمالی در آوریل وار

  :داراي مزایاي زیر استموقع بذر  بهکشت 
) هـا، سـفیدك سـطحی و غیـره     پوسـیدگی (هاي قارچی  خطر بیماريدلیل دوره رشد کوتاه،  به −

  .یابد کاهش می
اگـر  . یابـد  کـاهش مـی  ـ از جملـه کـود و آب    ـ هـا    هزینه نگهداري محصـول و مصـرف نهـاده    −

بلکـه   ،دنشـو  هـا بیشـتر مصـرف مـی     تنها نهاده نه ،شت زودتر از موعد مقرر انجام گیرداک تاریخ
هـا در مزرعـه اصـلی     ت آنو هزینه نگهداري، انتقال و کشـ کنند  میها رشد بیشتري  اشتکلینگ
هاي  اشتکلینگتر از  مراتب مشکل تر به هاي بزرگ اشتکلینگکاشت  ،عالوه به. یابد افزایش می
کشت دیـر  . استدشوارتر هاي درشت،  در اشتکلینگتر است و تماس ریشه با خاك  کوچک
ـ کـه    درنتیجه، گیاهان ضعیف. ها فرصت رشد کافی نداشته باشند شود که اشتکلینگ باعث می

توانایی تحمل سرماي زمستان را ندارند ـ اگر در مزرعه باقی بمانند، احتمال از بـین رفـتن آنهـا     
هاي کوچـک در اواخـر زمسـتان     که، اشتکلینگ در صورتی. در اثر سرما افزایش خواهد یافت

دلیل جریان کم هـوا در   به. ها در زمستان بسیار مشکل خواهد بود برداشت شوند، نگهداري آن
رو، داشـتن   از ایـن . یابـد  هـا افـزایش مـی    شـود و فاسـد شـدن ریشـه     یلو، محیط سیلو گرم مـی س

مدت و شدت سرماي زمستان منطقه تولید بـذر در تشـخیص   ، ماهیانهماي اطالعات مربوط به د
  .بسیار مؤثر استشت بذر اکدقیق زمان 

  
 کاشت بذر چغندرقند در مزرعه سال اول جهت تولید اشتکلینگ .5-16شکل 
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بذرپاشـی بـا دسـت انجـام      ،در ایـن روش  .کنند بعضی از کشاورزان به روش کرتی زراعت می

انـدازه   .دنشـو  تقسیم مـی  ـ  اند که توسط مرز از یکدیگر جدا شدهـ هایی   و مزرعه به کرت دریگ می
توانـد از تـراکم مناسـبی برخـوردار      ها در این شیوه از کاشت، یکنواخت نیسـت و مزرعـه نمـی    بوته
  .باشد

  مدیریت مزرعه تولید اشتکلینگ
  تغذیه

توصیه در مناطق مختلـف   مقدار کود قابل. عامل مهمی در تولید اشتکلینگ است ،تغذیه مناسب
طـور   هبـ . شـود  انجام میمزرعه عموالً بر اساس تجزیه شیمیایی خاك توصیه کودي م .یکسان نیست

ه مزرعـ هر هکتـار  براي فسفر خالص کیلوگرم  100-120خالص و نیتروژن کیلوگرم  100 ،متوسط
شود  قبل از تهیه بستر کاشت به زمین داده می دارتمام کود فسفر. توصیه است اشتکلینگ قابلتولید 

در زمان کشت و قسمت  ،د که یک قسمتوش میقسمت مساوي تقسیم به دو دار  نیتزوژنولی کود 
قبـل از   دارو فسـفر دار  نیتـروژن توزیـع کـود   . شـود  مصرف مـی دیگر در مرحله چهار برگ حقیقی 

  .گیرد مینیز صورت کاشت 
شـود   براي اینکه شرایط براي جوانه زدن فراهم شـود، پـس از کاشـت بـذر، آبیـاري انجـام مـی       

 ،منظور دستیابی به سطح یکنواخـت و تهویـه مطلـوب خـاك     به ،آبیاري دومپس از ). 6-16شکل (
با توجه به شرایط آب و هوایی در یک منطقه، دو تا پنج بار آبیـاري  . شود شکنی انجام می عمل سله

اهمیــت خاصــی از در ســال اول  و تولیــد اشــتکلینگهاي مناســب رویــش یکنواخــت مزرعــه بــراي 

  
 اولین آبیاري مزرعه اشتکلینگ بالفاصله پس از کاشت بذر .6-16شکل 
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مـزارع تولیـد اشـتکلینگ کـه در طـول زمسـتان در مزرعـه اصـلی         . )7-16شـکل  (برخوردار است 
شــوند، بایســتی بــه کمــک فــاروئر خــاك دو ســوي  نگهــداري و در اواخــر زمســتان برداشــت مــی

ها،  ط پیرامون ریشهها ریخته شوند تا ضمن بهبود تهویه هوا در محی هاي کشت به اطراف بوته ردیف
شکنی مجدد، کودپاشی  سلهمانند عملیات داشت . ها در مقابل یخبندان محافظت شود از اشتکلینگ

ویـژه آفـات مهـم مزرعـه اشـتککلینگ نظیـر کـرم         ـ بـه پاشی بر علیه آفـات    با دست یا ماشین و سم
ر چغندرقند ـ از اهمیت خاصی برخوردار اسـت   خوار و کرم طوقه برگ بایـد  کرتـی نیـز    در روش. ب

  .باشد یسطح سبز یکنواختدقت شود تا مزرعه داراي 

  هاي هرز ها و علف کنترل آفات، بیماري
خـوار   کـرم بـرگ  شـامل   دنکن را تهدید می)  اشتکلینگتولید (آفات مهمی که مزرعه سال اول 

  .هستندر ب و کرم طوقه) کارادرینا(چغندرقند 

  گذرانی برداشت اشتکلینگ و زمستان
 15الـی   12به مـدت  ) گراد درجه سانتی 4-8(چغندرقند براي بهاره شدن به دماي ورنالیزاسیون 

بسـتگی بـه   هـا   زمـان برداشـت اشـتکلینگ   با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه، . هفته نیاز دارد
آورنـد   ها را از خاك بیرون مـی  زمانی اشتکلینگطور کلی  به. ها به زمین اصلی دارد انتقال آننحوه 

و یخبندان در منطقه شروع سرما باشد و در واقع، باقی نمانده در زمین ها  که فرصتی براي رشد ریشه
هفته بایـد   2-3و پایان دوره سرما، چغندرقند به مدت ) ورنالیزاسیون(پس از بهاره شدن  .باشدشده 

دمـاي  . انجـام نگیـرد  ) نبرگشت بهاره شد(» دورنالیزاسیون«در دماي نسبتاً معتدل قرار گیرد تا عمل 
توانـد موجـب    مدت چند هفته پس از سرمادهی، با تأثیر بر گیاه مـی  گراد به درجه سانتی 25بیش ار 

عالوه بر دما، طول روز بعد از سرمادهی نقش مؤثري در کم و کیف تولید بذر . دورنالیزاسیون شود
تنها داراي دمـاي پـایین    شود که نهدارد و به همین دلیل، بذرگیري چغندرقند باید در مناطقی انجام 

  
 گ با تراکم مناسبمزرعه اشتکلین .7-16شکل 
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  .زمستان بلکه داراي طول روز بلند در بهار نیز باشند
. گیـرد  هـا بـه دو روش انجـام مـی     گذرانی آن ، زمستانبرداشت شدندها  اشتکلینگ اینکهپس از 

پـس از پایـان دوره   اینکـه  فصل زمستان است تا طول ها در  سیلو کردن اشتکلینگها،  یکی از روش
در بعضـی از  . مرسوم استمنطقه تولید بذر اردبیل در این روش  .ه مزرعه اصلی منتقل شوندب ،سرما

مانند و مزرعـه سـال    در زمین باقی میها  اشتکلینگـ ترکیه  کشور از جمله ـ مناطق تولید بذر جهان  
در برخـی دیگـر از منـاطق ـ     ). 8-16شـکل  (شـود   پوشیده می 1اول توسط کلش و یا پوشش پشمی

در . شـود  تري دارند، از روش دیگـري اسـتفاده مـی    ل ایتالیا و جنوب فرانسه ـ که زمستان مالیم شما
ها در سـپتامبر ـ    اشتکلینگ. شود کشت می) مرداد(این روش، بذر براي تهیه اشتکلینگ در اگوست 

در واقع، گیاهان . شوند به مزرعه اصلی منتقل و کاشته میبالفاصله برداشت و ) شهریور ـ مهر (اکتبر 
از مزایـاي ایـن روش ایـن اسـت کـه      . کننـد  سـپري مـی  ) تولید بـذر (اصلی دوره سرما را در مزرعه 

 .شود ها پس از برداشت، خشک نمی خطرات ناشی از سیلو وجود ندارد و سطح اشتکلینگ

  هاي برداشت روش
 :شود هاي مختلفی استفاده می جهت برداشت اشتکلینگ از روش

  .نکَ با بیل یا چنگک ریشه :دستیروش  −
 ازهـا   اشـتکلینگ ن پشـت تراکتـوري،   در این روش بـا اسـتفاده از چغنـدرکَ    :مکانیزه نیمهروش  −

 آوري مـع جیـا نقـاط مختلـف مزرعـه      و در یـک محـل   ،و سپس توسـط کـارگر  خارج خاك 

 
1. Fleece 

  
 ها در طول زمستانزدگی بوتهپوشاندن مزرعه با پوشش پشمی براي جلوگیري از یخ .8-16شکل 
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اي بـه مریسـتم    هـیچ صـدمه  شـوند تـا   قطـع  باید طـوري  هاي هوایی  قسمتها و  برگ .شوند می
 ).متر باالتر ار طوقه سانتی 5-10تقریباً (وارد نشود  گیاهی یانتها

ــرایجــاد پــس از در ایــن روش : مکــانیزهروش  − ــا  جاتهــاي برداشــت ســبزی دســتگاهدر  تغیی ی
هـا از زمـین    اشتکلینگهاي هوایی بوته،  ها و قسمت ، از طریق حذف مکانیکی برگچغندرقند

 .شوند برداشت می
کشـاورزان  . مکـانیزه اسـت   نیمـه بیشـتر  یم و قچغندرقند به روش غیرمستتولید بذر  ،در کشور ما

صـورت   بـه  ،ن از خاك بیـرون آوردنـد  ها را توسط دستگاه چغندرکَ ریشه ،چغندرکار پس از اینکه
متـر   سـانتی  5-10هـاي هـوایی در فاصـله     پس از قطع قسـمت . کنند آوري می اي در مزرعه جمع کپه
هـا را   تمـام بوتـه   ،بعضـی از کشـاورزان  . کننـد  ز مزرعـه سـیلو مـی   اي ا هـا را در گوشـه   ریشـه  ،طوقه
هاي هوایی آن را قطـع   برگ و قسمت، توسط کارگر به محل دیگرپس از حمل آنها آوري و  جمع
  .دهند ه سیلو انتفال میبو سپس کنند  می

هـا پـس از قطـع     اشـتکلینگ . شـود  شروع میآبان اواخر از کرج ها در  زمان برداشت اشتکلینگ
 80متـر و عـرض آن را    سـانتی  60تفـاع سـیلو را   را. شـوند  در یک جا سـیلو مـی   ،هاي هوایی قسمت
 ،در طول هر متـر سـیلو   که دنسیلو قرار گیر در ها باید طوري اشتکلینگ. گیرند متر در نظر می سانتی

ي هـا  اشـتکلینگ در روش انتقـال نشـاء یـا کشـت غیرمسـتقیم،       .اشتکلینگ جاي گیـرد  400حدود 
هــاي مناســب و  تــوان حــذف و ریشــه آلــوده، بیمــار، رنگــی، چندشــاخه و بدشــکل را مــی زخمــی،

  ).9-16شکل (یکنواخت را براي کاشت گزینش کرد 
کنند که ارتفـاع سـیلو    هاي اطراف مزرعه سیلو می ها را در جوي کشاورزان اردبیل معموالً ریشه

 5/1-2 عـرض سـیلو   ،بذر فیروزکوه در ایستگاه تولید. متر است سانتی 60متر و عرض آن  سانتی 40
و در لیتـري   220هـاي   بـر روي بشـکه   هـا  اشـتکلینگ  ،در این روش. متر استیک متر و ارتفاع آن 
نگهـداري   یابد ـ  میراحتی جریان  که از هر دو طرف هوا در آن به هاي مشبک ـ  بعضی موارد بشکه

  
 مزرعه اصلیهاي یکنواخت اشتکلینگ جهت کاشت در ریشه .9-16شکل 
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عمـودي در داخـل    صورت بهمتر  5/1-2متر و به فواصل  سانتی 2-3ه قطر بهاي پلیکا  لوله. شوند می
. شود تا دماي سیلو کنترل شود اي آویزان می سنج میله، دماها در داخل این لوله. گیرند سیلو قرار می

با کشیدن نخ، دماسنج به بیرون از لوله هـدایت   .هر دماسنج با یک نخ به خارج از سیلو ارتباط دارد
در  هـا  اشـتکلینگ کـه   وقتی ،هر حال به. گردد ، دماسنج به جاي قبلی برمیماپس از قرائت د .شود می

سیلو  ماياگر د در فصل زمستان،. پوشانند با الیه نازکی از خاك روي آن را میند، سیلو انباشته شد
یک الیه خاك به ضخامت سیلو افزوده  ،کمتر شود) گراد درجه سانتی 2-4(ورنالیزاسیون  ماياز د
قطـر الیـه خـاك سـیلو کاسـته       زا ،گـراد بـاالتر رود   درجه سـانتی  6-8سیلو از ماي شود و اگر د می
  .ورنالیزاسیون در سیلو حفظ شود مايشود تا د می

 100-800ارتفـاع سـیلو حـدود     ،در ایـن حالـت   .انبار نیز سیلو شـوند توانند در  می ها اشتکلینگ
. شـود  مـی فراهم توسط یک دستگاه تهویه هوا ) گراد درجه سانتی 2-4(پایین  مايد. متر است سانتی

یــک دســتگاه بایــد  ،بــراي ایــن کــار. مرطــوب بمانــد هــا اشــتکلینگبایــد دقــت شــود کــه ســطح 
  .ها در انبار تعبیه شود سطح ریشهکننده جهت جلوگیري از خشک شدن  مرطوب
مـاي  حفـظ د ـ یـا داخـل سـیلو     انبار در ـ  ها نظر از محل نگهداري اشتکلینگ صرف ،هر جهت به

خسـارت ناشـی از   . داردهـا   آن بهـاره شـدن  اي در پدیـده   العاده پایین و یکنواخت سیلو اهمیت فوق
، افتـد  اتفـاق مـی  انبـار   در گـراد  تیدرجه سان 6-8 مايکه در دنیز ا قارچی یریایی تبعضی عوامل باک
سـیلو و اشـتباهات دیگـر در مرحلـه     مـاي  عدم تنظیم یکنواخـت د  ،بنابراین. ه شودنباید نادیده گرفت
کاهش  ،غیریکنواخت مزرعه بذري و در نتیجه موجب رشد ،گذرانی اشتکلینگ برداشت و زمستان

  .شدخواهد  کمیت و کیفیت محصول بذر چغندرقند
کشـورهاي مختلـف   در ر بـذ  دتولیـ و مزرعـه اصـلی    زرعه تولیـد اشـتکلینگ  مسطح نسبت بین 
 ،12:1، در ایتالیا 6:1این نسبت یعنی نسبت مزرعه سال اول به مزرعه اصلی در ایران، . متفاوت است

  .است 9:1و در اسپانیا  8:1فرانسه  در
در منطقه از بین رفت و همراه با افزایش که خطر سرما و یخبندان  زمانیـ  گذرانی پس از زمستان

این کار در کرج در اسفند و در اردبیل . دنشو ها به مزرعه اصلی منتقل می اشتکلینگدماي محیط ـ  
هـا،   ند، قبل از کاشتن اشـتکلینگ که سیلوها باز شد وقتی. گیرد و فیروزکوه در فروردین صورت می

هـا بـا یـک محلـول      به بیماري پوسیدگی، ریشـه  شود براي جلوگیري از آلودگی گیاهان توصیه می
قطـع انتهـاي   . طور عمودي و محکم در عمق مناسب خاك قرار گیرنـد  کش آغشته شوند و به قارچ

کند و از خوابیدگی گیاهـان بـه سـاقه     در زمان کاشت، به استقرار گیاه بذري کمک می  اشتکلینگ
شـکل  (توسط کارگر یا ماشـین نشـاءکار    اه اشتکلینگ. آورد عمل می رفته بر روي زمین ممانعت به

  .شوند در زمین اصلی کشت می) 16-10
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  شت اشتکلینگاک

  :کارند معموالً اشتکلینگ را به دو طریق می
صـورت   بـه  مجـزا و هـاي   ردیـف هاي پدري و مادري بر روي  در این روش، پایه :نواري کشت −

  .شود متناوب کشت می
کاشـته  هـاي پـدري و یـا مـادري مخلـوط و       روش، در ابتـدا بـذر پایـه   در ایـن   :مخلـوط  کشت −

 .شوند کشت میمخلوط صورت  به برداشت،لدین پس از اهاي و اشتکلینگشوند و یا  می
نـواري  خطـی و یـا   روش کننـد،   امروزه در اکثر مناطق جهان که بذر منوژرم هیبرید تولیـد مـی  

 والدین بذر منوژرم به نسـبت  ،)فیروزکوه و کرج اردبیل،(مناطق تولید بذر کشور در . متداول است
در ژرم  مولتیبذر تجارتی . دنشو میو دو خط از پایه پدري کاشته خط از پایه مادري  شش یا چهار

-80معمـوالً   ،در روش کشت مخلـوط . شود بذري تولید می طریق کشت مخلوطاز  ،منطقه اردبیل
توضـیح  . شـود  مخلـوط اسـتفاده مـی    پـدري درصد بذر پایـه   20-25بذر پایه مادري و از درصد  75

زمـانی گلـدهی    این نسبت با توجه به همو  شود نژادگر تعیین می توسط بهوالدین  کشت اینکه نسبت
ممکـن اسـت   هاي مادري  و میزان عقیمی الین افشان والد گرده یديیسطح پلو پایه مادري و پدري،

  .متفاوت باشد

  تراکم بوته
هـاي کشـت    ر روي ردیـف و همچنـین فاصـله ردیـف    بـ هـا   فاصله بوتـه  ،در کشورهاي مختلف

آب و هوایی شرایط انجام شده و هاي  بستگی به نتایج آزمایشتراکم و نحوه کشت  .متفاوت است
-60روي ردیـف   بـر ها  متر و فاصله بوته سانتی 60-70ها  فاصله ردیف ،در ایران. داردهر منطقه در 
 کـه  زمانی. متر است سانتی 70×45یا  65×50کاشت اشتکلینگ،  آرایش مناسب. استمتر  سانتی 50

کراس نرعقیم و دو  طور متناوب شش ردیف الین یا سینگل هیه بذر منوژرم هیبرید است، بههدف ت

      
 کاشت اشتکلینگ توسط کارگر .10-16شکل 
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در ایتالیـا شـش ردیـف    . )11-16شـکل  ( شـود  افشان کشـت مـی   ید گردهیید یا تتراپلویردیف دیپلو
افشان و دو ردیـف   افشان و در فرانسه شش ردیف نرعقیم، دو ریف گرده نرعقیم و دو ردیف گرده
 80×40متـر و در فرانسـه    سـانتی  70×50در ایتالیـا  آرایـش کاشـت   . گیرنـد  بدون کاشت در نظر می

. شـوند  از ساقه قطـع و حـذف مـی    افشان گردههاي  بذر، بوته ندو هفته قبل از رسید. متر است سانتی
جهت بوجاري بـه کارخانـه بـذر     ،برداشت ن وپس از رسیدـ که بذر هیبرید است  ـ بذر پایه مادري  

  .شود حمل می

 هاي هرز و آفات تغذیه، کنترل علف
پس از تجزیـه  . کودهاي شیمیایی بر اساس تجزیه خاك در مناطق مختلف متفاوت استتوصیه 

طـور متوسـط، مقـدار کـود      بـه . شـود  شیمیایی خاك، مقدار و نوع کود موردنیاز مزرعـه تعیـین مـی   
کیلـوگرم بـراي یـک هکتـار      100-120کیلوگرم و کـود فسـفردار حـدود     100دار حدود  نیتروژن

دار در  کود فسفردار قبل از کشت و نصف کـود نیتـروژن  . توصیه است مزرعه بذري چغندرقند قابل
  .شود در مزرعه توزیع می) بولتینگ(روي  زمان کشت و باقیمانده در زمان شروع ساقه

انتهـاي سـاقه   از متر  سانتی 4-8حدود ، افزایش کمیت و کیفیت بذرمنظور  روي و به پس از ساقه
قطع انتهـاي  . کنند را قطع می یده استمتر رس سانتی 20-30به  ها آنارتفاع ساقه اصلی هایی که  بوته

پدري  در مواردي که والد. کند کمک میو تولید بذر بیشتر هاي جانبی  ساقه اصلی به تشکیل شاخه
تعویـق انـداختن زمـان     هیبرید زودتر به گل برود، قطع انتهاي ساقه اصلی باعث بهرقم ) افشان گرده(

نژادگـر چغندرقنـد بایـد     بـه . شـود  پدري و مادري مـی  هاي زمان پایه همی گلده ،گلدهی و در نتیجه
نـژادي خـود    افشان را در برنامه به زمانی گلدهی و تشکیل بذر در والدهاي نرعقیم و گرده صفت هم

  .مورد توجه قرار دهد

  
جهت تولید بذر ) وسط(و دو ردیف گرده افشان ) طرفین(شش ردیف پایه مادري نرعقیم  .11-16شکل 

 هیبرید
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اشتکلینگ است و مبـارزه  تولید مراتب کمتر از مزرعه  ز بهرهاي ه علف تعداد ،در مزرعه اصلی

. بسـیار مهـم اسـت   مزرعـه بـذري   در گلـدهی  ی یکنـواخت . شـود  انجـام مـی  طـور مکـانیکی    هبا آن ب
) 12-16شـکل  (مطلـوب  یک مزرعه بذري هاي زراعی علمی و فنی نقش اساسی در ایجاد  مراقبت
  .دارد
شـته  . توان نام برد شته سیاه باقال و مگس چغندرقند را می ،ز آفات مهم مزرعه چغندرقند بذريا

