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 وری مصرف آب در زراعت چغندرقندبسته مدیریتی کاهش آب آبیاری و افزایش بهره
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 چکیده
دسترس برای کشاورزی در سراسر های ناشی از تغییر اقلیم و اقدامات بشر، سبب شده است آب قابلرشد سریع جمعیت جهان و افزایش وقوع خشکسالی

کننده منابع آبی، با چالش جدی تنش خشکی روبرو کرده است. باا  مصرف ینتربزرگ عنوانبهآبی، بخش کشاورزی را  جهان کاهش یابد. کاهش شدید منابع
جویی ا صرفهتوجه به نیاز مصرفی کشور به مواد غذایی و باال بردن عملکرد محصوالت و همچنین کمبود آب در کشور، افزایش عملکرد در واحد سطح، باید ب

کیلاوررم   6/0مصرف آب در زراعت چغندرقناد، حادود    یوربهرهوری آب مصرفی انجام شود. در ایران، در حال حاضر ین افزایش بهرهدر مصرف آب و همچن
به  4101است در برنامه افق  در نظروری مصرف آب، های ارتقای بهرهشکر به ازای مصرف هر مترمکعب آب است. بر اساس اهداف کالن موردنظر در برنامه

. برای دستیابی به اهداف برنامه، ضرورت دارد ضمن افزایش عملکرد شکر به حدود یافتدستمصرف هر مترمکعب آب  یبه ازاید یک کیلوررم شکر عدد تول
تار  کهای کاهش مصرف آب به عدد نیاز آبای واقعای محصاول نزدیا    المقدور با مدیریت بهتر منابع آبی و استفاده از راهکارتن در هکتار، مصرف آب حتی 40

وری آب در زراعت چغندرقند، بسته مدیریتی، جهت کاهش مصرف آب آبیاری و افازایش  شود. در این مقاله ضمن ارائه مسائل مرتبط با علل پایین بودن بهره
کشات   -4از  اناد عباارت  یشنهادشاده پاسات. ماوارد    شاده ارائاه ، باشاد یمدر مناطق مختلف کشور  یامزرعهوری مصرف آب که حاصل تحقیقات متعدد بهره

 -5، فشاار تحات هاای آبیااری   استفاده از سیستم -1آبی، کم آبیاری در مراحل رشدی مقاوم به کم -3چغندرقند،  کاشت یشآراتغییر  -2چغندرقند،  زودهنگام
کشات   -8 از سیساتم کشات نشاائی و    کاشت چغندرقند با اساتفاده  -7برای شرایط کمبود آب،  شدهیهتوصاستفاده از ارقام  -6توسعه کشت پائیزه چغندرقند، 

ی جهات الزاماات   یو همچناین راهکارهاا   هاا آنبخشای  هاا، ارار  چغندرقند بعد از برداشت و یا آخرین آبگیری غالت پاییزه. در این مقاله پس از معرفای یافتاه  
 است. شدهارائهدر عرصه  یافتهتوسعه

 مصرف آب، مدیریت آبیاری وری آب، تغییر اقلیم، چغندرقند، کاهشبهره کلیدی: یهاواژه
 

 4مقدمه

های ناشی از رشد سریع جمعیت جهان و افزایش وقوع خشکسالی
برای  دسترسقابلتغییر اقلیم و اقدامات بشر، سبب شده است آب 

کشاورزی در سراسر جهان کاهش یابد. کاهش شدید منابع آبی، 
ا کننده منابع آبی، بمصرف ینتربزرگ عنوانبهبخش کشاورزی را 

چالش جدی تنش خشکی روبرو کرده است. کشور ایران با متوسط 
(، در یکی از متریلیم 210متوسط جهان ) سومیکبارش در حدود 

متوسط مقدار منابع آب مناطق جهان قرار دارد.  ینترخشک
مکعب است که متر میلیارد 430کشور نیز در حدود  تجدیدشونده

                                                             
 تحقیقات سازمان ،ندرقندچغ بذر تهیه و اصالح تحقیقات موسسه دانشیار 1

 .یرانا کرج، کشاورزی، ترویج و آموزش
 r_mohammadian@hotmail.com):)* نویسنده مسئول

 08/44/88: دریافت تاریخ
 45/42/88:پذیرش تاریخ

 

مکعب در سال متر 4800سرانه آن در کشور در حال حاضر حدود 
های قبل و با توجه به افزایش جمعیت و است که نسبت به سال

 کهدرحالیکاهش چشمگیری داشته است. های متعدد، خشکسالی
مکعب در متر 7600در جهان حدود  تجدیدشوندهسرانه منابع آب 

پذیر در ایران حدود سال است که در مقام مقایسه سرانه آب تجدید
توزیع مکانی . (4382)محمدیان،  وسط جهانی استچهارم متیک

ها در کشور از دیگر معضالت منابع آب کشور نامناسب بارندری
درصد مساحت کشور  30ها در درصد بارندری 70است، بطوریکه 

افتد. با توجه به شرایط تغییر اقلیم بیالن منابع آب کشور اتفاق می
ایط توزیع آب است. در این شر یافتهکاهشدرصد  45تا  40

ها دچار تغییر زمینی نیز با توجه به کاهش بارشسطحی و زیر
با توجه به نیاز مصرفی کشور به مواد غذایی و  عمده شده است.

باال بردن عملکرد محصوالت و همچنین کمبود آب در کشور، 
جویی در مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح باید با صرفه
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 پنجم ازتقریباً حدود یکصرفی انجام شود. وری آب مافزایش بهره
شوند، اما درصد آبیاری از جهان آبیاری میکاری اراضی چغندر

ای به منطقه دیگر متفاوت است. در آمریکا، مدیترانه شرقی، منطقه
 زیردرصد سطح  80-400خاورمیانه )مخصوصاً ایران( و شیلی 

درصد  20-80 شوند. در مدیترانه غربیچغندرقند آبیاری می کشت
که در اروپای شمالی، شوروی شوند. درحالیها آبیاری میزراعت

شوند. لذا ایران جز درصد آبیاری می 20سابق، چین و ژاپن کمتر از 
معدود کشورهایی است که تقریباً عمده نیاز چغندرقند از طریق آب 

عملکرد  .(Cooke and Scott, 1993)شود آبیاری تأمین می
نیاز آبی  تأمینچغندرقند در ایران و وابستگی باالی  پایین نسبتاً

وری بهره درمجموعچغندرقند از طریق آب آبیاری باعث شده تا 
کننده آب در این زراعت در مقایسه با کشورهای عمده تولید

چغندرقند در جهان پایین باشد. در ایران نیاز آب آبیاری برای تولید 
مختلف کشور، با توجه به پتانسیل محصول چغندرقند در مناطق 

طور میانگین نیاز خالص آب اقلیمی، متفاوت است. به هایتفاوت
آبیاری برای تولید پتانسیل چغندرقند در شهرهای مختلف کشور، 

)فرشی و  مکعب در هکتار استمتر 8800در کشت بهاره حدود 
 از بسیاریکه در شرایط فعلی در . ازآنجایی(4376همکاران، 

شود و با تم آبیاری سطحی برای آبیاری استفاده میمناطق، سیس
طور متوسط در هر هکتار درصد، به 55 آبیاریدرنظرررفتن راندمان 

مکعب آب برای دستیابی به حداکثر محصول در متر 46000نیاز به 
آمار موجود،  اساس بردیگر،  طرف سیستم آبیاری نشتی است. از

هاره در ایران به ترتیب متوسط عملکرد ریشه و شکر چغندرقند ب
تُن در هکتار است. لذا در حال حاضر با توجه به  8و  52حدود 

در هر  ترتیب بهمکعب آب آبیاری هر متر ازای بهمفروضات موجود 
بر اساس  شود.کیلوررم ریشه و قند تولید می 6/0و  3هکتار حدود 