مگـس  . کنـد  هـا ـ خسـارت وارد مـی     ویژه در مرحله باز شـدن گـل   هاي بذري ـ به  به ساقهسیاه باقال 
پـس   ،الروها. کند میتغذیه برگ چغندرقند آفت دیگري است که در مرحله الروي از  ،چغندرقند

و از قسمت گوشتی سبز آن  ندریگ میبرگ، در بین الیه پایینی و باالیی برگ قرار از سوراخ کردن 
  .کنند تغذیه می

  تولید بذر چغندرقند به روش مستقیم
هـاي   در ایـن روش، هزینـه  . مکانیزاسیون نقش بسیار مؤثري در زراعـت چغندرقنـد بـذري دارد   

تولیـد بـذر منـوژرم هیبریـد در بسـیاري از کشـورها       . یابـد  توجهی کاهش می کارگري در حد قابل
بـه روش  ) آمریکا، مجارسـتان، یوگسـالوي، فرانسـه، دانمـارك و انگلسـتان و منطقـه مغـان ایـران        (

  :تفاوت این روش با روش غیرمستقیم شامل موارد زیر است. گیرد مستقیم صورت می
  .ها در زمستان شود طوالنی و سخت ممکن است باعث از بین رفتن ریشههاي  سرما و یخبندان −
مدت و شدت دماي زمستان منطقه تولید بذر باید در حدي باشـد کـه عمـل بهـاره شـدن گیـاه        −

هـا   اما چنانچه شدت سرما زیاد باشد، بر اثر سرما و یخبندان، تعدادي از اشتکلینگ. فراهم شود
  .در زمستان از بین خواهند رفت

طـورکلی هزینـه    چنانچه شرایط آب و هوایی براي تولید بذر به روش مستقیم مساعد باشـد، بـه   −

  
 مزرعه تولید بذر هیبرید در مرحله گلدهی .12-16شکل 
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رزنی و سیلو کردن و کاشت ریشه کَندن اشتکلینگ هـا در طـول فصـل زمسـتان در روش      ها، س
  .شود مستقیم، به طور کامل حذف می ها در روش نیمه غیرمستقیم و هزینه کَندن و کاشت ریشه

 .شود مقدار بذر کمتري در مزرعه سال اول کاشته می در روش مستقیم، −
در روش مستقیم، میزان یکنواختی در گلـدهی و رسـیدگی بـذر بیشـتر اسـت و بـذر زودتـر از         −

  .رسد روش غیرمستقیم می
که تراکم بوته مزرعه سال اول و دوم تقریبـاً یکسـان اسـت، سـطح      در روش مستقیم، ازآنجایی −

لذا، سطح بیشتري از مزرعه در دو سال متوالی زیرکشـت  . تمزرعه سال اول و دوم مساوي اس
  .چغندرقند بذري خواهد بود
. ها در زمستان نقـش دارنـد کـه شـامل تـراکم و انـدازه بوتـه اسـت         دو عامل در سالم بودن بوته

خوبی  بنابراین، تراکم بیشتر و اندازه مناسب موجب خواهد شد تا گیاهان دوره سرماي زمستان را به
بایـد توجـه داشـت کـه چغنـدرهاي وحشـی کـه در داخـل و اطـراف مـزارع بـذري            . نـد تحمـل کن 

کنند، خطر آلودگی بذر تولیـد شـده و کـاهش خلـوص رقـم       صورت خودرو رشد می چغندرقند به
رو، به سادگی  از این. کنند چنین گیاهانی معموالً در طول خطوط کشت رشد نمی. تجارتی را دارند

  .ها اقدام کرد ن نسبت به حذف آنتوا قابل تشخیص هستند و می

  کاشت بذر
در بعضـی از کشـورها، شـخم در سـال     . عملیات تهیه زمین مشابه مزرعه تولید اشتکلینگ اسـت 

در شرایط آب و هـوایی کـرج، بـذر در    . شود ورزي تکمیلی در بهار انجام می قبل و عملیات خاك
کیلـوگرم   4-8ژرم و  رم بـذر مـولتی  کیلـوگ  15-20در هر هکتار، . شود نیمه اول شهریور کاشته می

کـش و در صـورت لـزوم     قبـل از کاشـت، ضـدعفونی بـذر بـا قـارچ      . شـود  بذر منوژرم کاشـته مـی  
هـا در روي   متـر و فاصـله بـین بوتـه     سـانتی  60-75هـا،   فاصله بین ردیف. شود کش توصیه می حشره

کـردن بـذر    ایـن آرایـش کاشـت پـس از تنـک     . شـود  متـر در نظـر گرفتـه مـی     سـانتی  3-5ردیف، 
  .ژرم، بایستی ایجاد و رعایت شود مولتی

در ایـن روش، طـی   . در برخی موارد، ممکن است از روش کشت گیـاه پوششـی اسـتفاده شـود    
بـذر  . شـود  چغندرقنـد همـراه بـا یـک گیـاه پوششـی کشـت مـی        ) اواخر اردیبهشت(اواسط آوریل 

هـاي زرد بـه    ویـروس  کنـد و از ایـن طریـق، خطـر آلـودگی      چغندرقند در پوشش غالت رشد مـی 
از مزایاي ایـن  . شود در تابستان برداشت می) غالت(محصول پوششی . شود چغندرقند بسیار کم می

  .ها و افزایش درجه تحمل آنها نسبت به سرماي زمستان است تر ریشه تر و عمیق روش رشد قوي
ش نواري، مثل روش غیرمستقیم، در رو. پذیر است در این روش، کشت مخلوط و نواري امکان

در روش . شـوند  طـور متنـاوب کاشـته مـی     افشـان بـه   ردیف نـرعقیم و دو ردیـف گـرده    4-6تعداد 
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، 3:1ترتیـب بـه نسـبت     هـاي نـر و مـاده بـه     که الیـن  هاي نر و ماده مخلوط و یا این مخلوط، بذر پایه
  .شوند ها کشت می جداگانه روي ردیف

  تراکم بوته
در اواخـر دوره  . هـا بسـتگی دارد   ه انـدازه و تـراکم بوتـه   ها ب در زمستان، سالم ماندن اشتکلینگ

هـا طـی    درصد اشـتکلینگ  50طور متوسط ممکن است  به. متر باشد سانتی 1-2رشد، باید قطر طوقه 
هایی که خیلی کوچک هسـتند،   هاي خیلی سرد، بوته در زمستان. دوره سرماي زمستان از بین بروند

هایی که بزرگ هسـتند، در اثـر    اشتکلینگ. شوند شک میدر اثر فشار یخبندان از خاك خارج و خ
متوسط تراکم بوته قبل و بعد از فصل زمسـتان در منـاطق مختلـف جهـان،     . روند یخبندان از بین می

  .آید دست می طور تجربی به کند و تراکم بوته در هر منطقه بذرگیري به فرق می
هـاي مختلـف    آزمـایش . اده شده اسـت در چند سال اخیر، روش مستقیم در منطقه مغان ایران پی

نشان داده است که این روش در بعضی از مناطق ـ از جمله کرج، کرمانشاه، ارومیه و شیراز ـ بسـیار    
گـذرانی بـه انـدازه     که، تراکم بوته مزرعه مناسب باشد، پس از زمستان در صورتی. موفق بوده است
رسد که با افزایش هزینه کارگري،  نظر می به. هاي سالم در خاك باقی خواهد ماند کافی اشتکلینگ

الزم اسـت  . مراکز تولید بذر پایـه و تجـارتی منـوژرم در داخـل کشـور بـه ایـن روش روي آورنـد        
تحقیقات بیشتري در خصوص استفاده از نوع پوشش مزرعه در زمسـتان و تـراکم مناسـب بوتـه در     

رگري در روش تولیـد بـذر والـدین و    هـاي کـا   مراکز تولید اردبیل و فیروزکوه انجام شود تا هزینـه 
  .هاي انتقال اشتکلینگ، سیلو و کاشت ـ به حداقل برسد ویژه هزینه تجارتی منوژرم ـ به

  ها هاي هرز، آفات و بیماري تغذیه، کنترل علف
مصرف کودهـا از نظـر مقـدار و    . شود پس از تجزیه خاك، مقدار کودهاي شیمیایی توصیه می

در شرایط آب و هوایی ایران، به طور متوسـط  . کشت متفاوت است زمان مصرف با توجه به روش
کیلوگرم فسـفر خـالص بـراي هـر هکتـار مزرعـه کشـت         150-200کیلوگرم نیتروژن و  150-120

  ).3-16جدول (مستقیم قابل توصیه است 
سـوم دیگـر بعـد از     سوم پیش از کاشت، یک یک: شود دار به سه قسمت تقسیم می کود نیتروژن

کود فسفردار قبل از کشت و در زمان تهیه زمین بـه  . ها مانده به هنگام ساقه رفتن بوته باقی زمستان و
ـن در هکتـار بـر کمیـت و      30مصرف کود حیوانی قبل از کاشت به مقـدار  . شود مزرعه اضافه می تُ

دار و فسـفردار   در روش کشت با گیاه پوششی، مقدار مصرف کود نیتروژن. کیفیت بذر مؤثر است
  .ه مزرعه تولید اشتکلینگ استمشاب

کنتـرل سـفیدك سـطحی و    . کنترل آفـات در کشـت مسـتقیم مشـابه کشـت غیرمسـتقیم اسـت       
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  .سفیدك داخلی در شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب حایز اهمیت است
، قیمت بـذر منظـور نشـده اسـت ولـی      )3-16جدول (در مقایسه دو روش مستقیم و غیرمستقیم 

کیلـوگرم در   kg/ha=(و وزن بـذر و کـود   ) اعت کـارگر در هکتـار  سـ  hw/ha=(هزینه کـارگري  
مترمربـع   1700براي هـر هکتـار مزرعـه بـذري، سـال دوم حـدود       . در نظر گرفته شده است) هکتار

  .مزرعه سال اول فرض شده است

  مدیریت زراعی در روش کشت مستقیم
  : ها در فصل زمستان، بهتر است زدگی بوته براي جلوگیري از یخ

هـا در روي پشـته    متـر بـه کنـار بوتـه     سـانتی  2-3از شروع سرما، با استفاده از فاروئر حدود قبل  −
هاي هر ردیف، زهکـش ایجـاد و    شود که در امتداد جوي این عمل باعث می. خاك داده شود

در این شـرایط، گیـاه در مقابـل یخبنـدان زمسـتان      . ها شود مانع از جمع شدن آب در کنار بوته
  .دمحافظت خواهد ش

هـا   تـوان گیاهـان پوششـی را در بـین ردیـف      ها در برابر سرما، مـی  براي محافظت از اشتکلینگ −
 .ها، در بهار عملیات تنک انجام شود گاهی الزم است براي کاهش تراکم زیاد بوته. کاشت

هاي سال اول بسـیار مهـم اسـت و بـراي ایـن کـار، آبیـاري پـس از          سبز و رشد یکنواخت بوته −
در ضمن، آبیاري نقش بسیار مؤثري در مرحله سـبز  . موقع انجام شود حتماً و بهکاشت بذر باید 

  .روي، گلدهی تا رسیدن یکنواخت دارد شدن، ساقه

  افزایش کمیت و کیفیت بذر
سـوم   شـود کـه از یـک    هایی با ساقه اصلی طویل تولید مـی  در روش کشت مستقیم، معموالً بوته

بنابراین، هر بوته بذر کمتري را در ایـن روش  . شوند میهاي فرعی منشعب  قسمت انتهاي آن، شاخه
هـاي افـزایش تولیـد بـذر بـه روش مسـتقیم،        یکـی از راه . کنـد  نسبت به روش غیرمستقیم تولید مـی 

  .افزایش تعداد بوته در واحد سطح است
روي،  طریق که از زمان شـروع سـاقه   بدین. گیرد در فرانسه، روش جدیدي مورداستفاده قرار می

. گویند Broyageاین روش، را . شود متر باالي طوقه، قطع می هاي هوایی در پنج سانتی قسمت تمام
موقـع انجـام    اگر این عملیات بـه . شوند اند، بریده می تر به ساقه رفته در این روش، گیاهانی که سریع
  :شود، نتایج زیر حاصل خواهد شد

. شـود  هاي پایین ساقه اصلی انجام می تها در قسم در مقایسه با روش غیرمستقیم، انشعاب شاخه −
  .دهند هاي جانبی عملکرد بذر را در بوته افزایش می طبیعی است که شاخه
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 .یابد رسند و در نتیجه، کیفیت بذر افزایش می زمان به گل رفته و یکنواخت می ها هم تمام بوته −
نتیجـه، اسـتقرار گیـاه در    یابـد و در   متر تقلیـل مـی   سانتی 50در اثر هرس، ارتفاع بوته به حدود  −

 .یابد خاك افزایش می
در  هاي بذري تر است، چون قطر ساقه ها آسان کوبی آن هاي بذري و خرمن عمل برداشت ساقه −

  .شود تر می اثر هرس نازك

  برداشت بذر
افشانی کامل و قبـل   شود، پس از گرده که بذر هیبرید منوژرم تولید می در روش مکانیزه، موقعی

شـود   طور دستی، مکانیکی یـا توسـط چـاپر حـذف مـی      به) افشان گرده(ر، الین پدري از رسیدن بذ
اگر برداشت به تأخیر افتد و بذر ریزش کند، این بذرها بر اثر رطوبت خـاك سـبز   ). 13-16شکل (

شـرایط رسـیدن بـذر در تولیـد و     . شوند و گیاهان حاصل، پس از سبز شـدن بایـد از بـین برونـد     می
هاي بذري زودتر برداشـت شـوند، میـزان بـذرهاي      اگر ساقه. آن دخالت داردرسیدن فیزیولوژیک 

پوك زیاد و قوه نامیه بذر حاصل کاهش خواهد یافت و اگر مزرعه بـذري دیرتـر برداشـت شـود،     
بهتـرین زمـان برداشـت مزرعـه بـذري، هنگـامی اسـت کـه         . ریزش زیاد بذر را موجب خواهد شـد 
در این شرایط، در موقع برداشت، مقدار خیلی کمی از . شدعملکرد و کیفیت بذر در حد مطلوب با

براي تشخیص زمان مناسـب برداشـت بـذر،    . ها ممکن است ریزش کند هاي پایین شاخه بذر قسمت
  :گیرد موارد زیر مورد توجه قرار می

  رنگ بذر چغندرقند −
 مقدار ریزش بذر −
 سفتی بافت بذر و جنین −

  
  

 از پایان گرده افشانیهاي پدري پس حذف پایه .13-16شکل 
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هاي تاریخ برداشت نشان داده است که بهترین زمان رسـیدن بـذر، هنگـامی اسـت کـه       آزمایش

اي درآمده و پوسـته آن   سوم قسمت پایین ساقه چغندربذري، به رنگ قهوه بذرهاي درشت در یک
اگـر در بـذر   . شـته اسـت  در این مرحله، بذر مرحله شیري خود را پشـت سـر گذا  . سخت شده باشد

رنـگ بـذر بـا    . اي تیره و جنین آن سفت شده است برشی ایجاد شود، بذر رسیده داراي پوسته قهوه
بنابراین، افـزایش  . بذور نارس به رنگ سبز هستند. مقدار ماده خشک پوسته آن رابطه نزدیک دارد

زمان ریزش بذر، از طریق شناسایی . مقدار ماده خشک بذر با تغییر رنگ پوسته بذر همبستگی دارد
تالش زیادي شده است تا بـر اسـاس تجزیـه بـذر، زمـان دقیـق       . گیرد ها صورت می تکان دادن بوته

توانـد   هر حال، تجربه می به. اند نظر کلی نرسیده برداشت بذر را تعیین کنند ولی تاکنون به یک نقطه
زمان مناسب برداشت یک مزرعه . در شناخت زمان مناسب برداشت بذر نقش مؤثرتري داشته باشد

  .نشان داده شده است 14-16هیبرید در شکل 

  هاي برداشت بذر روش
  برداشت دستی

در کشت مکانیزه و در مناطقی که هزینه کارگري رو به افزایش است، این روش اهمیت خـود  
رگر و هاي بذري را توسط کـا  در ایران، هنوز اغلب کشاورزان برداشت بوته. را از دست داده است

کـارگر   8-10براي برداشت هر هکتار مزرعه تولید بـذر چغندرقنـد، حـدود    . دهند با داس انجام می
هاي بـذري در دو مرحلـه انجـام     زمان نرسند، برداشت ساقه ها در یک مزرعه هم اگر بوته. نیاز است

ز منـاطق  در بعضـی ا . خوابانند تا خشـک شـود   ها را روي کلش می ها، آن پس از قطع ساقه. شود می
هـایی در خـرمن تـوده     صـورت دسـته   هاي بذري پس از قطـع شـدن بـه    جهان ـ از جمله ایران ـ ساقه  

  
 زمان مناسب برداشت بذر چغندرقند .14-16شکل 
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کـوب   آوري و پس از خشک شدن، با کمباین یا خرمن هاي انبوه هر مزرعه جمع لذا توده. شوند می
هـاي   هـاي بـذري از شـبکه    البته در شمال اروپا، براي خشک کردن بوته. شود کوبیده و بذر جدا می

  .کنند چوبی استفاده می

  برداشت با ماشین
هـاي بریـده    شـود و سـاقه   ساقه چغندر بذري با موور یا ماشین برداشت بریده مـی در این روش، 

شوند تـا خشـک    شده با حرکت موور به چپ و راست در مسیر تراکتور، در یک ردیف ریخته می
  ).15-16شکل (این روش در ترکیه و ایتالیا متداول است . شوند

هاي بـذري پـس    ساقه. ورت استکار با ماشین برداشت مخصوص چغندر بذري نیز به همین ص
ها به  کند و ساقه ماشین در امتداد ردیف حرکت می. شوند از قطع شدن به داخل دستگاه هدایت می
عـرض ماشـین برداشـت سـه متـر اسـت و قـدرت        . شـوند  عرض یک متر در امتداد خط انباشته مـی 

هـا   عرض ردیـف  این ماشین هم در طول و هم در. برداشت این ماشین، یک هکتار در ساعت است
هـاي قطـع شـده روي کلـش پهـن       در مناطقی که رطوبت بـاال اسـت، سـاقه   . تواند برداشت کند می
اي که به روش مستقیم کشـت شـده باشـد، بسـیار      این ماشین براي مزرعه. شوند تا خشک شوند می

کـه بـه   هایی  استفاده از این ماشین براي مزرعه. مناسب است، چون تراکم بوته در مزرعه زیاد است
  .جز در مناطق خشک ـ قابل توصیه نیست اند ـ به کشت شده) نشایی(روش غیرمستقیم 

  کوبی خرمن
هاي بذري در مزرعه، معمـوالً توسـط یـک کمبـاین یـا       هاي خشک شده ساقه ها یا ردیف دسته

چنانچه برداشت با ماشین یا موور انجام شـده باشـد، کمبـاین    . شوند کوب کوبیده می دستگاه خرمن
آوري کننـده طراحـی    در جلـو کمبـاین، یـک دسـتگاه جمـع     . کنـد  ها حرکت مـی  امتداد ردیف در
مانند متصل اسـت کـه روي    این دستگاه داراي یک تسمه است که به یک گیرنده چنکگ. شود می

  
 )سمت راست(و مزرعه برداشت شده ) سمت چپ(دستگاه موور  .15-16شکل 



  375  ـ تولید بذر چغندرقند 16فصل 
 

هاي کلش را به قسـمت کوبنـده منتقـل     ها قادرند توده این غلتک. گیرد دو غلتک سیلندري قرار می
 3-4کـوب، یـک هکتـار را در     ماشـین خـرمن  . در این روش، هزینه کـارگري وجـود نـدارد   . کنند

  ).16-16شکل (ول است این روش در ایران و ترکیه متدا. کند ساعت برداشت می
هاي مجزا در  صورت کپه یا دسته هاي بذري به چنانچه برداشت با کارگر انجام شده باشد و ساقه

کـوب از طریـق حرکـت کمبـاین یـا       کوبی بـا کمبـاین و یـا خـرمن     مزرعه توزیع شده باشد، خرمن
هـاي بـذري    کمبـاین، سـاقه  در صـورت اسـتفاده از   . گیرد اي به کپه دیگر، انجام می تراکتور از کپه

بـراي جلـوگیري از ریـزش    . شـود  توسط کارگر با چنگال به دهانه دستگاه برش کمباین هدایت می
کوبیـدن  . دهنـد  اي از کرباس یا تختـه مسـطحی در جلـو تیغـه بـرش کمبـاین، قـرار مـی         بذر، پارچه

  .ودش تراکتوري نیز انجام می کوب پشت هاي بذري و جدا کردن بذر توسط خرمن دسته
گـاه   هاي بذري را به محلـی بـه نـام خـرمن     بعضی از پیمانکاران تولیدکننده بذر در اردبیل، دسته

صـورت   سازي بـه  اي از زمین مزرعه، پس از آماده معموالً یک جاي چمنزار یا قطعه. کنند حمل می
  .دشو هاي انباشت شده، استفاده می آید و سپس از کمباین براي کوبیدن توده گاه درمی خرمن

  هاي تکثیر آن محصول بذر چغندرقند و نسبت
در بعضـی  . درصد رطوبت اسـت  10-15در شرایط معمولی، بذر رسیده پس از برداشت داراي 

هـر حـال، مـواد     به. یابد از مناطق که رطوبت نسبی محیط باالست، میزان رطوبت بذر نیز افزایش می
ود و بـذرهاي بـاالي اسـتاندارد نیـز بـا      زاید و بذرهاي ریز و پوك باید در مرحله فرآوري حذف ش

  .عملیاتی به اندازه استاندارد برسد
با توجه به نوع رقم، محل تکثیر و روش تولید، عملکـرد بـذر چغندرقنـد در واحـد سـطح فـرق       

  
 هاي بذري با کمباین در ردیف هاي مادريکوبیدن و جداسازي بذر از ساقه .16-16شکل 
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ژرم  کیلـوگرم و بـذر مـولتی    1200طور متوسط، عملکرد بذر منوژرم هیبرید حـدود   به. خواهد کرد
با مقایسه نسبت بین مقدار بذر پایه و بذر گـواهی  . ر هر هکتار استکیلوگرم د 1500-2000حدود 

 450تا  250:1در روش غیرمستقیم، این نسبت بین . آید دست می ، میزان تولید بذر به)تجارتی(شده 
  ).عدد یک نسبت بذر پایه است(برآورد شده است  1: 200تا 1:100و روش مستقیم 1:

  کیفیت بذر
هـاي اخیـر،    در سـال . نیاز به بذر مرغـوب و بـا کیفیـت منـوژرم دارد     زراعت مکانیزه چغندرقند

شاید بتوان اذعان کرد که فـرآوري  . هاي زیادي در فرآوري بذر منوژرم حاصل شده است پیشرفت
انواع مختلف بذر منوژرم . درصد در کیفیت بذر تجاري چغندرقند نقش داشته باشد 30بذر، حدود 

اگرچـه عمـده تکنولـوژي فـرآوري بـذر      . مختلفی وارد بازار شـده اسـت  هاي  ها و فرآوري با اندازه
هرحـال، مـواد پوششـی و تیمارهـاي      بـه . هـاي تولیدکننـده بـذر اسـت     محرمانه و در اختیار شـرکت 

. هاي خاصی است هر بذر داراي ویژگی. شیمیایی متعددي بر روي بذر منوژرم صورت گرفته است
آیندهاي تکنیکی بـر روي بـذر گـواهی شـده انجـام شـود تـا        ها و فر بنابراین، باید یک سري تجزیه

دانش مربوط به نحوه تجزیه کیفی بـذر در فرآینـدهاي مختلـف فـرآوري     . کیفیت آن افزایش یابد
اي  توانـد نقـش بسـیار ارزنـده     در ضمن، دانش فنی پوشش و پلت بذر نیـز مـی  . بسیار ضروري است

اطالعـات و دانـش فنـی، تمـام مراحـل      . باشـد  هاي تولیدکننده بـذر چغندرقنـد داشـته    براي شرکت
. شـود  بندي بذر ـ را شامل مـی   فرآوري بذر پس از تولید ـ شامل خصوصیات بذر خام تا مرحله بسته 

اي اسـت کـه حـداقل اسـتانداردهاي کیفـی بـذر را بـر اسـاس          هدف نهایی، تولید بذر گواهی شده
روز بــه روز، چغنــدرکاران متقاضــی  البتــه بایســتی توجــه داشــت. المللــی داشــته باشــد ضــوابط بــین

  .شده هستند استانداردهاي باالتري براي کیفیت بذر گواهی

  بذر خام
بذر تولیدشده توسط پیمانکار ـ که به بذر خام معروف است ـ باید مراحلـی را طـی کنـد تـا بـه        

فرآیندهاي فرآوري بـذر، بسـتگی بـه درخواسـت     . مرحله بذر استاندارد برسد و مناسب کشت شود
توانـد برهنـه،    مـی ) تجـارتی (شـده   دارد و در ایـن خصـوص، بـذر گـواهی    ) محصول(چغندرکاران 

  .باشد) پلیت شده(دار  دار یا پوشش روکش
. شـود  قیمت خرید بذر از پیمانکار تولیدکننده بذر، بر اساس تجزیه کیفی بـذر خـام تعیـین مـی    

در ایـران  (تولیدکننـده بـذر   جزییات شرایط خرید بذر بستگی به قـرارداد بـین کشـاورز و شـرکت     
طور کلی، قیمت هر محموله بذر خام، بر اسـاس خصوصـیاتی    به. دارد) مؤسسه تحقیقات چغندرقند

هایی که بر روي بذر خام  مثل اُفت بذر، اندازه بذر، درصد قوه نامیه، میزان رطوبت و سایر فرآوري
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  .شود بایستی انجام شود تا به حد استاندارد برسد، تعیین می
واد زاید بذر خام شـامل سرشـاخه، بـذر سـایر محصـوالت، بـذر علـف هـرز، ذرات خـاك و          م
نسبت این مواد بستگی به روش برداشت و دقـت پـاکی بـذر    . ریزه و سایر مواد خارجی است سنگ
معموالً کیفیت بذر خام در کارخانه توسـط سـه شـاخص اصـلی بوجـاري شـامل       . شده دارد گواهی

  .شود یه و مقدار رطوبت بذر مشخص میدرصد مواد خارجی، قوه نام

  تعیین کیفیت بذر در آزمایشگاه
برداري باید بـه روش   نمونه. شود برداري انجام می براي تعیین کیفیت بذر خام هر محموله، نمونه

باید توجه داشت که طی انتقال بـذر  . هر نمونه باید نماینده توده بذر خام باشد. علمی صورت گیرد
تـر در قسـمت    هاي مرکزي و تحتـانی و بـذرهاي درشـت    بذرهاي ریزتر در قسمتخام به کارخانه، 

هـاي مختلـف بـذر     که صفات جوانه زدن بذر با اندازه از آنجایی. گیرند فوقانی محموله بذر قرار می
بایست  برداري درست و دقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و این کار می ارتباط دارد، لذا نمونه

  .دیده انجام شود آگاه و آموزشتوسط یک فرد 
 هـا بایـد بـر اسـاس قـانون      بنـدي نمونـه   برداري، روش نگهداري و بسته اندازه نمونه، وسیله نمونه

ISTA 2)در این قانون، بیشترین اندازه یک نمونـه از هـر گونـه    . باشد) المللی گواهی بذر انجمن بین
خـام باشـد، توضـیح داده شـده     کننده خصوصیات یـک محمولـه بـذر     تواند مشخص گیاهی که می

هـاي تصـادفی آن جهـت تجزیـه بـذر       هاي هر محموله، تعداد نمونـه  لذا با توجه به تعداد بسته. است
 15اي کـه در آن   مـثالً از محمولـه  . تغییر خواهد کرد و مقدار نمونه هر بسته نیز یکسان نخواهد بـود 

شـود کـه در    تصـادفی انتخـاب مـی   طـور   گرمـی بـه   500بسته بذر خام وجود داشته باشد، سـه بسـته   
گـرم   500گرم نمونه،  1500شود که از این  برداري می گرم بذر از هر محموله نمونه 1500مجموع 

 500. شـود  گرم براي نگهداري بـه آزمایشـگاه ارسـال مـی     500براي تجزیه صفات آزمایشگاهی و 
نسبت نمونه بـه محمولـه بـراي    در حالت کلی، . ماند کننده باقی می گرم دیگر در نزد کشاورز تولید

ترتیـب   دار منوژرم در هر مرحله از آزمایش آزمایشگاه کنتـرل گـواهی بـذر بـه     بذر برهنه و پوشش
ها تغییري  هاي مناسب قرار گیرند تا در کیفیت آن ها باید در ظرف نمونه. است 6000:1و  20000:1
ود کـه حـاوي اطالعـاتی    شـ  هاي حاوي نمونه، برچسـب الصـاق مـی    سپس بر روي ظرف. رخ ندهد

بـرداري، نـام رقـم بـذر، نـام و نشـانی پیمانکـار         برداري، نشانی و محـل نمونـه   مربوط به تاریخ نمونه
  .بردار است تولیدکننده بذر و نام نمونه

  :، باید اطالعات زیر براي هر نمونه بذر وجود داشته باشدISTAبر اساس قانون 
 

2. Internation Seed Testing Association (ISTA) 
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  هاي بذر استاندارد چغندرقند  ویژگی. 4-16جدول 
  )ISTA(المللی گواهی بذر  و حدود آن بر اساس قانون انجمن بین

  میزان مجاز  خصوصیات  ردیف
  بذر چند جوانه  بذر تک جوانه

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  خلوص بذر
  خلوص رقم

  میزان رطوبت نسبی
  قوه نامیه
  قطر

  ضخامت بذر

  درصد 98حداقل 
  درصد 98حداقل 
  درصد 9حداقل 
  درصد 90حداقل 

  میلیمتر 5/4تا  5/3
  میلیمتر 2/3تا  2/2

  درصد 98حداقل 
  درصد 98حداقل 
  درصد 9حداقل 
  درصد 80حداقل 

  -میلیمتر 5/4تا  5/3

  
  میزان رطوبت −
 مقدار سرشاخه −
 مقدار بذر خام تمیز و مقدار بذرهاي غیرواقعی در قالب پیمان کشاورز و شرکت تولید بذر −
 )هاي هرز ریزه، بذر سایر محصوالت، بذر علف خاك، سنگ(مقدار مواد خارجی  −
 درصد قوه نامیه، وزن هزاردانه −
 خلوص رقم −

هایی براي یک بذر استاندارد چغندرقند در نظر گرفته شده است  ، ویژگیISTAبر اساس قانون 
  .آمده است 4-16که در جدول 

  هاي آزمون روش
  تعیین خلوص بذر) 1(

سـپس نمونـه در سـطح مسـطح پخـش      . شـود  رم از نمونه وزن میگ 50براي تعیین خلوص بذر، 
درصد خلوص بـذر بـر اسـاس فرمـول     . کنند شود و تمام مواد خارجی موجود را جدا و وزن می می

 :آید دست می زیر به
= (100)(W-W1)/ Wدرصد خلوص بذر  

W  = برحسب گرم(وزن نمونه(  
W1 = بر حسب گرم(وزن مواد خارجی(  

  خلوص رقم) 2(
کند، عدم آلودگی و یا اختالط یک رقم  عواملی که خلوص یا اصالت یک رقم را تعیین میاز 
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ویژه رنگ هیپوکوتیل، رنگ ساقه  در اکثر موارد، از نشانگرهاي ژنتیکی ـ به . هاي دیگر است با رقم
بذري، رنگ بذر، درصد پلوییدي، درصد منوژرمی، درصد بولتینگ، درصد مقاومت به امراض ـ و 

  .کنند نگرهاي مولکولی استفاده مییا نشا

  تعیین میزان رطوبت) 3(
گـراد قـرار داده    درجـه سـانتی   100دقیقه در داخل اتوکالو  15مدت  به) بوته(ابتدا ظرف چینی 

کـه بـه دمـاي آزمایشـگاه      پـس از ایـن  . گذراند شود و سپس ظرف چینی را داخل دسیکاتور می می
پنج گـرم بـذر   . ار، خشک کردن ظرف آزمایشگاه استهدف از این ک. کنند رسید، آن را وزن می

درجـه   130مدت یک سـاعت، در دمـاي    ها را به شود و سپس بوته از هر نمونه داخل بوته ریخته می
سپس بوتـه حـاوي بـذر از درون اتـوکالو خـارج و بـه داخـل دسـیکاتور         . دهند گراد قرار می سانتی

آزمایشـگاه متعـادل شـد، وزن آن را مشـخص      که دماي بوتـه بـا دمـاي    پس از آن. شود گذاشته می
ضـرب   100جهت تعیین میزان رطوبت محتوي دانه، تفاوت دو وزن را محاسبه و در عـدد  . کنند می
  .کنند می

100 (W1-W2)/(W-W1) =درصد خلوص بذر 
W  = بر حسب گرم(وزن نمونه(  

W1  = بر حسب گرم(وزن نمونه با ظرف پیش از خشک کردن(  
W2  = گرم(با ظرف پس از خشک کردن وزن نمونه(  

  آزمون تعیین قوه نامیه) 4(
 2-3هـر نمونـه پـس از    . شـود  پنج گرم از هر نمونه وزن و در چهار تکرار صدتایی شمارش می

ها از محلول خارج و بـه   نمونه. شوند ساعت شستشو با آب روان و یک محلول ضدعفونی شسته می
ترتیـب رطوبـت اضـافی     بـدین . شوند خشک می ساعت در شرایط اتاق روي کاغذ صافی 24مدت 

روي هـر نمونـه   . شـوند  سپس بذرها در داخل کاغذهاي صـافی کشـت مـی   . رود بذرها از دست می
مشخصات . گیرند ها در داخل جعبه کشت قرار می نمونه. شود لیتر آب پاشیده می میلی 20صدتایی، 

یـی کاغـذ مخصـوص کشـت روي     که پوشش رو پس از این. شود نمونه بر روي جعبه یادداشت می
شـود و   درب جعبه گذاشـته مـی  . شود لیتر آب دیگر نیز به آن اضافه می میلی 10بذرها قرار گرفت، 

گراد و رطوبت نسبی آن حـداقل   درجه سانتی 25دماي ژرمیناتور . شود نمونه به ژرمیناتور منتقل می
مـین شـمارش بـذر انجـام     روز، دو 14پس از چهار روز اولـین شـمارش و پـس از    . درصد است 85
  .دهد زده در چهار تکرار، قوه نامیه بذر را نشان می میانگین بذرهاي جوانه. گیرد می
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  آزمون تعیین اندازه بذر) 5(
. شـود  دور در دقیقه با پنج بار ایست، تنظیم مـی  140بندي بذر روي  کار، دستگاه درجه براي این

هـا روي هـم قـرار داده     متـر قطـر سـوراخ    میلی 25/0ف متر و با اختال سانتی 30×40ها به ابعاد  غربال
گرمـی،   50دو نمونـه  . گیرنـد  ترتیب کوچک به بزرگ روي دستگاه قـرار مـی   ها به غربال. شوند می

رد و دیگري براي غربال یکی براي غربال طـور تصـادفی    هایی بـا سـوراخ دراز، بـه    هایی با سوراخ گ
  .شود نمونه مشخص می انتخاب و براي هر طبقه غربال، درصد وزنی

= 100×w/Wدرصد وزنی بذر  
w = بر حسب گرم(وزن باقیمانده هر طبقه غربال(  
W = بر حسب گرم(وزن کل نمونه(  

رد در محدوده  متـر و بـا غربـال دراز     میلی 5/3-5/4درصد وزنی بذري که اندازه آن با غربال گ
بذرهاي خارج از . شود در نظر گرفته می عنوان بذر استاندارد متر باشد، به میلی 2/2-2/3در محدوده 

متـر   میلـی  25/3 -00/6انـدازه بـذر منـوژرم    . گیرنـد  این محدوده در زمره بذر غیراستاندارد قرار می
رد( رد(متر  میلی 25/3-00/8ژرم  و مولتی) غربال گ عنوان بـذر بوجـاري شـده مقـدماتی      به) غربال گ

  .قبول است قابل
در . فرآوري بذر ـ بـر اسـاس قـرارداد ـ قیمـت بـذر متفـاوت اسـت         در هر مرحله از فرآیندهاي 

مـثالً قطـر بـذر    . کنـد  دار با بـدون پوشـش فـرق مـی     شده پوشش ضمن، استاندارد اندازه بذر گواهی
رد(متر  میلی 5/3 -5/4منوژرم کالیبره  بـذر منـوژرم   )غربال دراز(متر  میلی 10/2 -25/3و ) غربال گ ،

ـرد  (متـر   میلـی  50/3 -75/4) پلیت شـده (دار  پوشش 25/3 -50/4دار  و منـوژرم روکـش  ) غربـال گ 
رد(متر  میلی سه نوع بذر منوژرم نشان داده شده است 17-16در شکل . قبول است قابل) غربال گ.  
  

  
  

 دار و پلت شدهانواع بذر تجاري چغندرقند شامل بذر برهنه، پوشش .17-16شکل 
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  رابطه بین آزمون بذر در آزمایشگاه و سطح رویش آن در مزرعه
اي بـه منطقـه دیگـر و حتـی از      شرایط جوانه زدن و رویش بذر از سالی بـه سـال دیگـر، منطقـه    

این متغیرها شامل رطوبت . هاي مختلف یک مزرعه متفاوت است ساعتی به ساعت دیگر در قسمت
، دماي خاك، نوع خاك، عمق بذر، محـل قـرار گـرفتن بـذر، خـاك پوششـی بـذر توسـط         خاك

بذرکار و عوامل آب و هوایی مثل یخبندان و سرما و همچنین کیفیت بذر هستند که بر سبز شدن و 
توان  زنی در آزمایشگاه نمی با توجه به همه این عوامل با آزمون جوانه. گذارد استقرار گیاه تأثیر می

  .بینی کرد ز و رویش در مزرعه را پیشسطح سب
شـواهدي  . زنی براي مقایسه قدرت رویش دو یا چند رقـم مـؤثر اسـت    هر حال، آزمون جوانه به

تواند قدرت  شده در آزمایشگاه با دقت الزم می دهد آزمون استاندارد انجام وجود دارد که نشان می
هـاي   آزمـایش . بینـی کنـد   ر مزرعه، پـیش نسبی رویش یک نمونه بذر را در مقایسه با نمونه دیگر د

ها یـا   هاي بذر رقم تواند توانایی نمونه زنی در شن متراکم می دهد که آزمون جوانه مختلف نشان می
هـاي انجـام شـده طـی      آزمـایش . بنـدي کنـد   هاي مختلف را از نظر رویش در مزرعه گروه محموله
زنـی   این است که آزمون استاندارد جوانهمیالدي در دانشگاه نبراسکا مؤید  2000و  1999هاي  سال

اي فراهم کند و  طور مقایسه هاي بذري را به تواند اطالعات عمومی کیفیت نمونه در آزمایشگاه، می
هاي مختلف داراي رویش متفاوتی در مزرعـه هسـتند    هاي اخذ شده از محموله اینکه، چگونه نمونه

  ).18-16شکل (
  

  

  
و قدرت رویش ) نقاط نارنجی(طه آزمون جوانه زنی در آزمایشگاه مقایسه بین راب .18-16شکل 
هاي انجام شده در دانشگاه نتایج آزمایش) (نقاط سبزرنگ(هاي بذر چغندرقند در مزرعه نمونه

 )2000و  1999هاي نبراسکا در سال
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  در مزرعهکنترل و گواهی بذر 
  .شود هاي تجاري چغندرقند در نظر گرفته می طور کلی سه نوع آزمون براي رقم به

 ،)DUS(ها، آزمون ثبت  ثبت رقم براي −
 )VCU(ها، آزمون تعیین ارزش زراعی  سازي رقم براي تجاري −
  هاي،کنترل والدین و بذر هیبرید براي تأیید خلوص ژنتیکی رقم −

هاي محیطی بـر   تواند براي تعیین کیفیت و بررسی تأثیر تنش آزمایش گواهی بذر در مزرعه می
عـواملی  . شرایطی که باید آزمایش در آن اجرا شود، باید تعریـف شـود  . بذر تجاري صورت گیرد

زي  هاي خـاك  چون دما، رطوبت خاك، بافت خاك، ساختمان خاك، نحوه کاشت بذر و بیماري
یین کیفیـت بـذر در مزرعـه مثـل آزمایشـگاه شـرایط       تع. دهند جوانه زدن بذر را تحت تأثیر قرار می

هر حال، براي اخذ نتایج مطلوب، مقدار بذر موردنظر در هر واحـد آزمایشـی    به. ثابتی را دارا نیست
نژادگـر   شـده بـه   در شرایط توصـیه   بهتر است رقم. مزرعه باید بیشتر از مقدار آن در آزمایشگاه باشد

زي موجب خسارت شوند و ارزیابی بذر را با مشـکل   ي خاكها اگر آفات و بیماري. آزمایش شود
بذر پلت بیش از بـذر برهنـه نیازمنـد    . روبرو سازند، بهتر است بذر پس از ضدعفونی آزمایش شوند

. هاي بذرزاد را کنترل کند تواند آفات و بیماري آغشته کردن بذر با مواد شیمیایی می. مراقبت است
  .کننده باشد گیاه نیز مسمومالبته این مواد ممکن است براي 

در اولین شمارش سطح سبز مزرعه، باید از مقـدار بـذر مـورد کاشـت در طـول ردیـف اطـالع        
شده، فرض بر این است که در موقع کاشت، هر بـذر   در رابطه با بذر پلت. دقیقی وجود داشته باشد

ین، با بذر منـوژرم برهنـه ـ    با استفاده از بذرکار دقیق در محل حفره کاشت قرار گرفته است و بنابرا
هـا، بـدون بـذر بماننـد ـ       که ممکن است دو بذر در یک حفره قرار گرفته باشد و یا بعضی از حفـره 

هـا در یـک    بنابراین ضرورت دارد قبل از کشت، تعداد بذر شـمارش و همـه آن  . مقایسه نیست قابل
  .ردیف مشخص کاشته شوند

هـاي زراعـی همیشـه     یـک رقـم در آزمـایش   گیـري آزمایشـگاهی، سـطح سـبز      برعکس اندازه
هـاي اسـتاندارد اسـتفاده     براي حل این مشکل، الزم است در آزمایش از بذر رقـم . یکنواخت نیست

مـدت زمـان بـین    . هاي استاندارد و شناخته شده سنجیده شـوند  هاي جدید، نسبت به رقم شود و رقم
مق کاشت و دمـا و رطوبـت خـاك    ها براي تعیین سطح سبز بستگی به ع کاشت بذر و شمارش بوته

براي ارزیـابی  . هاي مختلف ممکن است یک تا چهار هفته پس از کاشت، سبز شوند بذر رقم. دارد
. درصد سطح مزرعه سـبز شـده باشـد    30ها باید زمانی انجام گیرد که  سرعت رویش، شمارش بوته
  هـا ظـاهر   اي حقیقـی آن هـ  شود که اولـین بـرگ   هایی در نظر گرفته می آزمون سطح سبز، براي بوته
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  1389تعیین پتانسیل تولید بذر منوژرم توسط هفت تولیدکننده برتر در سال زراعی . 5-16جدول 
نوع   نام زارع  ردیف

  رقم
سطح سال 

  اول
)ha(  

سطح سال 
  دوم

)ha(  

میزان 
  تولیدي

)kg(  

ضریب تبدیل 
سال اول به 

  دوم

  عملکرد
)kg/ha(  

ضریب تبدیل 
یک هکتار سال 
  اول به بذر

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  احمد میرزاپور
  محمدصادق عطایی

  عظیم ندایی
  شعبان کاظم زاده

  حسن موالیی
  نایب اله قهرمانی

4  
4  
4  
4  
5  
5  

3/0  
3/0  
3/0  
3/0  
19/0  
065/0  

4/1  
8/1  
61/1  
12/1  
26/1  
77/0  

1578  
1941  
171  
2642  
2939  
1593  

7/4  
6  
4/5  
7/3  
6/6  
8/11  

1127  
1078  
1062  
2359  
2332  
2069  

5260  
6470  
5703  
807  

15468  
24508  

  11036  167/1671  366667/6  333/2067  32667/1      میانگین  
  

  .شده باشد

  پتانسیل تولید بذر چغندرقند
جهت تعیین پتانسیل تولید بذر در دو رقم منوژرم، هفت تولیدکننده با تولیـد بیشـترین عملکـرد    

اصـول فنـی کاشـت، داشـت و      کـه ایـن تولیدکننـدگان    از آنجایی. اشتکلینگ و بذر انتخاب شدند
برداشت مزرعه سال اول و دوم خود را رعایت کرده بودند، ضریب تبدیل مزرعه سال اول بـه سـال   