 درمصرف آب،  کاراییهای ارتقای نظر در برنامهاهداف کالن مورد

 بهعدد تولید یک کیلوررم شکر  به 4101نظر است در برنامه افق 
. برای دستیابی به اهداف یافتدستمکعب آب آبیاری هر متر ازای

تن  40برنامه، ضرورت دارد ضمن افزایش عملکرد شکر به حدود 

المقدور با مدیریت بهتر منابع آبی و در هکتار، مصرف آب حتی
هش مصرف آب به عدد نیاز آبی واقعی های کااستفاده از راهکار
در نظر ررفتن با  تر شود.مکعب( نزدیکهزار متر 8محصول )حدود 

وری مصرف آب، الزم است علل اصلی پایین بودن بهره
توجه راهکارهای کاهش مصرف آب در این زراعت همواره مورد

-ضمن نشان دادن علل پایین بودن بهرهقرار ریرد. در این مقاله 

بسته مدیریتی کاهش مصرف آب و افزایش رف آب، وری مص
وری آب مصرفی در زراعت چغندرقند و نتایج ناشی از کاربرد بهره

حاصل نتایج تحقیقات محققان موسسه تحقیقات اصالح و  کهآن
 است. شدهارائهتهیه بذر چغندرقند است، 

 

 هامواد و روش
افزایش  جهت کاهش مصرف آب آبیاری و شدهارائهبسته مدیریتی 

ای محققان وری مصرف آب حاصل تحقیقات متعدد مزرعهبهره
و همچنین دیگر  بذر چغندرقندموسسه تحقیقات اصالح و تهیه 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تحقیقاتی  مؤسسات
باشد. لذا در طی حدود بیست سال در مناطق مختلف کشور می

ای و همچنین بخانهمطالعات کتا روش انجام تحقیق از طریق
 باشد.می نویسندهتحقیقات میدانی 

 

 نتایج و بحث
آب در درخت مسائل و  یوربهرهعلل پایین بودن  ینترمهم

است. ضعف  شدهداده( نشان 4وری آب )شکل مشکالت بهره
توجه به خصوصیات ریاهی در مدیریت  عدممدیریت به زراعی، 

تنش خشکی، تغییرات  متحمل به شدهربتآبیاری، کم بودن ارقام 
تحقیقاتی  هاییافتهاقلیمی و ضعف در انتقال مناسب اطالعات و 

وری آب در زراعت چغندرقند از عوامل اصلی پایین بودن بهره
 است.

 
اری 
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های تحقیقاتی، برای کاهش یافته بر اساس در زراعت چغندرقند،

متعددی  هایتوان راهکاروری آن میمصرف آب و افزایش بهره
 شود.ها پرداخته میترین آنپیشنهاد داد که در ذیل به مهم

 

 هامعرفی راهکار

 هنگام چغندرقندکشت زود -1
چغندرقند ریاهی است که برخالف اکثر ریاهان زراعی بهاره 

زنی معادل به حرارت زیادی نیاز ندارد )صفر جوانه جوانه زدنجهت 
تفاده بیشتر از نزوالت توان جهت اسرراد( و میدرجه سانتی 3

در حال  آنچههای خیلی زودتر از آسمانی در اوایل بهار، در تاریخ
شود، کاشته شود. ولی با توجه به رطوبت زیاد حاضر کشت می

سازی زمین در پاییز، و عدم آماده وایل فصل کاشتزمین در ا

کشاورزان مجبور هستند تا هنگام رسیدن رطوبت خاک به شرایط 
ای شخم )راورو شدن زمین( صبر کنند و این رذشت دلخواه بر

زمان عالوه بر تأخیر در کشت و کاهش عملکرد ناشی از آن، 
در خاک در طول فصل  شدهیرهذخشود که رطوبت موجب می
راحتی از دست برود و همچنین امکان استفاده از زمستان به