 1671حـدود  ) بـدون بوجـاري کامـل   (متوسط بـذر منـوژرم تمیـز شـده     . بود 36/6دوم آنها حدود 
، تولیدکننـدگان  دهد که در کشـت غیرمسـتقیم   این نتایج نشان می. دست آمد کیلوگرم در هکتار به

. انـد  نرسـیده ) فرانسـه (رو بذر منوژرم کشور هنوز به سطح متوسـط تولیـد کشـورهاي پیشـرفته      پیش
هـاي منـوژرم    تنها در زمینه افـزایش پتانسـیل ژنتیکـی تولیـد بـذر رقـم       بنابراین، ضرورت دارد که نه

لمـی و ترویجـی و   هـاي ع  نژادي بیشتري انجام گیرد بلکه، سعی شـود از طریـق فعالیـت    تحقیقات به
هاي کاشت، داشـت و برداشـت    کارگیري تکنولوژي ایجاد مزارع نمونه توسط کارشناسان خبره، به

  .مزرعه سال اول و دوم بذر منوژرم هیبرید به کشاورزان آموزش داده شود
هاي  ژرم، ضریب تبدیل سال اول به سال دوم تولیدکنندگان برتر کمتر از رقم هاي مولتی در رقم
کیلـوگرم   2170، ولی متوسط عملکرد بیشتر از بذر منوژرم و در حدود )5-16جدول ( بود منوژرم

ژرم به بذر نیز کمتر از بذر منوژرم و  ضریب تبدیل یک هکتار مولتی). 6-16جدول (در هکتار بود 
ا ه هاي مقاوم به بیماري ویژه بذر رقم هرجهت تولید بذر منوژرم ـ به  به. دست آمد به 8686در حدود 

بنابراین، رعایت اصول فنی مزارع چغندرقنـد بـذري و   . ـ در اولویت تولیدگنندگان جهان قرار دارد
  .تواند به تولید شکر چغندري کمک کند هاي متنوع مقاوم، می وجود رقم
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  1389ژرم نه تولیدکننده برتر سه رقم در سال زراعی  تعیین پتانسیل تولید بذر مولتی. 6-16جدول 
نوع   زارعنام   ردیف

  رقم
سطح سال 

  اول
)ha(  

سطح سال 
  دوم

)ha(  

میزان بذر 
  تولیدي

)kg(  

ضریب تبدیل 
سال اول به 

  دوم

  عملکرد
)kg/ha(  

ضریب تبدیل 
یک هکتار سال 
  اول به بذر

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

  سراصالن اصغري
  لنفات بایرامی
  نریمان تقوایی
  اروج نیکنام
  وزیر شاهی

  نجف ساجدي
  حبیب سعیدآرا

  ذکرآله جبارزاده
  سیف اله جباري

  جام
  جام
  جام
IC  
IC 

IC 

IC 

BRI 

BRI 

65/0  
3/0  
25/0  
7/0  
5/0  
54/0  
327/0  
73/0  
73/0  

3  
5/1  
9/0  
76/2  
68/1  
9/1  
65/1  
8/2  
8/2  

7267  
2889  
1633  
5780  
4126  
5193  
3634  
5433  
5433  

61/4  
5  
6/3  
94/3  
366/3  
52/3  
4/4  
83/3  
83/3  

2422  
1926  
1814  
2094  
2456  
2733  
2202  
1940  
1940  

11180  
9630  
6532  
8257  
8252  
9617  
9822  
7442  
7442  

  8686  2170  01/4  67/4598  11/2  53/0    میانگین  
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 .مؤسسه تحقیقات برنج کشور. مدیریتی و طبیعی در مراحل مختلف رشد گیاه برنج
انتشـارات کشـاورزي، وزارت   . هـا  آفات مهم چغندرقند و طرق مبارزه بـا آن . 1370. خیري، م −

  .کشاورزي
نشر آموزش کشاورزي، وابسته به معاونـت  . تولید بذر چغندرقند. 1375. ي.صادقیان مطهر، س −

 .آموزش و تجهیز نیروي انسانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج نیروي انسانی
هـاي   دستاوردهاي حاصـل از تحقیقـات تهیـه رقـم    . 1378. شریفی. و ح. ي.صادقیان مطهر، س −

اهـواز،  . هاي قند و شـکر کشـور   ست و یکمین دوره سمینار کارخانهبی. منوژرم هیبرید در ایران
  .ایران

نشریه علمی و فنی بنگاه اصالح و تهیه بـذر  . تولید بذر چغندرقند در ایران. 1361. علیمرادي، ا −
. بنگاه اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سـازمان تحقیقـات کشـاورزي و منـابع طبیعـی     . چغندرقند

  .60-54، 2شماره 
تـرین منطقـه بـراي کشـت      مناسب. 1368. کولیوند. سعادتیار و م. کیا، ح بقایی. ، م.علیمرادي، ا −



  385  ـ تولید بذر چغندرقند 16فصل 
 

  .7نشریه علمی و فنی بنگاه اصالح و تهیه بذر چغندرقند، شماره . مستفیم چغندرقند بذري
- Anonymous. 2004. Sugar beet beet loss adjustment standards handbook. United 

States Department of Agriculture, Washington D.C. 20250. 
- Bornsheur, E., K. Meyerh and K.H. Wandrelish. 1993. Seed production and 

quality. Handbook of the sugar beet crop, science into practice, Edited by 
cooke, D.A and R.K. Scott, pp.121-155. Chapman & Hall London. 

- Intenational Seed Testing Associations. 1985. International rules for seed 
testing. Seed Science and Technology, 13: 299-355. 

- Lexander, K. 1985. Beta vulgaris, beet crops. In. A.H. Halevy (Ed), Handbook 
of flowering, volum ll. pp. 24-32. CRC press, Boca Raton, Florida. 

- Lexander, K. 1989. Increase in bolting as an effect of low temperature on 
unripe sugar beet seed. Report of the 32nd Winter Congress of the International 
Institute for Sugar Beet Research:1-16. 

- Poehlman, J.M. 1959. Breeding field crops. pp 335. Hlt, Rinehart and Winston, 
Inc. NewYork and Hardley, M.H. American Society Agronomy – Crop Science 
of America, 677. 

- Sadeghian, S.Y. and H. Sharifi. 1999. Improvement of sugar beet for combined 
resistance to bolting and cercospora leaf spot. Proceeding of 62nd IIRB 
Congress, Sevilla, Spain, 7-11 June, 1999. 

- Smith, J.A., L.W. Panella and Y. Onts. 2008. Growing sugar beet to maximize 
sucrose yield. In: Sugar beet Production Guide. The University of Nebraska–
Lincoln Extension Sugarbeet Production Guide (EC156) is available on-line in 
a PDF format.  

- Wood, D.W., R.K. Scott and P.C. Longden. 1980. The effects of mother plant 
temperature on seed quality in Beta vulgaris L. (sugar beet). In: Hebbldthwaite, 
P.D. (Ed), Seed Production, pp. 257-270. Butherworths, London. 



 

  



  
  
  
 

  ممهفدههفدهفصل فصل 

  تکنولوژي بذر چغندرقندتکنولوژي بذر چغندرقند

  قاسم توحیدلو

  کیفیت بذر
ــذر  ــد کیفیــت ب ــذر ســایر  چغندرقن ــد ب مانن

زیادي اسـت  عوامل گیاهان زراعی تحت تأثیر 
که باید در فرآیند تولید بذر، مورد توجـه قـرار   

کیفیـت وقتـی تولیـد    بذر با  طور کلی، به. گیرد
شود کـه مجموعـه عوامـل مـؤثر بـر آن ـ از        می

مرحله تولید تا آخرین مرحله فرآوري ـ در حد 
ــد  ــه باش ــیات   . بهین ــه خصوص ــواملی از جمل ع

ژنتیکی بذر، محیط رشد گیاه مـادري در زمـان   
رشد و رسـیدگی بـذر، عوامـل آب وهـوایی ـ      
مانند دما ـ نـوع خـاك، تغذیـه، میـزان و زمـان       

، عملیـات زراعـی در طـول دوره رشـد     آبیاري
شـکل  (گیاه، رسیدگی مطلـوب فیزیولوژیـک   

موقع بذر با رطوبت مناسب،  ، برداشت به)17-1
هــا  آالت مناســب برداشــت و تنظــیم آن ماشــین

ــیب    ــوگیري از آس ــراي جل ــام برداشــت ب هنگ
  

بذر رسیده چغندر قند روي گیاه  .1-17شکل
 مادري
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اي فیزیکی بذر، حمل و نقل صحیح، بوجاري خوب، انبار مناسـب بـا رطوبـت و دمـاي مناسـب بـر      
مـواد  ، حشـرات  و بـاکتري  ،ها سالمتی بذر از نظر آلودگی به قارچنگهداري بذر، مدت زمان انبار، 

و هر عامل دیگري که در طول فرآوري بذر بـر کیفیـت آن مـؤثر باشـد،      مصرف شده در فرآوري
عـواملی کـه تـأثیر     2-17در شـکل  . گذارنـد  طور مستقیم و غیرمسـتقیم بـر کیفیـت آن تـأثیر مـی      به
از طرف دیگر، بذر نقطه . صورت شماتیک ارایه شده است زایی بر تولید بذرِ با کیفیت دارند، بهس به

. شـود  آغاز تشخیص پتانسیل ژنتیکی گیاهان است و کیفیت آن، یک شاخص پیچیده محسوب مـی 
نیـز تـأثیر بـذر بـا      3-17شـکل  . توان آن را در طول تولید و فرآوري بذر، ارتقاء داد با این حال، می

  .دهد کیفیت در تراکم مطلوب در مزرعه را نشان می

  بذر فرآوري
 .شـود  منتهی می بذر شامل مجموعه عملیاتی است که در نهایت به افزایش کیفیت بذر فرآوري

، 4، پلـت 3پرایمینـگ  ضـدعفونی،  ،2بنـدي   درجه ،، بوجاري1سایش، کردن  این فرآیند شامل خشک

 
1. Polish 
2. Calibration 
3. Priming 
4. Pellett 

  
 عوامل موثر بر کیفیت بذر چغندر قند .2-17شکل 
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ادامه، بعضـی از فرآینـدها بـه طـور خالصـه      در  .است انبارداري و بندي  ، بسته5پوشش با الیه نازك
 .شرح داده خواهد شد

  خشک کردن بذر
خشک کردن و انبارداري بذر اغلب یکی از مراحل ضروري در تولید و نگهـداري بـذرهاي بـا    

هر حال، قابلیت حیات بذر عامل کیفـی مهمـی اسـت کـه بایـد در       به. رود شمار می کیفیت خوب به
از طـرف دیگـر، اگـر بـذر در دمـاي بسـیار بـاال        . جریان خشک کردن و انبارداري آن حفـظ شـود  

. سـرعت قابلیـت حیـات خـودرا از دسـت خواهـد داد       خشک و یا با مقدار رطوبت باال انبار شود، به
بهتـرین زمـان   . گیري این شرایط اجتنـاب کـرد   کیفیت، باید از شکلبنابراین، براي تولید بذرهاي با 

در این  .رسیده باشد فیزیولوژیکخشک کردن بذر وقتی است که بذر به مرحله حداکثر رسیدگی 
 آن که خشـک کـردن  است اي  رسد و رطوبت آن به اندازه میذخیره مواد غذایی به حداکثر  ،موقع

هـا،   سوي دیگر، حساسیت به دما و رطوبت باال در بین گونه از. کند میآسیب جدي به جنین وارد ن
اندازي یک سیستم انبارداري بذر  بنابراین، طراحی و راه. ها یا هیبریدهاي مختلف متفاوت است رقم

از طـرف دیگـر، میـزان رطوبـت بـذر برداشـت شـده بـا         . به نوع بذر و محل تولید آن بسـتگی دارد 
با این حال، بسته به آب و هواي منطقه . درصد است 10-14ین هاي ردیفی معمولی ب برداشت کننده

بذر داراي رطوبت بـاالتر  . درصد نیز است 20و روش برداشت این مقدار در بعضی مواقع، بیشتر از 
 

5. Film Coating 

  
 حصول تراکم مطلوب و پوشش مناسب با استفاده از بذر با کیفیت امکان پذیر است .3-17شکل 
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درصد نیاز به خشـک کـردن پـس از     12از 
. برداشــت دارد تــا کیفیــت آن حفــظ شــود

هــا در ســطح تجــاري  کننــده اغلــب خشــک
  :عبارتند از

  خشک کردن در مزرعه
از این روش بیشتر در جاهـایی کـه نـور    
بـــه انـــدازه کـــافی وجـــود دارد، اســـتفاده 

منظور و بـا توجـه بـه شـرایط      بدین. شود می
هاي مادري بذر توسط  محل تولید بذر، بوته

دروگرهاي ردیفـی برداشـت شـده و بـراي     
روي زمـین  خشک شدن در محـل مناسـبی   

  ).4-17شکل (شوند  قرار داده می
در ایران، با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه تولید بذر چغندرقند در اردبیل، هنگام برداشت، 

صورت، کشاورزان تولیدکننده بذر اقدام به  در غیر این. بذرها معموالً داراي رطوبت مناسبی هستند
براي خشـک کـردن قـرار    ) خرمن(ا روي زمین مناسب ها ر کنند و آن هاي مادري می برداشت بوته

خشـک کـردن بـذر در مجـاورت نـور      . درصد کـاهش یابـد   15دهند تا رطوبت بذر به کمتر از  می
اگرچه بعضی از کشاورزان تولیدکننده بـذر چغندرقنـد در   . خورشید در جنوب اروپا نیز رواج دارد

ول خـود را در همـان محـل تولیـد بـذر،      تواننـد محصـ   هایی هستند که می کننده اروپا داراي خشک
  .خشک کنند

  هاي تولیدکننده بذر ها و کمپانی خشک کردن توسط مؤسسه
طـور جداگانـه خشـک     هاي بـذر بعـد از بوجـاري اولیـه بـه      در این روش، در صورت لزوم توده

ایـن  در . شود همانطور که ذکر شد در ایران، بذر چغندرقند در شهرستان اردبیل تولید می. شوند می
خصوص، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند از یک طرف و پیمانکار تولیدکننده بـذر  

در این قرارداد، فرمـول خریـد   . کنند از طرف دیگر، قراردادي را براي هر دوره تولید بذر منعقد می
درصد  12شود که یکی از شرایط مؤثر بر قیمت بذر، تحویل بذر توسط پیمانکار با  بذر نیز ذکر می

با این وجود، مؤسسه تـا سـه درصـد رطوبـت     ). 5-17شکل (رطوبت به کارخانه بوجاري بذر است 
درصـد شـامل    15رطوبـت بـاالتر از   . کند درصد را نیز از کشاورزان خریداري می 15بیشتر یعنی تا 

فـت  درصد، به همان اندازه  15ازاي هر یک درصد رطوبت بیش از  شود و به اُفت در خرید بذر می اُ

 خشک کردن بذر در سطح  مزرعه .4-17شکل 
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شـده داراي رطوبـت    بنابراین، پس از خرید بذر، اگر بذر خریداري. شود در خرید درنظر گرفته می
. کنـد  اقـدام بـه خشـک کـردن آن مـی     درصد باشد، کارخانه بوجـاري بـذر چغندرقنـد     15بیش از 
هاي تونلی است که بـذر بـا رطوبـت بـاال را بـا دمـاي        کننده منظور، این کارخانه داراي خشک بدین

طـی ایـن   . کننـد  گراد در مدت زمان حدود یک تا دو سـاعت خشـک مـی    درجه سانتی 38کمتر از 
  .رسد درصد می 12مدت، رطوبت بذر معموالً به حدود 

هـاي متفـاوتی اسـتفاده     کننـده  ـ از جملـه مرکـز و شـمال اروپـا ـ از خشـک      در کشورهاي دیگر  
  .، خشک کردن بذر با استفاده از هواي گرم نشان داده شده است6-17در شکل . شود می

  
  

 خشک کردن بذر در انبار با هواي گرم .6-17شکل 

  
 کارخانه بوجاري بذر چغندر قند در اردبیل .5-17شکل 
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  خشک کردن در کانتینرهاي متحرك
براي حمل نیز کن  هاي تولید بذر با تکنولوژي پیشرفته، معموالً از کانتینرهاي خشک در شرکت
شود تا هـوا از میـان    این کانتینرها داراي دو سطح هستند که این امر موجب می. شود بذر استفاده می

نگـه  انعطاف است و میزان رطوبت را پس از برداشـت، ثابـت    این سیستم قابل. یابدتوده بذر جریان 
درصـد رطوبـت   اي که باید قبل از شروع بوجاري به آن توجـه کـرد،    نکتهدر هر صورت، . دارد می

تـوان رطوبـت    لذا می. ید بذر خشک شودبا ،درصد باشد 15یش از اگر درصد رطوبت ب. استبذر 
ـ   عملیات بوجاري ،صورت در غیر این. کاهش داد به میزان مناسبی مناسب هاي کن بذر را با خشک

همچنـین بایـد توجـه کـرد کـه هنگـام        .نحو مطلوبی انجـام نخواهـد شـد    بهـ  خصوص سایش بذر به
و قابلیـت   هدیگراد تجاوز نکند تا به جنین بذر آسیبی نرس درجه سانتی 38خشک کردن بذر، دما از 
 .دحیات بذر نیز کاهش نیاب

 بوجاري بذر
بـذر   ،هبـذرهاي پـوك، سرشـاخ    بذرهاي اسـتاندارد و بـا کیفیـت از    بوجاري بذر به جدا کردن

 بنـدي بـذر بـر اسـاس ریـز و      و همچنین درجهـ مانند شن، سنگریزه  ـ هاي هرز و مواد خارجی   علف
  الصـی شده داراي کیفیت بیشـتر و ناخ  بذر بوجاريرو،  از این. شود درشتی و جرم حجمی اطالق می

آوري بذر براي دستیابی به کیفیـت  رکن مهمی در مجموعه فبوجاري راز طرف دیگر، . کمتر است
در افزایش کیفیت اي  کننده تعیینمکمل و نقش  شود و میهاي اصالح شده محسوب  باالي بذر رقم

گـذاري   و سـرمایه تواند زحمـات   یند بوجاري غیراصولی میآیک فر ،چراکه. دارد نژادگران کار به
هـدف از بوجـاري   بنـابر ایـن در نهایـت،     .هـدر دهـد  بـه  را بذر اصالح و تولید فرآیند  هچندین سال

و در  زنـی بـذر   یکنـواختی در جوانـه   ،زنی درصد جوانه حداکثر، دستیابی به حداکثر درصد خلوص
غـوب  جداسازي بذر مربذر چغندرقند نیز از این امر مستثنی نیست و . است نهایت، افزایش عملکرد

ایـن عمـل طـی فرآینـد بوجـاري      . امري الزامی است ،از توده بذر خامآن استاندارد  هاي مشخصهبا 
دلیـل دارا بـودن پوسـته ضـخیم و      بـه ) 7-17شـکل  (در عین حـال، بـذر چغندرقنـد    . گیرد انجام می
در مقابل خروج جوانه از آن و نیـز مـواد بازدارنـده رشـد در روي      مقاومت زیاد کالهکدرنتیجه، 

  .پوسته آن، نیاز دوچندان به فرآوري دارد
در مرحلـه اول بـه بـذر خـام      ،در بعضی از کشورهاي پیشرفته، پس از برداشـت بـذر چغندرقنـد   

شود و در همان منطقـه برداشـت، تمیـز کـردن اولیـه روي آن انجـام        خریداري شده بارکد داده می
هـا و بـذوري بـا انـدازه      بـرگ  ،و کلشهایی مانند کاه  ناخالصی ،در طول تمیز کردن اولیه. شود می
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سپس یک نمونه ـ که بیانگر وضع حاضـر   . شوند خیلی بزرگ و خیلی کوچک از توده بذر جدا می
هـاي کنتـرل کیفیـت، بـه آزمایشـگاه       شود و براي انجام آزمـایش  باشد ـ از هر توده برداشته می بذر 

زنـی و آزمـایش قـدرت نامیـه      سرعت جوانه ،زنی ها، درصد جوانه در این آزمایش. شود فرستاده می
  .شود ـ انجام می ISTAالملی بذر  ـ بر اساس قوانین انجمن بین) 8-17شکل (در سطح مزرعه  6بذر

طـور   هـا بـه   هاي بذر با توجه به نوع رقـم و خصوصـیات فیزیکـی آن    در بوجاري مقدماتی، توده
درصد از مقدار  60-80الزم به ذکر است، حدود . شوند مجزا تمیز و براي بوجاري نهایی، آماده می

بقیـه بـذر در   . شـود  هاي بعـدي وارد مرحلـه بوجـاري اصـلی مـی      بذر مورد برداشت، براي فرآوري
  . شود عنوان ضایعات جدا می مقدماتی، به بوجاري

آن ماننـد عـرض،    بعضی خصوصـیات فیزیکـی   چغندرقند، با استفاده ازدر فرآیند بوجاري بذر 
هـاي   بذر سایر گیاهـان و علـف  آن با  هاي تفاوت و بافت سطحی طول، ضخامت، وزن مخصوص و

انـدازه بـذر یکـی از فاکتورهـاي      .ها را به روش مکـانیکی از یکـدیگر جـدا کـرد     توان آن می ،هرز
محـیط   ،آب و هوا. تواند متغیر باشد موردنظر در بوجاري بذر است که حتی داخل یک رقم نیز می

تغییـرات ژنتیکـی   . دهنـد  و مدیریت زراعی به طور مؤثري رشد و توسعه بذر را تحت تأثیر قرار مـی 

 
6. Seed Vigor 

  
 بذر خام خریداري شده از پیمانکار تولید کننده که باید بوجاري شود .7-17شکل
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این موضوع بایـد هنگـام بوجـاري بـذر در نظـر گرفتـه       . گذارد اغلب بر شکل و اندازه بذر تأثیر می
) مسـتطیلی شـکل  (رد و دراز گ هاي غربالبر همین اساس، در بوجاري بذر چغندرقند بیشتر از . شود

 دراز،هـاي   توده بذر را بر اساس قطر بـذر و غربـال   ،ردهاي گ غربال. )9-17شکل ( شود می استفاده
ژرم  از غربـال دراز بـراي حـذف بـذر بـی      .نـد کن بنـدي مـی   بذر طبقه ضخامتتوده بذر را بر اساس 

  .شود نیز استفاده می) داراي دو جوانه(
ـرد انجـام     آن و بـا اسـتفاده از غربـال   بندي بذر بر اسـاس انـدازه    درجه ،در بوجاري اولیه هـاي گ

ها شامل  این ناخالصی. شوند ها حذف می درصد از ناخالصی 20- 40در این مرحله، حدود . شود می
هاي دیگـر   سرشاخه و سایر ناخالصی ،هاي هرز بذر علف ،بذرهاي خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ

و  ISTAزنی با توجه به روش  براي آزمون جوانهبرداري از توده بذر  در این مرحله نیز، نمونه. است
هدف از انجام این آزمون، آن است که هویت تـوده بـذر در   . گیرد هاي کیفی انجام می سایر تجزیه

دسـت آمـده،    همچنـین بـا توحـه بـه نتیجـه بـه      . مراحل فرآوري در بانک اطالعاتی نگهـداري شـود  
هاي باقیمانده در توده بـذر و   ي حذف ناخالصیآالت بوجاري برا هاي الزم و موردنیاز ماشین تنظیم

هاي بعدي ـ ماننـد    شود تا فرآوري این مسأله موجب می. شود میهاي الزم دیگر، انجام  نیز آزمایش
  .و سایش ـ بهتر انجام شود 7جدا کردن بذر بر اساس وزن مخصوص

 
7. Gravity-Air Separator 

  
 ذر در شرایط مزرعهآزمایش قدرت نامیه بذر براي ارزیابی کیفیت ب. 8-17شکل 
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هریـک از  سایش بذر چغندرقنـد، یکـی از مراحـل مهـم بوجـاري و فـرآوري اسـت کـه بـراي          

 و برجسـته بـذر   هـاي تیـز   لبهدر این فرآیند، . شود جداگانه انجام میطور  به بندي شده بذرهاي دسته
ـ یـا دیـواره     و نیـز پریکـارپ   )10-17شکل ( شود گفته می 8براکتبه آن  اصطالح بهکه  چغندرقند

بـه انـدازه مناسـب و دقیـق کـه بـه        زنی چوبی میوه چغندرقند ـ با هدف حذف مواد بازدارنده جوانه 
این مرحله ـ با توجـه بـه    ). 12-17و  11-17هاي  شکل(شود  داده می جنین بذرآسیب نرسد، سایش

بـذر چغندرقنـد تـا حـدودي بـه       ،در پایان عمل سایش .شود طور دقیق کنترل حساسیت آن ـ باید به 
رد درمی آید حالت گ. 