ی راهکارها زودهنگامنزوالت اوایل بهار میسر نباشد. برای کشت 
 رردد:ذیل پیشنهاد می

سازی بستر کاشت در دو مرحله )پاییز و بهار(. آماده -4-4
ورزی اولیه و سنگین در پاییز، قبل از شروع عملیات خاک

های نسبتاً سنگین پاییزه و باال رفتن رطوبت خاک بارندری
و در اواخر زمستان و یا اوایل بهار با انجام عملیات  ررفتهانجام

 ی اقدام به کشت رردد.ورزسبک خاک

 وری آب در زراعت چغندرقند ایرانبهره مشکالت و مسائل درخت -1 شکل
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. در این روش کلیه عملیات سازی بستر کاشت در پاییزآماده -4-2
های کشت در پاییز قبل و همچنین ردیفسازی بستر کاشت آماده

سنگین پاییزه و باال رفتن رطوبت  های نسبتاًاز شروع بارندری
ه خاک ایجاد رردیده و در اواخر زمستان یا اوایل بهار تنها اقدام ب

 .(4387)محمدیان و نوشاد،  کشت رردد
 

 چغندرقند کاشت یشآراتغییر  -2
کمبود منابع آبی در مناطق مختلف کشور، در مواردی  باوجود

های در روشریرد. آبیاری چغندرقند انجام می، بیش از نیاز ریاه
توان با تغییر آرایش نواری )تیپ( میای قطرهنشتی و آبیاری 

در بیشتر در حاضر  داری کرد.از نیاز خودکاشت از آبیاری بیش 
-سانتی 50های کاشت حدود فواصل ردیف مزارع چغندرقند کشور،

این در حالی است شوند. ها از دو طرف آبیاری میمتر بوده و بوته
توان چغندرقند را که بسیاری از تحقیقات نشان داده است که می

تواند همچنین می تغییر آرایش کاشت،نیز آبیاری کرد.  طرفیکاز
 یشو افزا وری استفاده از منابع در دسترسبهره باال بردنباعث 

وری افزایش بهره یجهدرنتجهت بهبود عملکرد و تراکم بوته 
توان با کاهش فاصله برای این منظور می رردد.مصرف آب 

ضمن بهبود  روی یک پشته،های کشت و کشت دو ردیف ردیف
افزایش عملکرد، مقدار مصرف آب  یجهرنتدتراکم بوته در مزرعه و 

شد. مصرف آب  ییکاراافزایش باعث  یجهدرنترا نیز کاهش داد و 
 نمود یشنهادپتوان کشت ذیل را می هاییشآرابرای این منظور 

و  یانمحمد ،4382آبادی و خیامیم، یوسف، 4382محمدیان، )

 (.4386باغانی، 
متر با دو یسانت 400آرایش کاشت با فواصل خطوط  -2-4

و  الف 2 یهاشکلمتر( )سانتی 10-60ردیف کشت بر روی پشته )
 (الف  3

متر با دو سانتی 80با فواصل خطوط  کاشت یشآرا -2-2
و  ب 2 یهاشکلمتر( )سانتی 10-50ردیف کشت بر روی پشته )

 (ب 3
متر با دو سانتی 75آرایش کاشت با فواصل خطوط  -2-3

 ج( 3)شکل  متر(سانتی 25-50) پشته یبر روردیف کشت 
 

 
 

 

متر سانتی 40-60)الف( آرایش کاشت با فواصل خطوط  -2شکل 

 بافاصلهبا دو ردیف کشت بر روی پشته و )ب( آرایش کاشت 

در  متر با دو ردیف کاشت بر روی یک پشتهسانتی 40 -50خطوط 

 روش آبیاری نشتی

 

 
  

  

 نوار آبیاری

 

بوته و 
ردیف 
  کاشت

  الف ب ج

 25 – 50و )ج(  40- 50، )ب( 40- 60)الف(  قنددر مزرعه چغندر)تیپ( ای آرایش کاشت و آرایش نصب نوار آبیاری قطره -3شکل 
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 آبیمآبیاری در مراحل رشدی مقاوم به ککم –3
لذا الزم نیاز آبی چغندرقند در مراحل مختلف رشد یکسان نیست. 