 
8. Bract 

  
 در بوجاري بذر از غربالهاي گرد و دراز استفاده میشود .9-17شکل 

  
 غیر یکنواخت و مواد بازدارنده جوانه زنی است ،بذر چغندر قند حاوي پوسته ضخیم .10-17شکل
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هاي بذر به روي دسـتگاه   در فرآیند بوجاري تکمیلی ـ که مرحله ظریفی است ـ هریک از توده  

فاقد (این دستگاه، بذرهاي پوك . شوند منتقل می) گراویته(جداکننده بذر بر اساس وزن مخصوص
در . کنـد  ها را از بذر استاندارد جدا می ـ یا بذرهایی با جنین ضعیف و سبک ـ و نیز سنگریزه ) جنین

 
  سایش بذر چغندر قند در فرآیند بوجاريمیزان  .12-17شکل 

 
  فرآوري بذر چغندر قند در مراحل مختلف .11-17شکل 
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همچنـین  . گیرد هاي الزم انجام می جهت تجزیه ISTAبرداري با توجه به روش  این مرحله نیز نمونه
میزان و تعداد آن با توجه به اندازه بذر تعیـین   ،نوع سایش. شود در این مرحله، سایش بذر انجام می

در ایـن مرحلـه نیـز، بـر     . شـود  طور دایم تنظـیم مـی   ماشین سایش در طول فرآوري بذر، به. شود می
زنـی ـ از قبیـل سـرعت و درصـد       ، براي تعیـین وزن هزاردانـه، آزمـایش جوانـه    ISTAاساس روش 

هاي  جوانه و سایر آزمایش زنی در شرایط تنش ـ میزان فرآوري، تعیین درصد تک  زنی، جوانه جوانه
هـاي   و یـا جداکننـده   9اسـتفاده از سـیلندرهاي جداکننـده   در پایان، بـا  . شود الزم نمونه بذر تهیه می

برداري براي  در این مرحله نیز، مجدداً نمونه. یابد ، حذف سرشاخه و سایر بذرها ادامه می10اي حوله
هاي تولیدکننده بذر، براي اطمینان از عـدم وجـود    در بعضی از شرکت. شود تجزیه کیفی انجام می

هـاي   ایـن امـر در کمپـانی   . شـود  ي، از اشـعه ایکـس اسـتفاده مـی    بذر پوك در پایان فرآیند بوجـار 
تولیدکننده بذر چغندرقند در کشـورهاي پیشـرفته یکـی از ابزارهـاي مهـم کنتـرل کیفیـت بـذر در         

در پایان فرآیند بوجاري، بایـد بـذرهاي یکنواخـت بـا انـدازه مناسـب       . مراحل پایانی بوجاري است
در ایـران،  . عمـل آیـد   زراعـی جلـوگیري بـه   مدیریت ر د بروز مشکل براي کشت حاصل شود تا از

بنـدي   پـس از درجـه  . متـر اسـت   میلـی  5/3-5/4اندازه مناسب بذر چغندرقند پـس از بوجـاري بـین    
  .شود زنی یک بار دیگر انجام می براساس اندازه بذر، آزمایش جوانه

اکنـون   که هـم  الزم به یادآوري است که در روش فرآوري پیشرفته و خودکار بذر چغندرقند ـ 
هـاي زیـادي در بانـک اطالعـات سیسـتم       شـود ـ اطالعـات و داده    در برخی از کشورها استفاده مـی 

شـده از کشـاورزان    درصد از کل بذر خریـداري  20در پایان فرآوري، تنها حدود . شوند ذخیره می
دهاي الزم بذر استحصال شده، کیفیـت و اسـتاندار  . رسد شود و به فروش می بندي می پیمانکار بسته

اي در  براي دریافت مجوز توزیع را دارند و از بهترین شرایط براي تولید محصول در شرایط مزرعـه 
استاندارد بذر منوژرم گـواهی شـده در ایـران     1-17در جدول . سال زراعی آینده برخوردار هستند

 .شود، ذکر شده است که پس از تولید، بوجاري و فرآوري حاصل می
هاي تولیدکننده بذر چغندرقنـد در اروپـا، در پایـان     است در بعضی از شرکت الزم به یادآوري

. شوند پلت در نظر گرفته می طور ژنتیکی کوچک و سالم هستند براي مینی فرآوري، بذرهایی که به
در مباحـث بعـدي   . تـر بـراي پلـت بـا انـدازه معمـولی مـدنظر هسـتند         که بـذرهاي درشـت   در حالی

 مراحـل مختلـف فـرآوري بـذر منــوژرم     13-17در شــکل . انـد  ه شـده پرایمینـگ و پلـت شـرح داد   
  .صورت شماتیک ارایه شده است چغندرقند به

   
 

9. Indented Cylinder 
10. Belt or Band Grader 



  چغندرقند  398
 

  کیفیت و استاندارد موردانتظار در بذر منوژرم . 1-17جدول 
  چغندر قند گواهی شده

  استاندارد  عوامل
  98  )حداقل درصد(خلوص فیزیکی 

  2  )حداکثر درصد(مواد جامد 
  0  )درصد(محصوالت بذر سایر 

  0  هاي هرز غیرمجاز در نیم کیلوگرم حداکثر تعداد بذر علف
  0  حداکثر بذر سایر ارقام
  حداقل قوه نامیه منوژرم

  )درصد(
  94  مکانیکی

  87 ایستاروش استاندارد 
  15حداکثر   )درصد(حداکثر رطوبت بذر 

  0 فوماو  سرکوسپورا  )درصد(هاي بذرزاد  بیماري

 بذر چغندرقند بوجاري آالت عمده مورداستفاده در ماشین
. سـت ا براي دستیابی به کیفیت موردنظر بذر ضـروري  ،از چند دستگاه بوجاري ترکیبیاستفاده 

. اي از چنـد دسـتگاه بـا تـوالی خـاص خـود نیـاز دارد        ، هر محصول به مجموعـۀ ویـژه  بر این عالوه
 :ندهستهاي زیر  روند شامل دستگاه کار می هب چغندرقندهایی که براي بوجاري  دستگاهترین  مهم

 11کننده اولیه بوجاري دستگاه −
 جداکننده بر اساس وزن مخصوص بذردستگاه  −
 اي دستگاه حوله −
 دستگاه مارپیچی −
  گیر دستگاه استوانه سرشاخه −

طـور   ها، هر توده بذر به آالتی وجود دارند که با استفاده از آن در بوجاري مدرن، ماشینامروزه 
صـورت جداگانـه    شود و در طول بوجاري نیز، هر دسته به هاي مختلف تقسیم می نه در اندازهجداگا

سپس هر تـوده بـذر بـا توجـه بـه انـدازه و شـکل آن        . شود تمیز و در کانتینرهاي مختلف ذخیره می
طور دقیق تحت نظارت اسـت   همچنین هر توده بذر و هر مرحله از بوجاري، به. شود سایش داده می

بنابراین، بـراي  . شود برداري می آالت، کنترل و یادداشت نحوي که تمام مراحل و کارکرد ماشین به

 
11. Air- Screen Cleaner 
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هـا و دانـش روز در اصـالح بـذر، بهتـر       رسیدن به فرآوري خوب بذر، عالوه بر استفاده از تکنیـک 
  :آالتی استفاده کرد که داراي خصوصیات زیر باشند است از ماشین

  
 #غربال سوراخ گرد و   ø( مراحل فرآوري بذر منوژرم چغندر قند در کشورهاي پیشرفته  .13-17شکل

یـک فـرآوري   همانطور که در شکل فوق دیده میشود آماده سازي بذر چغندر قند ). غربال سوراخ دراز
درجه بندي و جدا کردن بذور سـالم   ،سایش(پیچیده اي است که مراحل مختلف ازجمله سه مرحله مهم 

ترکیب این مراحل و یـا شـدت آن بسـته بـه هـر تـوده بـذر و        . را شامل میگردد) از بذور دیگر و پوك
 .خصوصیات مخصوص فیزیکی آن باید به صورت جداگانه تنظیم گردد
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  یل یکنواخت و کامل انجام دادن آنانجام فرآوري مناسب بذر از قب −
 تنظیم دقیق در صورت استفاده از مواد ضدعفونی کننده قابلیت −
 گیري دقیق مواد شیمیایی مورداستفاده قابلیت اندازه −
 هاي فرآوري انجام شده ثبت داده −
 امکان تمیز کردن خودکار دستگاه  −
 امکان تخلیه خودکار دستگاه  −
 دهی به دستگاه با توجه به نوع بذر امکان برنامه −

  کنترل مراحل بوجاري
چراکـه، در  . ترین مراحل فـرآوري بـذر اسـت    ل مراحل بوجاري و دفعات آن یکی از مهمکنتر

توانـد بـه بـذر آسـیب      صورت عدم نظارت و کنترل مناسب و دقیق بر فرآیند بوجاري، این امـر مـی  
بنـابراین، اسـتفاده از   . دنبـال داشـته باشـد    برساند و با کاهش کیفیت آن، کاهش سود اقتصادي را به

  .آالت مناسب در بوجاري ضروري است کارگیري ماشین ر کنار بهدانش روز د

  استانداردهاي بذر گواهی شده چغندرقند
دست آمده در پایان فرآیند تولید بذر جهت اخذ مجـوز توزیـع بایـد عـاري از      بذر چغندرقند به
، 14-17در شکل . بینی شده باشد ها، تمیز، داراي کیفیت مناسب و استاندارد پیش هرگونه ناخالصی

  .بذرهاي تمیز شده در مراحل مختلف بوجاري نمایش داده شده است

  
  

 ر مراحل مختلف بوجاري بذر چغندر قندحذف ناخالصی ها د .14-17شکل 
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  ضدعفونی بذر
در ضدعفونی بذر، با مصرف کم مـواد  . ترین مراحل فرآوري بذر است ضدعفونی یکی از مهم

ها محافظت و از مصرف مـواد   توان بذر و درنهایت، محصول را بر علیه آفات و بیماري شیمیایی می
کنـد و هـم از نظـر اقتصـادي      ست را تخریب مـی شیمیایی بیشتر در مراحل بعدي ـ که هم محیط زی 

البته باید در استفاده از مواد ضدعفونی کننده مراقب بود که . نظر کرد صرفه نیست ـ صرف  مقرون به
، استفاده از موادشیمیایی نامناسب 2008در سال . این مواد بر حشرات مفید تأثیر سویی نداشته باشند

جمعیت زنبورهاي  12000هاي جنوبی آلمان بیش از  ایالتدر ضدعفونی بذر موجب شد تا تنها در 
هـاي دیگـر،    همچنین با استفاده از ضدعفونی مناسب بـذر در کنـار نهـاده   . عسل آسیب جدي ببینند

توان به استقرار مناسـب گیـاهی و تـراکم مناسـب بوتـه در واحـد سـطح و در نهایـت، عملکـرد           می
  .مطلوب دست یافت

  ونی بذر رعایت شوندمواردي که باید هنگام ضدعف
صورت کامـل و خـوب    بهسم روي بذر له در ضدعفونی بذر این است که پوشش أترین مس مهم
تولید گـرد و غبـار   چسبیده و یا هم  هضدعفونی شده نباید ب هايبذر، پس از ضدعفونی. دریانجام گ

است هاي مختلف بذر با همدیگر متفاوت  مصرف چسب و پودر در تودهدر ضدعفونی بذر، . دننک
، برداشـت نمونـه بـذر پـس از ضـدعفونی     . شود اندازه بذر، نوع و مقدار آن مشخص میو بر اساس 

  .شود میانجام  خودکاربردارهاي  وسیله نمونه هب
باید دقـت   ،در فرآوري ضدعفونی بذر) پلیمرهاي محلول در آب(پلیمر انواع هنگام استفاده از 

. دشـو با سـرعت کمـی انجـام     ،بذر دهی پوششعملیات و شود ان دقیقی از آن استفاده که میزکرد 
مرتـب بـا دمـاي    صـورت   بـه باید بذرها  آن،براي جلوگیري از افزایش رطوبت بذر هنگام فرآوري 

 وجـود  د که الیه سخت شکننده روي بذر بهشودقت در استفاده از پلیمرها  باید. پایین خشک شوند
تـوان مـواد    وسیله آن می هدسترس است که ب ی بر پایه آب براي بذر نیز در بازار قابلمواد چسب .نیاید
 ،هـا  وسـیله آن  همزیت استفاده از این مواد این است که ب. کرد ثابتثر در ضدعفونی را روي بذر ؤم

در . شـوند  شده در زمان مشخصی آزاد می مواد فعال مورداستفاده در ضدعفونی بذر آهسته و کنترل
مواد مختلفی در بـازار وجـود دارنـد     ،هاي عامل بیماري ضدعفونی بذر بر علیه آفات و قارچ چرخه

صـورت ترکیبـی بـا مـواد دیگـر در       هتوان بـ  می واداز این م .اند خوبی از خود نشان داده که کارآیی
  .دکراستفاده  چغندرقندضدعفونی بذر  چرخه

تـر   از مـواد و ابـزار پیشـرفته    ،دعفونی بـذر هاي جدید بـراي ضـ   در سیستمالزم به ذکر است که 
سربسـته   اند که فرآوري بذر در یک محیط کامالً ها طوري طراحی شده این روش. شود استفاده می
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. بـا مـواد شـیمیایی ندارنـد    تماس مسـتقیم   ،کنند ها کار می شود و افرادي که با این دستگاه انجام می
هاي تولید  اکثر شرکتهمچنین . استها یکی از مزایاي مهم در فرآوري بذر  استفاده از این دستگاه

، 15-17شـکل  در . کنند ی موجود در بازار استفاده میاز استانداردهاي ضدعفون معموالً ،کننده بذر
  .زنی نمایش داده شده است مدل توزیع و انتقال مواد ضدعفونی پس از جوانه

زنـی و   تـوان سـرعت جوانـه    در هر صورت، با اسـتفاده از مـواد ضـدعفونی کننـده مناسـب مـی      
ي محیطی بر روي گیـاه را  ها دار افزایش و اثرات تنش صورت معنی ها را به یکنواختی رشد گیاهچه
  .پس از کشت کاهش داد

  کنترل کیفیت
طـور کامـل    هدف اولیه کنترل کیفیت آن است کـه اسـتانداردهاي کیفـی مراحـل فـرآوري بـه      

هـاي بـذر    هـاي مختلفـی بـر روي تـوده     در طول مراحل کنترل کیفیت، آزمایش. رعایت شده باشند
شوند تا اطمینان حاصل شود تمـام   مداوم پایش میطور  شود و تمام مراحل فرآوري بذر به انجام می

هدف نهایی آن است که بذر با کیفیـت  . هاي قند حاصل شده است انتظارات کشاورزان و کارخانه
، مراحل انجام بوجاري و تعداد کنترل کیفیت 16-17در شکل . کننده برسد باالیی به دست مصرف

  .صورت شماتیک ارایه شده است به
هـاي روز ماننـد اسـتفاده از تجزیـه      تـوان از تکنیـک   د کنترل کیفیت بـذر مـی  همچنین در فرآین

دهـد و   بعـدي از بـذر ـ کـه جنـین موجـود در بـذر را نمـایش مـی          خصوص تصاویر سه تصویري، به
-17شکل(مند شد  شود ـ بهره  کار برده می هاي تولیدکننده بذر به اکنون توسط بعضی از شرکت هم
بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم،     . شود بین ژنتیک و کیفیت بذر نیز مطالعه می با این تکنیک، رابطه). 17

هـاي فیزیولوژیـک در طـول دوره     امکان بررسـی دقیـق کیفیـت بـذر و ارزیـابی نحـوه تـأثیر تـنش        

  
 مدل توزیع و انتقال مواد ضد عفونی استفاده شده در بذر چغندر قند پس از جوانه زنی  .15 -17شکل
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  استفاده از تصاویر سه بعدي براي مطالعه جنین بذر .17-17شکل

 
در فرآیند بوجاري بذر چغندر قند در شرکتهاي تولید کننده بذر در اروپا کنترل کیفیت به  .16-17شکل

  دفعات انجام میشود
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  .رسیدگی، فرآوري و کیفیت پلت بذر وجود دارد

  پرایمینگ و اهمیت آن
. شـود  بذر استفاده می) خیس کردن(دهی  تیمار روش آب واژه پرایمینگ بیشتر براي شرح پیش

بـا  زنـی ـ    وسـیله آن فرآینـد جوانـه    شـود کـه بـه    هـایی اسـتفاده مـی    در عین حال، در آن از تکنیـک 
در پرایمینگ، بذر به مقدار مشخص . شود کاري دما، درصد رطوبت و مدت زمان ـ تنظیم می  دست

هـا ـ در آن    زنی ـ مرحله فعالیـت آنـزیم    کند و متابولیسم پیش جوانه اي، آب جذب می و تنظیم شده
ا ایـن عمـل ر  . شـود  زنـی ـ جلـوگیري مـی     چه ـ مرحله سـوم جوانـه    شود اما، از خروج ریشه فعال می

شده در عین کوتاه کردن مرحله  زنی و تنظیم فعالیت بذرهاي پرایم توان به افزایش سرعت جوانه می
 19-17و  18-17هـاي   در شـکل . هـا ـ ارتبـاط داد    زنـی ـ مرحلـه فعالیـت آنـزیم      دوم فرآینـد جوانـه  

زنـی در   انهزنی و تغییرات انجام شده در مرحله دوم جو ترتیب تأثیر پرایمینگ بذر بر درصد جوانه به
  .واحد زمان نمایش داده شده است

هـاي فیزیولوژیـک ارتقـاي کیفیـت بـذر       تـرین روش  اگرچه استفاده از پرایمینگ، یکی از مهم
. هاي مهم آن توقـف آن در زمـان صـحیح اسـت     شود اما، در عین حال یکی از چالش محسوب می

ه بـذر، زمـان توقـف پرایمینـگ     این امر در بذر چغندرقند نیز صادق است و بستگی به گونـه و تـود  
تـوان آن را   بنابراین، در پرایمینگ نیز مهم آن اسـت کـه بـدانیم چطـور مـی     . تواند متفاوت باشد می

اسـتفاده از مارکرهـاي مولکـولی روشـی اسـت کـه از آن در کنتـرل        . براي هر توده بذر انجـام داد 

 
  مقایسه سرعت جوانه زنی بذر پرایم شده با پرایم نشده  .18-17شکل



  405  ـ تکنولوژي بذر چغندرقند 17فصل 
 

  .شود فرآیند پرایمینگ استفاده می
زنـی،   تـوان بـه افـزایش سـرعت جوانـه      هـا مـی   تـرین آن  پرایمینگ بذر مزایایی دارد که از مهـم 

هـاي مختلـف، اسـتقرار     زنـی بـذر در محـیط    قدرت جوانـه زنی و رشد، افزایش  یکنواختی در جوانه
مطلوب گیاه و رسیدن به تراکم مطلوب در زمان کمتر و حمایـت اولیـه از بـذر در مقابـل آفـات و      

تري دارند امـا   اند، قدرت انبارداري پایین اگرچه اغلب بذرهایی که پرایم شده. ها اشاره کرد بیماري
دوبـاره  فـروش و یـا کشـت،     ر را بـراي ذخیـره در انبـار،   توان بـذ  در صورت پرایمینگ صحیح، می

بنابراین، باید توجه داشـت در صـورت پـرایم کـردن بـذر، از مـوادي در پوشـش آن        . خشک کرد
هـاي پرایمینـگ    همچنین، محلول. استفاده شود که زنده بودن بذر را براي مدت طوالنی حفظ کند

  .هاي مفید تکمیل شوند سمهاي گیاهی و یا میکروارگانی توانند با هورمون می

 هاي مختلف پرایمینگ روش
هـا   طور مختصـر، بـه تعـدادي از آن    شود که به هاي زیادي براي پرایمینگ بذر استفاده می روش
  .شود اشاره می

سموپرایمینگ   اُ
در ایــن روش، بــذر در طــول پرایمینــگ در . ایــن روش، تکنیــک اســتاندارد پرایمینــگ اســت

سپس بذر حاصل، . شود پایینی دارد و خوب هوادهی شده است، پرایم میمحلولی که پتانسیل آب 
توان به محلول مذکور  براي نیل به پتانسیل پایین آب محلول، می. شود شسته و درنهایت، خشک می

  
تغییرات فاز دوم جوانه زنی با خط قرمز (تاثیر پرایمینگ بر سرعت جوانه زنی بذر  .19 -17شکل

وانه زنی در شرایط طبیعی و بدون منحنی آبی رنگ مربوط به سه فازج) نمایش داده شده است
 پرایمینگ است
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  .هایی مانند کلرید پتاسیم اضافه کرد پلی اتیلن گلیکول و نمک مواد اسمزي مانند مانیتول،

  هیدروپرایمینگ
تـوان از   همچنین مـی . شود طور متوالی به بذر اضافه می ش، یک مقدار محدود آب بهدر این رو

خیس کردن بـذر در مزرعـه قبـل از کشـت نیـز،      . هواي مرطوب نیز در این نوع تیمار، استفاده کرد
  .شود روشی ارزان و مفید است که با قرار دادن بذر براي یک مدت کوتاه در آب گرم، انجام می

  ینگماتریکس پرایم
روشی است که در آن جذب مقدار کم آب توسط بذر در یک ماتریکس جامد و غیرقابل حل 

در ایـن روش، سـرعت   . شـود  و یا پلیمرهاي جاذب آب انجام مـی  12دیاتوماسوز مانند ورمیکولیت،
  .جذب آب کُند است

  دار کردن بذر جوانه
برخالف پرایمینـگ طبیعـی، در   . پذیر است هاي گیاهی امکان این روش در تعداد کمی از گونه

ایـن امـر بـا درنظـر گـرفتن مراحـل       . چـه کنـد   شـود تـا تولیـد ریشـه     این روش به بذر اجازه داده می
کنـد ـ    مخصوص و با استفاده از تیمار مناسب ـ که تحمل آبکشـی و خشـک کـردن را تقویـت مـی      

 .شود می ها استفاده از این روش، موجب رشد سریع و یکنواخت گیاهچه. شود انجام می
زنی بذر یکی از عوامل مؤثر در عملکـرد   حال، باید همواره توجه داشت که کیفیت جوانه با این

عوامل دیگري نیـز وجـود دارنـد کـه بـه همـان انـدازه بـراي زنـده مانـدن گیاهچـه             .محصول است
عواملی مانند دما و رطوبت خاك هنگام کشت و پـس از آن، وجـود دمـاي    . تولیدشده مهم هستند

روز، وجود تناوب مناسب، مواد شیمیایی استفاده شده در محصول قبلی، تهیـه   اسب در طول شبانهمن
بستر مناسب براي کشت، عمق مناسب کاشت و فاصله مناسب بین گیاهان، استفاده از کود مناسـب  

هـا از   کـش  هـا و علـف   کـش  ها، استفاده از آفت آالت کشت، بیماري در زمان مناسب، تنظیم ماشین
  .این موارد هستند جمله

  آمیزي اي و رنگ پلت، پوشش الیه
بندي و پرایم شد، بذرهایی بـا شـکل نـامنظم بـراي      پس از اینکه بذر چغندرقند، بوجاري، درجه

. شوند تا اندازه یکنواختی براي کشت حاصـل شـود   اي نازك مناسب، آماده می پلت و پوشش الیه

 
12. Diatomaceous 
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عـالوه بـر ضـدعفونی بـذر مـواد موردنیـاز دیگـر از جملـه          در آن، هایی است کـه  پلت نیز از روش
ردو  بذرافزودن موادغذایی به  در فرآیند پلت کردن، بـا اسـتفاده   . گیرد کردن آن نیز صورت می گ

شـود   زنی هیچ ضرري ندارند به بذر برهنه مواد پوششی مصنوعی اضافه می از موادي که براي جوانه
این امر، بسته به نیاز و خصوصیات جذب آب توسـط ایـن   . ودش و به آن شکل کروي بهینه داده می

کـش ـ در موقعیـت نزدیـک بـه بـذر ـ بـراي          کش و آفت در پلت کردن، قارچ. شود مواد، انجام می
در این فرآیند، موادي مانند مونتموریلونیت، ورمیکولیت، بنتونیـت،  . شود حمایت از آن استفاده می

در این روش، با اسـتفاده از افـزودن   . تواند استفاده شود نیز میکرك، پیت، ماسه و یا مواد سلولزي 
دار کـردن بـذرهایی بـا شـکل نـامنظم ـ ماننـد بـذر          مواد شیمیایی به مـاتریکس پلـت بـراي پوشـش    

 فرآیند پلت بـراي یکنواخـت کـردن بـذر از نظـر انـدازه،      . شود چغندرقند و سبزیجات ـ استفاده می 
موادي که در پلت بـذر  . شود آالت مدرن کشت استفاده می ینشکل و یا وزن جهت استفاده از ماش

شان در جـذب آب،   بر قوي بودن کار برده شوند که عالوه شوند باید طوري انتخاب و به استفاده می
ماتریکس پلت حـاوي مـواد پرکننـده و چسـب     . وجود نیاورند زنی در مزرعه مشکلی به براي جوانه

اکریالت یک درصد ـ پلی   و یا پلیمرهاي پلی) منشأ سلولزي(لوز تی ،نشاسته موادي مانند لوم،. است
اي نـازکی را نیـز    پوشـش الیـه  . شـوند  اکریالمید ـ نیز در سطح تجاري براي پلت بـذر اسـتفاده مـی    

  .نمایش داده شده است، به پلت اضافه کرد 21-17و  20-17توان همانطور که در شکل  می
توان اندازه بذرهاي کوچـک را   وسیله آن می که بهاز سوي دیگر، پلت کردن بذر روشی است 

آالت مناسـب   صورت تک بذري با ماشـین  شود که کشت بذر به این عمل باعث می. تر کرد بزرگ
در فرآیند پلت بذر چغندرقنـد، مـواد   . صورت دقیق ممکن شود و بذر در خاك قابل رؤیت باشد به

شوند کـه نتیجـه آن، پلـت خاکسـتري      ر برده میکا مورداستفاده با ترکیبی از آب و مواد چسبنده به
پوشـش  . شـوند  متـر اسـت کـه بعـداً خشـک مـی       میلـی  50/3-75/4اي بـین   رنگ مرطوب با انـدازه 

تـوان   وسـیله مـی   شود که بدین ها در محیط پلت نیز می مورداستفاده در پلت شامل استفاده از چسب

  
 پلت و فیلم کوتینگ بذر چغندر قند .20-17شکل
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براي حصول نتـایج بهتـر، ایـن مـواد در     . کار برد کش بیشتري را همراه با رنگ به کش و آفت قارچ
شود کـه پوشـش دادن بـذر بـا یـک فـیلم رنگـی بـراي          یادآوري می. شوند کار برده می ند الیه بهچ

شود تا بتوان ارزیابی صحیحی از محصول در مراحل بعـدي در   رؤیت بهتر آن در خاك موجب می
دهنـده   هـاي افـزایش   کـش  دهد کـه بـذر بـا قـارچ     پوشش رنگی همچنین نشان می. مزرعه انجام داد

آمیـزي نیـز بایـد     زنی پس از انجـام پوشـش و رنـگ    هاي جوانه آزمایش. تیمار شده استزنی  جوانه
  .انجام شوند

اسـتفاده از   ،هاي مهم براي افزایش توانـایی بـذر وگیاهچـه    همانطور که ذکر شد، یکی از روش
 هـاي  تکنیـک . زنی است زا و بهبود جوانه مواد شیمیایی براي حمایت از بذر در مقابل عوامل بیماري

اي بـذر، مـواد شـیمیایی     در پوشـش الیـه  . شـود  مختلفی براي پلت و پوشش دادن بـذر اسـتفاده مـی   
اي روي  صورت پوشش الیه شود و سپس، این مواد به صورت پلیمر مصنوعی روي بذر پاشیده می به

ایـن عمـل   . چسبد صورت محکمی روي بذر می از مزایاي پلیمر آن است که به. شود بذر منجمد می
هـاي گیـاهی از    مـواد رنگـی و هورمـون    ،مواد غذایی ،کش شود تا مواد فعال از قبیل قارچ یباعث م

  . دست نروند
ایـن  . زنی است بهینه کردن جذب آب و جوانه ،اي یکی دیگر از کاربردهاي جدید پوشش الیه

. شـند پلیمرها توانایی آن را دارند که نفوذ آب به بـذر را تنظـیم کننـد و تبـادل گـازي را بهبـود بخ      
کـه، پوشـش    از آنجـایی . زنی و پدیدار شدن گیاهچه را کنترل کـرد  توان زمان جوانه وسیله می بدین
تنها در اندازه بذر بلکه در شکل و وزن بذر نیز تغییـر چنـدانی    اي یک الیه بسیار نازکی است نه الیه
رکننده و چسب اندازه بذر  پوشش بذر این امکان را می. گذارد نمی دهد که با مقدار کمی از مواد پ

  .هاي نامنظم بذر برطرف شود تا شکلتغییر داد را 
کننـده   شده با کامپیوتر با خشک در چرخه پلت بذر چغندرقند، مواد مؤثر در یک سیستم کنترل

  
 شده داده بذر پلت شده و پوشش .21-17شکل
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. پلت شده اسـت  آمیزي بذر آخرین مرحله از این فرآیند، رنگ. شود کار برده می کش به بستر قارچ
شده، جلوگیري شـود و همچنـین بـه     شود تا از فرسایش مواد فعال افزوده این الیه رنگی موجب می

  .کند تا تماس مستقیمی با این مواد نداشته باشند کشاورزان کمک می
که میزان رطوبت آن هفت درصد برسد، خشک  شده تا جایی پس از این عملیات، بذرهاي پلت

شـده، دوبـاره کنتـرل     هر توده پلـت . کند کیفیت بذر را تا زمان کشت حفظ می این عمل،. شوند می
کـار   اي که بـه  کننده شود تا اطمینان حاصل شود که مقدار ترکیب فعال کیفیت و تجزیه شیمیایی می

احتمـال ایجـاد    ،از معایـب ایـن روش  . گیـرد  برده شده است، نیازهاي مخصوص مشتري را دربر می
  .کرداکتفا چغندرقند  به ضدعفونی بذرتوان  می ،زنی است که به همین دلیل جوانهخیر در زمان أت

  شده چغندرقند ساختار بذر پلت
دلیـل  . شـود  شده به بازار عرضـه مـی   صورت پلت بذر چغندرقند در کشورهاي اروپایی، اکثراً به

ایـن، بـا پلـت کـردن     بر  عالوه. توان انجام داد وسیله کشت دقیقی را می اصلی آن این است که بدین
هـاي   ، الیـه 22-17بـا توجـه بـه شـکل     . ها را بدون اثرات سمی آن استفاده کـرد  کش توان آفت می

  :مختلف پلت عبارتند از

  الیه اول
اسـت ـ کـه بـا     ) تیـرام، ترکیبـی فعـال   (کش ـ که معموالً تی ام تـی دي    یک الیه نازك با قارچ

ایـن ترکیـب فعـالِ ضـدعفونی کننـده بـذر،       . شـود  میکار برده  اي به استفاده از تکنیک پوشش الیه
  .برد هاي بذرزاد قارچی ـ مانند فوما و آلترناریا ـ را از بین می پاتوژن

  الیه دوم
ایـن  . شـود  در این مرحله، با استفاده از یک فرآیند پیچیده پلت، به بذر شـکل کـروي داده مـی   

شـدت   شود ـ شکل و وزن بـذر را بـه    برده میکار  فرآیند ـ که ترکیبی از مواد جامد و مایع در آن به 

  
چهار الیه مختلف پلت بذر چغندر قند که هر کدام از آنها با استفاده از یک روش  .22 -17شکل

 مخصوصی به وجود میایند
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زنـی و اسـتقرار در    ترکیب استفاده شده شامل چند ماده است که به جوانـه . دهد تحت تأثیر قرار می
کننـده کـه در    عالوه بر این، الیه پلت بذر، جوانه بذر را از مـواد ضـدعفونی  . کند مزرعه کمک می

شـده مرطـوب بایـد در     ایان این مرحلـه، بـذر پلـت   در پ. سازد شود، جدا می کار برده می الیه سوم به
صـورت   ایـن امـر بـه   . درصـد برسـد   7-8درصد خشـک شـود و رطوبـت آن بـه حـدود       50حدود 
  .شود ها، انجام می کننده شده و توسط خشک کنترل

  الیه سوم
شـامل مـواد فعـال    (هـا   کـش  کـش و حشـره   این الیه یک الیه سوسپانسیون است که شامل قارچ

اسـت کـه بـا یـک فـرآوري فـیلم       ) ، ایمیداکلوپرید، تیامتوکسان و سایر مواد موردنیـاز کلوتیانیدین
تیوم ـ و نیز حمایـت از گیـاه در     هاي بذرزاد ـ مانند آفانومیسس و پی  کوتینگ دیگر بر علیه بیماري
  .شود کار برده می مقابل آفات برگی و خاك به

  الیه چهارم
ایـن الیـه رنگـی    . شـود  کار برده مـی  سوم، مواد رنگی به در این الیه بالفاصله پس از ایجاد الیه
عالوه براین، وجود . شود کار برده می ها هنگام کشت به کش براي جلوگیري از اثرات تخریبی آفت

البتـه  . طور مستقیم با مواد فعال ترکیبـی، تمـاس نداشـته باشـد     شود که کشاورز به این الیه باعث می
در مرحلـه پایـانی بـا    . شـرکت تولیدکننـده بـذر نیـز اسـت     ) برنـد ( آمیزي به نوعی بیانگر نشان رنگ

درصد، فرآیند پلـت کـردن بـذر خاتمـه      7-8خشک کردن کوتاه و رساندن رطوبت بذر به حدود 
  .یابد می

کنـد و مقـدار    شده، آب را جـذب مـی   الیه بیرونی باید به ما این اطمینان را بدهد که پلت انجام
شـده را   تـر بایـد طـوري باشـد کـه آب جـذب       الیه داخلـی . دارد یصحیحی از آن را در خود نگه م

کـار بـرده    در فرآینـد پلـت، مـواد حمـایتی از گیـاه بـه      . صورت مطلوب در اختیار بذر قـرار دهـد   به
هـر حـال، بایـد     بـه . شـود  دست آمده با یک فیلم رنگی پوشش داده مـی  شوند و در پایان، پلت به می

ایتی در مقابل آفات، تأثیري ندارد و کاربرد زیاد آن سرعت مراقب بود مصرف میزان کم مواد حم
کیفیت بذر در طول فـرآوري بـذر چنـدین مرتبـه کنتـرل      طورکلی،  به. دهد زنی را کاهش می جوانه
 .شود می

  بذر بندي بسته
پـس از اتمـام مراحـل    بنـابراین،  . بذر چغندرقند، یک محصول با ارزش و حساس صنعتی اسـت 

هـایی بـا    بستهدر بینی شده، باید بذر حاصل  موردنظر و استانداردهاي پیش، حصول کیفیت فرآوري
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 در. و آمـاده ارایـه بـه بـازار شـود      شـود  اطالعات موردنیاز روي آن نوشتهبندي،  بسته مناسباندازه 
طـوري باشـد کـه     نیـز کیفیـت بسـته    ،باید ضمن اینکه از مواد مناسـب اسـتفاده شـود    بندي بذر بسته

مقاومـت خـوبی در    ،عبارت دیگر به. شودد و پارگی در آن ایجاد ننه آن نفوذ نکراحتی ب رطوبت به
در  معمـوالً . داشـته باشـد   نقل محموله بـذر  ناپذیر در زمان حمل و مقابل ضربات ایجاد شدة اجتناب

  .شود هاي مناسب استفاده می هاي مورداستفاده از کارتن بندي بسته
در . صـورت مطلـوب آمـاده شـود     توجه به مـوارد فـوق بـه   بندي بذر باید با  با این اوصاف، بسته

شود کـه مـانع نفـوذ رطوبـت بـه داخـل        جدید، ازموادي استفاده می) یونیت(هاي واحدي  بندي بسته
در عـین حـال، تبـادل گـازي     . شود تا بذر، خشک نگهداري شـود  این عمل باعث می. شود بسته می

دي خـوب و بـا کیفیـت، از شـرایط الزم بـراي      بنـ  بسته. شود صورت مطلوب انجام می بسته بذري به
هـاي   بذر چغندرقند معموالً در بسته. فروش و یا نگهداري آن در انباري مناسب براي سال بعد است

بنـدي   شـود ـ بسـته    صـد هـزار بـذر را شـامل مـی      صورت یونیت ـ که هرکدام از آن یک  کوچک به
شکل . شود هاي خودکار انجام می وسیله ماشین بندي با در نظر گرفتن وزن هزاردانه، به بسته. شود می
  .رم در ایران استژبندي شده بذر منو مربوط به یونیت بسته 17-23

طـور رسـمی    بندي را دارد، به وسیله شخص یا گروهی که مسئولیت بوجاري و بسته بندي به بسته
مؤسسه و یا نصب برچسب تأیید شده توسط مسئول بوجاري و با توجه به خواسته . گیرد صورت می

برچسب مذکور باید داراي کیفیت خوب از نظر نـوع مـواد   . شود شرکت تولیدکننده بذر، انجام می
بـه   شـده  ارایـه کیفیت چاپ باید طـوري باشـد کـه اطالعـات     . مورداستفاده و نیز کیفیت چاپ باشد

رد باشد صورت استاندا برچسب باید به. پاك نشود ،و براي مدت طوالنیاشد راحتی قابل خواندن ب
روي این برچسـب معمـوالً نـام    . صورت دقیق چاپ و یا چسبانده شود بینی شده به و در قسمت پیش

کش مورداستفاده و سایر اطالعات مناسب دیگر ـ بر اساس بازار   کش و آفت رقم، اندازه بذر، قارچ
د روي یونیت. شود هدف ـ نوشته می  ـ که حـاوي  هاي بذر   نوشتن اطالعات مذکور و یا الصاق بارکُ

  
 عدد بذر 100000بسته بندي بذر چغندر قند در واحد هاي حاوي  .23-17شکل
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کننـده بـذر و نیـز     زیرا این امر، موجب اطمینـان بیشـتر مصـرف   . اطالعات مختلف باشد ـ مهم است 
. شـود  راهنماي مناسبی براي رجوع به بذر والدین ـ قبل از ازدیاد آن توسط مؤسسه تولیدکننده ـ می  

تنی مناسب که آرم شرکت تولیدکننده بذر سپس معموالً چهار تا شش یونیت بذر در یک بسته کار
  .شود روي آن چاپ شده است، قرار داده می

بنـدي بـذر چغندرقنـد، کنتـرل مـداوم مراحـل و ابـزار         از جمله موارد مهم دیگر در مسـیر بسـته  
کـردن   13بنـدي در کـارتن و پالـت    بندي از نظر دارا بودن وزن صحیح، کیفیت برچسـب، بسـته   بسته
صورت منظم انجام شـده و بـراي اطمینـان از کیفیـت      برداري از آن به که نمونه طوري به. ها است آن

فقط مرحله پایانی کنتـرل کیفیـت   . شود زنی نهایی نیز در آزمایشگاه انجام می نهایی، آزمایش جوانه
اسـتفاده از   ،بنـدي  بـر بسـته   عـالوه انـد یـا خیـر؟     کند موارد کیفی رعایـت شـده   است که تصدیق می

 ،در حـال حاضـر  . نـد ک کمـک مـی   آنبنـدي نیـز بـه کیفیـت      آالت مناسب بسته ماشینها و  تکنیک
توانند مقدار دلخـواهی از   اي وجود دارند که با سرعت و دقت باال می بندي پیشرفته هاي بسته سیستم

تواننـد   و مـی اسـت  پـذیر   و انعطـاف  خودکارتمام  ،ها بندي بعضی از این بسته. نندکبندي  بذر را بسته
 بعضـی از ایـن  . ننـد کبنـدي   هـاي متنـوع دیگـر بسـته     یـا در بسـته   جعبه و ،کارتن ،را در کیسه بذرها
ـ در سـاعت    پنج هزار یونیـت یا حتی هزار ـ  باالي  ها، آن دنکررم پر بسته به نوع بسته و فُ ها دستگاه
 150ظرفیـت  بذر چغندرقند با بندي  بستهخودکار  م  نیمهسیست، 24-17در شکل . نندک بندي می بسته

  .استنمایش داده شده  یونیت در ساعت
  
  

  
 

13. Pallet 

  
 بسته بندي بذر به صورت نیمه اتومات در واحدهاي بذري در کرج .24-17شکل
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  بذرنگهداري 
هاي تولیدکننده بذر و نیز وضعیت بازار ـ   ها و یا شرکت گاهی اوقات ـ بسته به استراتژي مؤسسه 

بنابراین، الزم است در فرآیند تولید بـذر، تهیـه   ). 25-17 شکل(است بذر تولیدشده انبار شود  الزم
ترین مسئله در انبار کردن بـذر ایـن اسـت کـه      مهم. انبار مناسب در مکان مناسب، مدنظر قرار گیرد

وجـود رطوبـت و دمـاي بـاال در طـول دوره      . را در یک مکان خشک و خنک انبـار کـرد   باید بذر 
زنی بذر  عالوه بر این، جوانه زدن و قدرت جوانه. شود بارداري بذر، موجب پیري زودرس آن میان

بذر در انبار را تحت تأثیر از عوامل مهم دیگر ـ که کیفیت  . یابد شدت کاهش می در این شرایط، به
 ،هـا  کپـک  سـازي،  مـدت زمـان ذخیـره    ،دمـا  ،رطوبت بـذر  ،رسیدگی بذرتوان به  ـ میدهد   قرار می

بنـابراین، از  . اشاره کرد شده هوا و فرآوري انجام آب و ،رقم ،ها ناخالصی ،هاي ریز حشرات و کرم
گرما  ،حفاظت از بذر در مقابل رطوبتتوان به  می چغندرقندموفق بذر کردن انبار ترین اهداف  مهم

ایجاد شـرایط مناسـب بـراي    و  جلوگیري از فرسایش بذر و خوردن آن توسط حیوانات، و حشرات
  .بذر انبارشده، اشاره کردبازرسی و کار با 

  اصول انبارداري بذر
طور کلی، هدف از انبار و دخیره بذر، حفظ کیفیـت بـذر و قابلیـت حیـات آن در کـل دوره       به

تواند قابلیت حیات بذر را بهبـود بخشـد، امـا انبـار      اگرچه حتی شرایط مطلوب نمی. انبارداري است
هـا کـاهش    دلیل زوال فیزیولوژیک یا رشدونمو کپک زنی بذر را به تواند پتانسیل جوانه سب مینامنا
اي محدود کنترل شود،  اگر دو عامل مقدار رطوبت در وهله اول و دما در وهله دوم، در دامنه. دهد
شکل، قابلیـت حیـات بـذر را حفـظ      ها روي بذرها نیز جلوگیري و بدین توان از رشدونمو کپک می
درجـه   10-13درصـد و دمـاي    12-13توان در مقدار رطوبـت   طور کلی، اکثر بذرها را می به. کرد

در منــاطق گرمســیر، بــراي کســب ایــن شــرایط بایــد از  . نحــو مطلــوبی انبــار کــرد گــراد بــه ســانتی
دسـترس نباشـد، بایـد بـذر را در      اگر در چنین مناطقی، این وسیله قابـل . ها استفاده کرد کننده خنک

  
 انبار بذور در بسته ها و انبار مناسب .25 -17شکل
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  .درصد یا کمتر انبار کرد 10ت رطوب
 5-10درصد و یا کمتر و دماي  50نسبی  توان در محیطی با رطوبت از طرف دیگر، بذرها را می

طور کلی پیشـنهاد شـده    اگرچه، به. سال و حتی بیشتر زنده نگه داشت 10مدت  گراد به درجه سانتی
شـوند، رطوبـت نسـبی نبایـد      مـی گراد نگهداري  درجه سانتی 21که بذرها در دماي  است که زمانی

این . سال در انبار نگهداري کرد 3-4توان بذرها را براي  با این مقادیر، می. درصد باشد 60بیشتر از 
این قوانین براي بـذرهایی  . ها وابستگی شدید به رطوبت بذر، دماي انبار و طول عمر بذر دارند داده

 14بذرهایی که بـا رطوبـت بیشـتر از    . ادق نیستشوند، ص درصد انبار می 14که با رطوبت بیشتر از 
دنبـال آن،   یابد و بـه  ها افزایش می ها در آن درصد انبار شوند، میزان تنفس، گرمازایی و هجوم قارچ

بایستی توجه داشت که کاهش میزان رطوبت بذر به کمتر . شود سرعت کم می قابلیت حیات بذر به
  .ساختار غشاء و در نتیجه، تسریع زوال بذر شوداز پنج درصد، ممکن است باعث تجزیه 

در . دسته بذرهایی است که شـاخص قابلیـت انبـارداري نسـبی خـوبی دارد      بذر چغندرقند از آن
درصد بذرهاي آن بعـد از پـنج    50که بذر چغندرقند در شرایط خوبی انبار شود، در حدود  صورتی

  .هاي مختلف مشاهده شده است تفاوت بین رقم البته در این رابطه،. زنی هستند سال قادر به جوانه
در هر حال، در صورت نگهـداري بـذر در انبـار، بایـد توجـه داشـت کـه بـا توجـه بـه احتمـال            

هـاي   هـدف از هـوادهی و اسـتفاده از سیسـتم    . گرمازایی در انبار، باید بذر انبار شده، هوادهی شـود 
هـاي   سیستم ،بنابراین. رسیدن به دماي پایین و جلوگیري از تغییرات دما در انبار بذر است ،هوادهی

از  ،هـا  بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم    . شـوند  خنک اسـتفاده مـی   شرایطهوادهی براي نگهداري بذر در 
هنگـام  ، بـذر کـردن  ها در طول انبـار   از این سیستم. شود حرکت رطوبت در انبار بذر جلوگیري می

هـاي   مـدیریت اسـتفاده از سیسـتم   . شـود  با هواي گرم اسـتفاده مـی  کردن خشک یا حتی داشت و بر
 ،انبار شد بذربه محض اینکه  معموالً. بهار و تابستان با همدیگر فرق دارد ،زمستان ،هوادهی در پاییز

مـاي  دمـاي بـذر بـه حـدود میـانگین د      کهتا جایی ادامه یابد باید هوادهی . دشوباید هوادهی شروع 
کـاهش یابـد،   زیر دماي بذر انبار شده گراد  سانتیدرجه  5-10اگر دماي بیرون به . بیرون انبار برسد

که رطوبت و دماي بذر بـه حـد    این امر باید تا زمانی ،در هر صورت. ادامه یابددوباره هوادهی باید 
کنـد   این امکان را فـراهم مـی   ،ماهیت هیگروسکوپی بذرهازیرا . ادامه داشته باشد ،قبولی برسد قابل

شـود   تعادل رطوبتی وقتی برقرار مـی . دننکتنظیم  ،را در هر رطوبت نسبی که محتواي رطوبت خود
  .که بذر تمایل بیشتري براي جذب آب یا از دست دادن آن نداشته باشد

عمر طول . در مجموع، باید توجه داشت که انبارداري بذر رابطه مستقیمی با طول عمر بذر دارد
هـاي   تـنش  ،نتیکـی ژعوامـل  تـوان بـه    ها می ترین آن بذر نیز متأثر از عوامل دیگري است که از مهم

شرایط  ـ عواملی مانند  مانند تنش آب و مواد غذاییدر طول دوره رشد گیاه مادري ـ  یک ژفیزیولو
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، رسـیدگی بـذر در زمـان برداشـت، بوجـاري، خسـارت مکـانیکی،        یک بـذرها ژفیزیکی و فیزیولو
. ـ اشـاره کـرد    هـا  ماننـد قـارچ  ـ ها   وجود میکرارگانیسمي محیط و رطوبت نسبی و دما ،رطوبت بذر

شـان داده شـده   ن 26-17در شـکل  . انجـام شـود  اي  صورت دوره وضعیت انبار باید بهلذا، نظارت بر 
هـر  . گیـرد  است که چگونه هوادهی با حرکت هوا رو به باال و یا پایین از میان توده بذر صورت می

طور کلی هوادهی رو بـه پـایین تـرجیح     به ،هاي زیر مزایا و معایب خودرا دارند اما کدام از هوادهی
در بـاالي انبـار    بـذر دماي بررسی دهد تا وضعیت هوادهی با  زیرا این روش اجازه می. شود داده می

  .دشومشخص 

  
 هوادهی به منظور تغییر دماي بذر .26-17شکل
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  حشراتانبار و 
فعالیـت ایـن   . استگراد  سانتیدرجه  30-35براي رشد سریع حشرات در حدود مطلوب دماي 

اگر بذر خشک . شود گراد متوقف می درجه سانتی 18حشرات به مقدار زیادي با کاهش دما به زیر 
اي قابل  ممکن است بذر را در یک سطح ذخیره ،حال با این. کنند رشد نمی حشرات ،و خنک باشد

وجود آید که براي فعالیـت حشـرات مناسـب     ها شرایطی بهد که بعدکر انبارقبولی از رطوبت و دما 
. دشـو  ن بذر مـی ئها موجب انبار نامطم وسیله حشرات و کرم آلودگی بذرها بهدر هر صورت، . باشد

  .ساخت انبار و یا در طول نگهداري بذر در آن به این مسئله توجه کافی داشت بنابراین، باید در

  شده انبارداري در شرایط کنترل
هاي گیـاهی ـ از جملـه     توان بذرهاي بسیاري از گونه در صورت کنترل دما و رطوبت نسبی، می

شـرایط بـراي اکثـر    با این کـه فـراهم کـردن ایـن     . تري انبار کرد مدت طوالنی بذر چغندرقند ـ را به 
از سـوي  . هاي بذر گیاهان زراعی پرهزینه اسـت ولـی انجـام ایـن کـار ارزشـمند و الزم اسـت        توده

گذاري زیادي در رابطه با ساخت بنا، حفـظ آن و انـرژي الزم    دیگر، براي ذخیره بذر نیاز به سرمایه
اد یـک انبـار   گیـري در زمینـه ایجـ    از عوامـل مهـم دیگـر بـراي تصـمیم     . براي نگهـداري آن اسـت  

، مدت انبارداري بذر، )بنا، تهویه، ظرفیت(هاي الزم  توان به نوع بذر انبار شده، هزینه شده می کنترل
به هر صورت، باید توجه داشـت کـه اگرچـه    . کیفیت و پتانسیل ماندگاري بذر انبارشده اشاره کرد

نی عملـی خواهـد شـد کـه     شده براي همه بذرها مفید است ولی ایـن امـر تنهـا زمـا     انبارداري کنترل
الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . هاي انبـارداري بـذر بیشـتر باشـد     درآمد ناشی از انبار کردن بذر، از هزینه

هاي انجام شده روي بعضی از بذرها نشان داده است که بذرهایی با کیفیت پایین نسبت بـه   آزمایش
ضـوع در انبـار شـدن بـذر بایـد      ایـن مو . تري هستند بذرهایی با کیفیت باال، داراي انبارداري ضعیف

  .مورد توجه قرار گیرد

  بندي، انبار و حمل بذر چغندرقند هاي الزم براي فرآوري، بسته توصیه
در فرآوري بذر باید از کیفیت موادشیمیایی خریداري شده، اطمینان داشت و پس از آزمـایش   −

ن مـواد، بایـد بـه تبعـات     بـراي اسـتفاده از ایـ   . هـا اسـتفاده کـرد    آن مواد، با مقدار مناسب از آن
  .محیطی آن نیز توجه کرد زیست

از تمـاس مسـتقیم بـا    . هنگام فرآوري بذر، رعایت موارد ایمنی توسط کارکنان ضروري اسـت  −
هـا و سـایر    بذر تیمارشده با مواد شـیمیایی خـودداري شـود و در صـورت تمـاس، بایـد دسـت       

  .خوبی شستشو شود هاي مورد تماس، به قسمت
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مـدت   دسته مواد رنگی استفاده شـود کـه بـه    بذر در مرحله پایانی، باید از آن براي رنگ کردن −
  .تري حفظ کند طوالنی از خود پایداري نشان دهد و کیفیت رنگ خود را براي مدت طوالنی

راحتی چین بر  بندي بذر باید از مواد خوب و پایدار که مقاوم در مقابل ضربات باشد به در بسته −
براي باز کردن یونیـت  . نشود، نشکند و رطوبت جذب نکند، استفاده کرد ندارد، خم نشود، باز

تـر قابـل بـاز شـدن باشـد،       حاوي بذر، بهتر است در قسمت باالیی آن، محل مناسبی که راحت
  .بینی شود پیش

ر کـردن یونیـت   − طـور   شـده در داخـل یونیـت بـه     هـاي بـذر، بایـد تعـداد بـذر قـرار داده       هنگام پ
بـراي پرهیـز از حـدس احتمـالی در خصـوص      . هـا یکسـان باشـد    یونیتیکنواخت و براي همه 

اختالف تعداد بذر داخل یونیت با توجه به وزن آن یونیت، بهتر است وزن هزاردانـه همـراه بـا    
  .ها نوشته شود تعداد بذر روي یونیت

براي افزایش طول عمر بذر ـ و نیز در صورت اقتصادي بودن ـ بهتر است بـذر چغندرقنـد ابتـدا       −
خوبی بسته شـد، داخـل یونیـت بـذر قـرار       داخل کیسه نایلونی قرار داده شود و پس از آنکه، به

  .گیرد
طـوري کـه ضـمن     بـه . دقت طراحی شـود  هاي حاوي یونیت، باید ابعاد آن به در طراحی کارتن −

رعایت موارد فوق ـ از جمله مقاومت در مقابل ضربات احتمالی ـ برداشتن یونیت بذر از داخل   
ها،  همچنین براي حمل آسان این کارتن. راحتی صورت گیرد قرار دادن مجدد در آن، بهآن و 

متـر در نظـر    سـانتی  7-10انـدازه    بهتر است در دو طرف طولی هر کارتن دو سوراخ طـولی بـه  
  .گرفته شود

بندي دیگـر ـ بایـد دقـت کـرد تـا از        هاي بذر ـ یا هر بسته  در استفاده از برچسب بر روي یونیت −
راحتی خوانـا و حـاوي اطالعـات     طوري که، برچسب به به. د خوب و پایداري استفاده شودموا

دي که حاوي اطالعـات تولیـد و فـرآوري بـذر اسـت      . کافی و مناسب باشد بهتر است از بارکُ
طور منظم و یکنواخت روي هر یونیت چـاپ و   همچنین برچسب باید به. روي آن استفاده کرد

ن برچسـب روي یونیـت بـذر بایـد پـیش از قـرار دادن آن در داخـل        چسـباند . یا چسبانده شود
  .ها، جلوگیري شود کارتن باشد تا از چسبیدن آن به دیگر یونیت

بنابر این، عالوه بر . بندي در ابعاد مختلف انجام شود در صورت اقتصادي بودن، بهتر است بسته −
هـاي دیگـر بـا     چغندرقنـد، بسـته  بنـدي بـذر    هاي معمول مورداستفاده در بسـته  استفاده از یونیت

ایـن امـر در درازمـدت موجـب     ). 27-17شـکل (هاي مختلف بذر نیز مدنظر قرار گیرنـد   میزان
شده بـراي بسـته بنـدي و کـاهش آثـار سـوء        بندي، زمان صرف هاي بسته جویی در هزینه صرفه

 .سازد میشود و فروش بذر در مقدار بیشتر را میسر  ناشی از تولید کاغذ در محیط زیست می
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انبار بـذر  . خوبی عایق شده باشد ها ـ شامل سقف، دیوار و کف ـ به   انبار بذر باید در تمام جهت −

  .و ابعاد آن بسته به شرایط آب و هوایی منطقه و نیز مدت انبار کردن باید طراحی شود
چغندرقند ـ بازرسی شود و عالوه بـر   اي ـ هر شش ماه یک بار در   صورت دوره انبار بذر باید به −

بـرداري از بـذرهاي موجـود طبـق      هـاي پـاره شـده احتمـالی، نمونـه      ها و یا کیسـه  رؤیت یونیت
  .زنی قرار گیرند انجام شود و بذرها مورد آزمون جوانه 14انجمن ایستادستورالعمل 

هـا   براي دفع آنبا توجه به احتمال وجود پرنده، موش و حشرات مضر، الزم است از مواد الزم  −
 .از انبار استفاده شود

هـاي چـوبی قـرار     هـاي بـذر بایـد در روي پالـت     ها و یا کیسه بندي شده در یونیت بذرهاي بسته −
همچنین ). 29-17و  28-17هاي  شکل(طور مستقیم با کف انبار تماس نداشته باشند  گیرند و به

هاي حاوي بذر نیز استفاده شـود   در صورت وجود بذر زیاد در انبار، باید از پالت در بین گونی
اگـر بـذرها در داخـل کیسـه نگهـداري      . خـوبی صـورت پـذیرد    ها، به تا گردش هوا در بین آن

  سپس بین هر ردیـف، پالـت  . شوند، بهتر است به تعداد سه ردیف کیسه روي هم انبار شوند می
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هاي میـانی و   این مسأله موجب گردش بهتر هوا در بین کیسه). 30-17شکل (چوبی قرار گیرد 
  .شود زنی بذر در درازمدت می حفظ قدرت جوانه

شـود حـداکثر شـش کـارتن      هاي بذر چغندرقند، توصیه می حاوي یونیتهاي  براي انبار کارتن −
). 31-17شـکل  (ها کـاهش یابـد    صورت ضربدري روي هم چیده شود تا احتمال پارگی آن به

طور مستقیم و بدون استفاده از پارچـه ـ یـا هـر پوشـش       هاي حاوي واحدهاي بذر باید به کارتن
  وجود پارچـه یـا هـر پوشـش دیگـر     . قرار گیرندهاي خشک  ها و روي پالت دیگر ـ در زیر آن 

 

 

 
  پالتهاي تعبیه شده بین بسته هاي بذر به منظور هوادهی .30-17شکل

 
  (Big Bag)انبار بذر در بسته هاي بزرگ  .29-17شکل
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  .روي پالت ممکن است موجب جذب رطوبت محیط شود و آن را به بذر انتقال دهد

 ایـن امـر ممکـن   . که بذر در آن انبار شده است، باید خودداري شـود  از شستشوي انبار هنگامی −
صـورت لـزوم،    در. طور مستقیم بذر را مرطـوب کنـد   است رطوبت انبار را افزایش دهد و یا به

  .براي تمیز کردن انبار باید از ابزار مناسبی استفاده شود
بهتـر  . مواد شیمیایی دیگـر نگهـداري نشـود    ، کود و یا سایر درصورت امکان، بذر در کنار سم −

بذر در انبار جداگانه و یا حداقل با رعایت فاصله همراه با عایق خوب از سایر مـواد انبـار   است 
  .شود

موردنظر باید توسط مسئول انبـار انجـام شـود و از آمـد و شـد افـراد غیرمسـئول و        هاي  فعالیت −
  .غیرضروري خودداري شود

هـاي مختلـف انبـار نگهـداري      ها در مکان هاي مختلف باید با توجه به قدرت انبارداري آن رقم −
 بـذرهایی بـا قـدرت انبـارداري کـم بهتـر      . ها آسان باشد شوند تا هنگام فروش، دسترسی به آن

  
 یونیتهاي بذر چغندر قند در انبار  .31-17شکل
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صورت، الزم است این نوع بذرها در قسمت جلوي انبـار،   در این. است زودتر به فروش برسند
بینـی   همین منظور، الزم است عالوه بر مشاوره با کارشناسان، آزمایش پـیش  به. نگهداري شوند

  .قدرت انبارداري بذر نیز صورت گیرد
تابـد، خـودداري شـود و     بر آن میصورت مستقیم  باید از قرار دادن بذر در انباري که آفتاب به −

  .هاي حاوي بذر در قسمت تاریک، خشک و خنک انبار نگهداري شود بسته
متـر فاصـله    سـانتی  20باید با دیوار انبـار حـداقل    هاي حاوي بذر هنگام انبار ها و یا یونیت کیسه −

  .داشته باشند تا از تبادل رطوبتی جلوگیري شود
ها وجود نـدارد و بایـد مـدتی در انبـار نگهـداري       وش آنمدت امکان فر بذرهایی که در کوتاه −

شوند، بهتر است پس از عقد قرارداد با خریدار، ضمن کنترل کیفیت مجـدد، در صـورت نیـاز    
  .ها انجام شود فرآوري الزم روي آن

کننـدگان، بـذر    در صورت عدم استفاده از بذر خریداري شده توسط زارع و یـا سـایر مصـرف    −
. اید مجدداً در انبار قبلی ـ که در آن بذرهاي دیگر قرار دارند ـ انبار شـود   برگشت داده شده، نب

کننده قرار  دلیل تغییرات احتمالی در کیفیت بذر در مدتی است که در اختیار استفاده این امر به
  .داشته است

مدت سه سال در شرایط  شود بذر چغندرقند در صورت لزوم حداکثر به طور کلی، توصیه می به −
  .نگهداري شود) گراد درجه سانتی 20درصد و دماي حداکثر  40رطوبت کمتر از (انبار  خوب

پالسم اولیه از اهمیت زیـادي برخـوردار اسـت و سـرمایه      که، حفظ و نگهداري ژرم از آنجایی −
اي با شـرایط خـوب    شود، الزم است انبار ویژه هاي تولیدکننده بذر محسوب می اصلی شرکت
پالسـم را بایـد در دمـاي     در هـر صـورت، ژرم  . پالسم و بذرهاي پایه تعبیـه شـود   براي انبار ژرم

  .درصد نگهداري کرد 30گراد و با رطوبت حدود  هشت درجه سانتی
هـاي   هنگام حمل بذر، عالوه بر استفاده از ابزار مناسب و استفاده از عایق خوب، باید از آسیب −

یط نقلیه مورداستفاده براي حمل بذر، هنگام وسا. احتمالی به بذر در طول مسیر جلوگیري شود
انتقال بذر باید بر علیه عوامل طبیعی ـ به خصوص بارندگی و رطوبت بـاال ـ خـوب عـایق و بـا       

  .خوبی پوشیده شده باشد استفاده از چادر ضدباران به
تـأخیر در تحویـل   . صورت، محموله موردنظر باید در اسرع وقت به مقصد تحویل شـود   در هر −

هایی که امکان بارندگی یـا رطوبـت بـاال در آن وجـود دارد، موجـب       و یا توقف در مکانبذر 
  .کاهش قابلیت حیات بذر خواهد شد
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  فروش بذر
 ،ضــه محصــول بــه بــازار بــه چنــد عامــل بســتگی دارد کــه وضــعیت اقتصــادي تولیدکننــده  رع

قیمت روز و حتی آب  ،امکانات انبارداري ،نقل حمل و ،قیمت ،نیاز مالیهاي ملی، تفاضا،  سیاست
عالوه بر اینکـه تحـت    ،تصمیم تولیدکننده براي فروش محصول. برخی از این عوامل هستند ،و هوا

ــرار دا  ــأثیر عوامــل فــوق ق ــدار نیــز    ردت ــین فروشــنده و خری ــرارداد احتمــالی ب ــه ق . وابســته اســتب
در هـر  . فروشـند  مستقیم بـه خریـدار مـی    صورت ها، بذر را بهکشوربعضی از در تولیدکنندگان بذر 

  .داردزیر فراروي تولیدکنندگان قرار  هاي بذر تولید شده، گزینهبراي فروش  ،صورت

  قندهاي تولیدکننده  کارخانه
بذرها را  ها این کارخانه. شود فروخته می قندهاي تولید  تولید شده به کارخانه بذر ،ر این روشد

نطقه کشت بـه کشـاورزان طـرف قـرارداد     بسته به نوع رقم خریداري شده و شرایط آب و هوایی م
  .کنند خود، واگذار می

  بذربازار  هاي واسطه
ایـن خریـداران   . ننـد ک نیـز مـی   بـذرهاي دیگـر  غالت اقدام به خرید و فروش  خریداران معموالً

  .نندکرا به کشورهاي دیگر صادر  آن ،ممکن است پس از خرید محصول
هـاي دیگـري بـراي ارایـه محصـول بـه بـازار وجـود دارد کـه           روش ،هاي فـوق  عالوه بر روش

گیـري   درباره محصول خود در زمان موجـود تصـمیم   ،روز قیمتتولیدکننده ممکن است بر اساس 
عبـارت   به. ندک تجزیه و تحلیلباید بتواند بازار محصول را نیز  بذرتولیدکننده  ،صورت در هر. ندک

بـه   هآینـده را نیـز بـا توجـ    بینـی   باید توانایی پـیش ه و حال بازار در گذشت یتبا توجه به وضع ،دیگر
زمـان  در  و قیمـت  هـاي تولیـد   هزینـه شـامل  دو عامـل مهـم    ،در هرصورت .داشته باشدعالیم بازار 

ثر ؤهـاي جهـانی و عوامـل مـ     بایـد قیمـت   ،هنگـام فـروش  . باید درنظر گرفته شوند ،فروش محصول
  .ددرنظر گرفته شوننیز داخلی بر قیمت محصول 

  نظارت و خدمات پس از فروش بذر
. هـاي پایـانی کنتـرل کیفیـت بـذر اسـت       تـرین حلقـه   ارایه خدمات پس از فروش، یکی از مهـم 

دهنـد و ضـمن    هاي تولیدکننده بذر در اروپا معموالً افرادي را براي ایـن کـار آمـوزش مـی     شرکت
هاي آموزشی براي کشاورزان مصرف کننده بذر، اقدام به ارایه مشاوره مستقیم بـه   برگزاري کالس

کشاورزان و نیز سرکشی و بازدید از مزارع جهت ارزیابی قدرت نامیـه بـذر فروختـه شـده، تـراکم      
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این امر، ضمن ارزیـابی کیفیـت بـذر فروختـه شـده، بـه       . کنند گیاهی و کنترل کیفیت نهایی آن می
کننـده و تولیدکننـده و ایجـاد اطمینـان در کشـاورزان منجـر        سـتقیم بـین مصـرف   تبادل اطالعـات م 

هاي پایانی تولید بذر اسـت   همانطور که ذکر شد، کنترل کیفی در مزرعه کشاورز از حلقه. شود می
توان به کنترل مزارع تولید بذر نیـز اشـاره کـرد کـه معمـوالً کارشناسـان        هاي اولیه آن می و از حلقه

بار از وضعیت گیاهان مادري تولیدکننده بـذر در مزرعـه، بازدیـد     ب در هر هفته یکمسئول و مجر
  .کنند می
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  انداز آیندهانداز آینده  گیري و چشمگیري و چشم  نتیجهنتیجه

  ایرج علیمرادي

  گیري نتیجه
بـا  . کننـده سـاکارز اسـت    چغندرقند یکی از محصوالت اساسی و یکی از دو منبع اصـلی تـأمین  

وجود قدمت کم این گیاه نسبت به نیشکر، توانسته است در این مدت در مناطق مختلفی از جهـان ـ   
جنوب و از هوکائیدوي ژاپن در شرق تا کالیفرنیاي آمریکا در غرب از فنالند در شمال تا شیلی در 

، چغندرقند در کنار نیشکر کشـت  )خوزستان(در پاکستان، هندوستان، مصر و ایران . ـ گسترده شود
، توانسـته  )اوائـل قـرن بیسـتم   (نحوي بوده است که در یک مقطع زمـانی   توسعه این گیاه به. شود می

  .خود اختصاص دهد هان را بهدرصد شکر ج 50است تولید 
هاي مختلف، سـودآوري آن را نسـبت    هاي متفاوت و خاك پتانسیل باال و سازگاري آن با اقلیم

افـزایش درصـد قنـد از حـدود شـش درصـد در بـدو        . به سایر محصوالت زراعی بیشتر کرده است
ن شکر در هکتار  25درصد و رکورد تولید بیش از  20پیدایش تا بیش از  ـن چغندرقنـد بـا     150(تُ تُ

ها، طوقه و باقیمانده ریشه این گیـاه   استفاده از برگ. هاي این گیاه است ، از ویژگی)درصد 18عیار 
چغندرقند را در لیست گیاهی با دو محصول متفاوت تأمین قند  ،)تفاله(پس از فرآوري در کارخانه 

مقدار علوفه تولیدي از این گیاه در هکتار معادل یک هکتار محصـول جـو   . و علوفه قرار داده است
  .است

هاي جانبی مراحل متعـددي را طـی    استحصال ساکارز از ریشه چغندرقند و تولید سایر فرآورده
به همین منظور، چغندرقند به یک گیـاه صـنعتی تبـدیل    . ت مختلفی داردآال کند و نیاز به ماشین می
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  .شده است
در . آورد وجود مـی  زایی فراوانی را در بخش کشاورزي و در بخش صنعت به چغندرقند اشتغال
در . دادنـد  زایی آن را نیز مدنظر قرار می ها عالوه بر تولید شکر، مسئله اشتغال ابتدا، بسیاري از دولت

تأسـیس  . زایی، از تولید شـکر نیـز اهمیـت بیشـتري پیـدا کـرد       در مقاطعی حتی مسئله اشتغالایران، 
 1344هـاي   هاي قند یاسوج، ممسنی، چهارمحال و بختیاري، پیرانشهر و تربت جام در سـال  کارخانه

ایـن محصـول   . زایی در مناطق محروم و دورافتاده صورت گرفت عمدتاً در راستاي اشتغال 1350تا 
، براي عملیـات  1954شدت وابسته به نیروي کار بود و در سال اواسط قرن بیستم، محصولی بهکه تا 

نفر ـ ساعت کارگر نیاز داشت، در حال حاضر، با کمترین نیروي کار   300زراعی در یک هکتار به 
در کشـور انگلسـتان، نیـاز کـارگري     . شـود  در هکتار نسبت به سایر محصوالت زراعی مدیریت می

نفـر ـ سـاعت در هکتـار رسـیده اسـت کـه دلیـل آن، اسـتفاده از           20ن محصول به کمتـر از  تولید ای
. سازي خـاك تـا برداشـت و تحویـل آن بـه کارخانـه اسـت        آالت کشاورزي از شروع آماده ماشین

  .مکانیزه بودن و صنعتی شدن، اقتصادي بودن آن را بیشتر کرده است
سال گذشته، تولید شـکر در   50در طول . هان استترین منطقه تولید چغندرقند در ج اروپا، مهم

ن در هکتار به بیش از  ن در هکتـار افـزایش یافتـه اسـت     11این قاره، از شش تُ در ایـران نیـز ایـن    . تُ
  .افزایش با شیب کمتري اتفاق افتاده است

هاي ژنتیکی و کشف پتانسیل واقعی این گیـاه بـوده    یکی از موارد مهم در این افزایش، پیشرفت
با وجود نظر برخی محققان در خصوص پایه ژنتیکی خیلی محدود این گیاه که تنها از یکـی  . ستا

هـاي   هـاي اصـالحی کارآمـد و تکنیـک     حاصـل شـده اسـت، لـیکن روش     Betaدو گونه از جنس 
تـوجهی   هاي هیبرید و استفاده از خاصیت هتروزیس، تولید محصـول را در حـد قابـل    اصالحی رقم

هـاي هیبریـد بـوده     ر این راستا، پیدایش نرعقیمی سیتوپالسمی، کلید تهیه رقـم د. افزایش داده است
هاي هیبرید بـا توجـه بـه دگرگشـن بـودن چغندرقنـد بـدون وجـود نرعقیمـی           است، زیرا تولید رقم

جوانه از دیگر دالیل توسـعه   دستیابی به پدیده بذر تک. شد سیتوپالسمی با مشکل زیادي مواجه می
هاي  آالت تولیدي مربوط به آن، هزینه جوانه و ماشین با استفاده از بذر تک. تاین محصول بوده اس

  .شدت کاهش یافته است تولید به
آفاتی نظیر . توانند به کلی محصول را ازبین ببرند آفات چغندرقند میبرخی از در بعضی مناطق، 

چغندرقنـد از معـدود   . شـوند  آگروتیس و خرطوم کوتاه با قطع گیاه سبب از بین بردن کامل آن می
هـاي متعـدد جـانوري شـامل      گونـه . گیـرد  گیاهانی است که مورد حملـه آفـات متعـددي قـرار مـی     

پیدایش . کنند ها و حتی پرندگان و پستانداران از این گیاه تغذیه می ها، نماتدها، موش حشرات، کنه
 1940میلیون دالر در سـال   20سموم متعدد، خسارت آفات به محصول چغندر را تنها در آمریکا از 
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هاي گیاهی نیز در مقاطعی، مانع جدي در تولید چغندرقند  بیماري. به مقدار ناچیز کاهش داده است
دلیـل وجـود بیمـاري     هشـهر بـه شـازند عمـدتاً بـ      ، انتقـال کارخانـه قنـد از قـائم    1317در سال . بودند

هـاي   تاپ کارخانه در آمریکا نیز، بیماري کرلی. سرکوسپورا و کاهش شدید کیفیت چغندرقند بود
تـاپ   هاي سرکوسپورا و کرلی امروزه هیچ یک از بیماري. ها به تعطیلی کشاند متعددي را براي سال

هـاي مقـاوم، کمـک     اد رقـم هاي متعدد مبارزه و ایجـ  روش. زا نیستند هاي اولیه خسارت همانند سال
البتـه، حـذف و نـابودي همیشـگی آفـات      . مؤثري به کاهش خسارت و افزایش تولیـد کـرده اسـت   

از سوي دیگر، آفات و بیمارگرها به طور مرتب در حال تغییـر هسـتند و   . طور کامل ممکن نیست به
  .ساز خواهند شد پیوسته نژادهاي جدید براي زراعت چغندرقند مسئله

در تراکم شدید علف هرز . اند ز، همیشه تهدید جدي براي زراعت چغندرقند بودههاي هر علف
توسـعه سـموم   . رود کـه بـا آن مبـارزه نشـود ـ مزرعـه چغندرقنـد بـه کلـی از بـین مـی            ـ در صورتی

، کمک مؤثري در جلـوگیري از خسـارت ایـن گیاهـان ناخوانـده،      60و  50هاي  کش در دهه علف
علف هرز در برخی مناطق ـ نظیـر مغـان و خوزسـتان ـ کشـاورزا ن را        در ایران شدت و تراکم. بود

امروزه، خوشبختانه در کشاورزي پیشرفته و . کند تا طی فصل رشد، پنج بار سمپاشی کنند وادار می
در هـر صـورت، کنتـرل کامـل     . کنند هاي هرز خسارت کمتري ایجاد می با مدیریت صحیح، علف

تـوان بـه مقاومـت برخـی از      دنبال دارد که از آن جمله می هم بههاي هرز مزارع، مشکالتی را  علف
  .محیطی اشاره کرد کش و آلودگی زیست ها به علف علف

اي در افـزایش محصـول و رسـیدن آن بـه      کننـده  هاي مهم دیگر که نقـش تعیـین   یکی از پدیده
صـورت   و چه به صورت نیترات ویژه نیتروژن چه به پتانسیل داشته است، نقش کودهاي شیمیایی ـ به 

کـرد، کودهـاي    در مقاطعی که کودهاي دامی تکافوي نیاز کشاورزي مدرن را نمـی . آمونیوم ـ بود 
نحوي که اکنون در بیشتر مناطق چغنـدرکاري، امکـان تولیـد     شیمیایی تأثیر بسیار مؤثري داشت، به

أسـفانه مصـرف   مت. ویژه نیتروژن و فسفر ـ میسر نیسـت   محصول بدون مصرف کودهاي شیمیایی ـ به 
چنـین اثـرات    رویه این نهاده مفید نیز مشکالتی براي کاهش کیفیـت محصـول چغندرقنـد و هـم     بی

  .محیطی فراهم کرده است زیست

  انداز آینده چشم
پیشرفت و توسعه علوم ـ از جمله کشاورزي ـ ادامه دارد و متخصصین و محققان همواره در پی    

از سـوي  . اجتماعی در زندگی جوامع بشـري داشـته باشـد    هایی هستند که تأثیر اقتصادي و نوآوري
دیگر، توسعه و تغییرات اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و اقلیمی، در آینده مشکالت جدیدي را پیش 

ریزان هر کشور باید راهبردهاي مناسب براي مقابله با این عوامـل   لذا محققان و برنامه. خواهد آورد
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  .بینی کنند را پیش
ویـژه بـراي    اي نـه چنـدان دور، دسترسـی بـه غـذا ـ بـه        در آینده: و نیاز غذاییافزایش جمعیت  −

افـزایش تولیـد هنـوز هـم از     . کشورهاي واردکننده محصوالت کشاورزي ـ آسان نخواهد بود 
هـاي   محققان ژنتیـک و اصـالح نباتـات، از طریـق شناسـایی ژن     . اهداف مهم متخصصین است

هـا،   کش ها و علف هاي مقاوم به آفات، بیماري ژن دخیل در عملکرد محصول و قند و همچنین
  .راهبردهاي جدیدي را در پیش رو دارند

طور قطع با تغییرات اقتصادي نه تولیدکننـدگان تـوان مصـرف     به: حفظ محیط زیست در آینده −
منظور حفظ محیط زیسـت   مقادیر زیاد سموم در مزارع را دارند و نه قوانین مصوب کشورها به

کشـورهاي پیشـرفته در حـال حاضـر نیـز بـه شـدت        . اري را به ایشان خواهد داداجازه چنین ک
گونـه مـواد    اکنون محصوالت ارگانیک ـ که در آن هیچ . اند مصرف این سموم را کاهش داده

. شمیایی شامل کود، سم و هورمون مصرف نشده باشـد ـ طرفـداران زیـادي پیـدا کـرده اسـت       
د در تضاد با افـزایش تولیـد باشـد و یـا حـداقل در      ها در حال حاضر، شای کاهش مصرف نهاده

شرایط کنونی کشور ما، موضوع تولید محصول ارگانیک ـ آن هـم بـراي چغندرقنـد ـ دشـوار       
هـا بـدون اینکـه کـاهش      لیکن در آینده نزدیـک، تـالش بـراي کـاهش ایـن نهـاده      . نظر آید به

در کشـاورزي پایـدار، ایجـاد     مطالعه و تحقیق بیشتر. چشمگیر در تولید ایجاد شود، میسر است
تناوب اصولی، استفاده از کودهاي آلـی و سـبز، تثبیـت بیولـوژیکی نیتـروژن هـوا، اسـتفاده از        

هاي هرز ـ در جهـت بـه حـد اقـل        ها و علف هاي مقاوم و کنترل بیولوژیک آفات، بیماري رقم
 .رساندن مصرف سموم و کودهاي شیمیایی ـ است

آالتـی کـه بـا کمتـرین تـردد در مزرعـه و        آینده، ساخت ماشینبا توجه به مشکالت انرژي در  −
تري براي رشدونمو بـذر فـراهم کنـد از چنـدي پـیش       آسیب زدن به بافت خاك، بستر مناسب

برخــی کشــورهاي پیشــرفته، تولیــد . آغــاز شــده اســت و در برنامــه کــار آینــده نیــز قــرار دارد
. دهنـد  ورزي ـ انجـام مـی    خاك ورزي ـ و حتی بدون  محصوالت کشاورزي را با حداقل خاك

تنهـا انـرژي کمتـري     اي، نـه  هاي ذخیـره  هاي جانبی کمتر در کنار ریشه تولید چغندرقند با ریشه
براي بیرون آوردن چغندر از خـاك نیـاز دارد، بلکـه مقـدار کمتـري خـاك از مزرعـه جابجـا         

ر بـر روي  برخـی از کشـورهاي اروپـایی، کـا    . کند شود و به بهبود محیط زیست کمک می می
هایی براي اغلب مناطق کشور مـا نظیـر    وجود چنین رقم. اند هایی را آغاز کرده تولید چنین رقم

مغان ـ که داراي خاك رسی و سنگین است و فصل برداشت همراه با بارندگی اسـت ـ اثـرات     
 .دنبال خواهد داشت مثبتی به

که اکثر متخصصان به ضریب تبدیل آب به ماده خشک در گیاهان مختلـف و توجیـه    در حالی −
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نگرند و با وجود اینکه، نیاز آبی چغندرقند کمتر از ده هزار مترمکعـب در   اقتصادي هریک می
هــزار مترمکعــب آب در هکتــار بــراي زراعــت  15-20هکتــار بــرآورد شــده اســت، مصــرف 

آینده نه چندان دور، آب شیرین مشکل اساسی براي ایـران  در . چغندرقند نیاز به بازنگري دارد
هـاي   تالش بـراي کـاهش مصـرف آب از طریـق تهیـه رقـم      . و اکثر کشورهاي دنیا خواهد بود

آبیـاري، توسـعه کشـت پـاییزه و بهبـود       هـاي مـدرن کـم    آبی و یا از طریق روش متحمل به کم
 .مناسب ضروري استزراعی و آبیاري  هاي به وري آب با استفاده از روش بهره

هـا و   هـاي زیرزمینـی، سـبب شـور شـدن آب      کاهش نزوالت آسمانی و پایین رفتن سـطح آب  −
هـاي   تدریج بر میزان شوري اراضی و سطح زمـین  دنبال آن، شور شدن خاك شده است و به به

الزم اسـت بـا   . چغندرقند از گیاهانی است که متحمل به شـوري اسـت  . شور اضافه خواهد شد
 .هایی با تحمل بیشتر به شوري اصالح و معرفی کرد از این ویژگی، رقم گیري بهره

هاي قند و شکر کشور، میزان ساکارز استحصال شده از چغندرقنـد در سـال    طبق آمار کارخانه −
درصد از قندي کـه در مزرعـه بـا     20این بدان معنی است که . درصد بوده است 80برابر 1388

درصد ضریب استحصال در این سال . شود سترس خارج میشرایط دشوار تهیه شده است، از د
مقداري از این ضایعات قنـدي،  . درصد متغیر بود 56-89هاي قند متفاوت و بین  و بین کارخانه

گرچـه  . مربوط به روش فـرآوري در کارخانـه و بخشـی مربـوط بـه کیفیـت چغندرقنـد اسـت        
هـاي انجـام    گیرند لـیکن هزینـه   می نحوي دیگر مورد استفاده قرار قندهاي غیرقابل استحصال به

نژادگـران   لذا به. شده براي استحصال قند باقیمانده، شاید در برخی مواقع مقرون به صرفه نباشد
مـدیریت  . هایی با کیفیت بیشتر و ناخالصی کمتـر تهیـه کننـد    چغندرقند باید تالش کنند تا رقم

هاي هرز منجر بـه تهیـه    ا و علفه مصرف کودهاي شیمیایی و مدیریت مبارزه با آفات، بیماري
هاي کمتـر باشـد و بـا مـدیریت      شود که داراي درجه خلوص بیشتر و ناخالصی چغندرقندي می

نحـو   صحیح برداشت، نگهداري، تحویل و مصرف در کارخانه، درصـد ضـریب استحصـال بـه    
 درصـد  90اکنون در برخی کشورهاي پیشرفته، ایـن ضـریب بـه بـیش از     . مطلوبی افزایش یابد

 .رسیده است
هاي فسیلی و منابع انرژي تجدیدناپذیر، بشر در آینده مجبور خواهد شـد   با محدودیت سوخت −

اکنـون برخـی از کشـورها بـا      هـم . بخشی از انرژي موردنیاز خود را از منابع گیاهی تأمین کنـد 
 چغندرقنـد . کننـد  استفاده از محصوالت گیاهی، مقداري از سوخت موردنیاز خود را تأمین می

مطالعـات بـر روي   . این پتانسیل را دارد که بتوان از آن سوخت گیاهی یـا بیواتـانول تهیـه کـرد    
منظور تهیه سوخت در اروپا شروع شده است و به مرحله تولید تجاري نیز رسـیده   چغندرقند به

با توجه به مصرف آب و انـرژي کـم در چغنـدر    . در ایران نیز این مهم بایستی آغاز شود. است
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هایی از چغندر براي تولیـد   هاي باالي عملکرد در این نوع زراعت، اصالح رقم و پتانسیل پاییزه
 .تواند یکی از راهبردهاي مهم باشد بیواتانول در آینده می

محصول خوب از بذر . هاي مهم تولید است بذر در هر محصولی ـ از جمله چغندرقند ـ از نهاده   −
من ایجاد تحول اساسی در کاهش مصرف بـذر و  پیدایش بذر منوژرم ض. شود خوب تولید می

فرآوري بذر . وجود آورده است در نتیجه کاهش هزینه تنک در تولید محصول انتظاراتی نیز به
پروري، ضدعفونی، پوشش بذر بـا مـواد شـیمیایی و مـواد غـذایی       چغندرقند شامل بوجاري، به

اوایـل فصـل زراعـی و در     هـاي  نقش اساسی در سبز یکنواخت مزرعه، کنترل آفات و بیمـاري 
درصد قوه نامیه باال همراه با قدرت سبز بیشتر و . نهایت، استقرار مناسب گیاهان در مزرعه دارد

هـا و   این کار چه از طریق اصالح رقم. طلبد تري را می ریزي دقیق سایر صفات کیفی بذر برنامه
 .هاي جدید فرآوري بذر، بایستی تحقق یابد چه از طریق روش

. شدن تدریجی کره زمین سبب خواهد شد که الگوي کشت در برخی مناطق تغییـر کنـد  گرم  −
صـورت بهـاره و در منـاطق     چغندرقند نیز این توانایی را دارد کـه در منـاطق معتـدل و سـرد بـه     

با توجه به شرایط اقلیمی کشور و گـرم شـدن کـره    . صورت پاییزه کشت شود معتدل و گرم به
ویـژه کشـت پـاییزه چغندرقنـد ـ و بررسـی در        ق جدیـد کشـت ـ بـه    زمین، مطالعه بر روي مناط

هـاي   ریـزي بـراي تهیـه رقـم     هاي جدید و برنامه خصوص امکان پیدایش برخی آفات و بیماري
 .روي ضرورت پیدا خواهد کرد تر به ساقه مقاوم

ول از هاي مختص تهیه بیواتان هاي تراریخته، تولید رقم استفاده از مهندسی ژنتیک و معرفی رقم −
هاي مناسب براي ضریب تبدیل اتانول باال در گیاه و انتقال آن به چغندرقند،  طریق شناسایی ژن

...) ریزومانیا، ریزوکتونیا، نماتـد و (هاي چغندرقند  هایی با مقاومت دوگانه به بیماري ایجاد رقم
هاي راهبـردي   توانند زمینه هاي غیرزنده ـ شوري و خشکی ـ می   هاي مقاوم به تنش و ایجاد رقم
 .هاي چغندرقند باشند توسعه رقم

هاي مناسـب کاشـت، داشـت و برداشـت و      سازي رطوبت و سیستم توسعه مکانیزاسیون، ذخیره −
سـازي و نوسـازي    آبـی، بهینـه   هاي خشکی وکم ویژه مدیریت بحران با تنش مدیریت زراعی به

هـاي   ه کـردن کارخانـه  هاي قنـد کشـور و استحصـال بهینـه قنـد از چغنـدر، دومنظـور        کارخانه
نیشکري در جنوب کشور مواردي هستند که آینده تولید چغندرقند و شکر چغندري را جهت 

 .دهند می
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