چغندرقند در است، با توجه به نیاز ریاه، آبیاری را مدیریت کرد. 
از انتهای مرحله ابتدایی رشد )از یعنی توسعه ریاهی مرحله 

زنی تا چهاربرگ حقیقی( تا زمانی که ریاه به حداکثر رشد جوانه
در کشت  خردادماهمصادف با اواسط  حدوداً برری رسیده است که

یعنی از انتهای مرحله میانی رشد انتهایی مرحله و است  زودهنگام
)از زمان پوشش کامل تا شروع رسیدری( تا پایان زمان رسیدری 

لذا تر است. آبی مقاومبه کمتکنولوژیکی )زمان برداشت محصول(، 
-آبیاری نمود. کمتوان در این دو مرحله رشدی در مزرعه کم می

منجر  معموالًآبیاری در این دو مرحله ضمن کاهش مصرف آب، 
 رردد:نمیو یا کاهش عملکرد شدید به کاهش عملکرد 

در : توسعه ریاهیمرحله آبیاری و یا قطع محدود آب در کم -3-4
ها و شرایط آب و هوائی این مرحله رشدی به دلیل رشد کم بوته

همچنین  ن آبیاری کمتری انجام داد.توامی(، یهارب یوهواآب)
چغندرقند در اولین فرصت در اواخر زمستان و یا اوایل بهار  توانمی
زنی، سبز کردن و استقرار آن دو سپس جهت جوانه د.کرکشت را 

تا سه نوبت آبیاری کرد. آنگاه پس از استقرار، آب آبیاری را تا 
 اعت چغندرقندحداکثر زمان الزم جهت آخرین آبیاری غالت از زر

قطع آبیاری در مرحله  -2-3 کرد.روز( قطع  50)حداکثر حدود 
به دلیل کاهش درجه  در این مرحله .قندررشد چغندفصل نتهای ا

حرارت و تقاضا برای آب، الزم است دور آبیاری را در مقایسه با 
های آخر توان از آبیاریمرحله میانی رشد افزایش داد. همچنین می

 فصل رشدزمان مناسب قطع آبیاری آخر ر کرد. نظفصل صرف
ریر عوامل متعددی از قبیل شرایط آب و هوایی منطقه، أتحت ت

بافت خاک، مقدار ماده آلی خاک و ذخایر رطوبتی خاک در زمان 
با در نظر ررفتن حداقل رطوبت مناسب جهت  .استقطع آبیاری 

از توان یم، روز قبل از برداشت 30تا  20برداشت چغندرقند، از 
در صورت قطع آبیاری در البته  نظر کرد.صرفآبیاری چغندرقند 

فاصله بین آبیاری و در شرایطی که آبیاری مجدد  ،فصل رشداواخر 
را قند  عملکرداست ممکن  ،طوالنی باشد زمان برداشت نسبتاً

های اندامرشد رویشی  ،زیرا در این شرایط؛ دهدکاهش  شدیداً
 یابدریشه کاهش میقند ذخایر  ،یجهدرنتو  شدهیکتحرهوایی 

 .(4381، محمدیان، 4383)محمدیان و خیامیم، 
 

 فشارتحتهای آبیاری استفاده از سیستم -4
های آبیاری در حاضر عمده زراعت چغندرقند با استفاده از روش

-، آبیاری میباشدکم میسنتی )نشتی( که دارای راندمان آبیاری 

-تحت آبیاری هایندرقند با انواع روشزراعت چغ ازآنجاکهشود. 

 مو و تیپ سازرار است،قبیل کالسیک، سنترپیوت، ویلفشار از 
آبیاری فشار به علت راندمان های آبیاری تحتاستفاده از سیستم

رردد. همچنین کاهش مصرف آب آبیاری میزیاد باعث  نسبتاً
فاوت با یکدیگر تآبیاری های مختلف روشدر  هاعملکرد معموالً
، روش فشارتحتهای آبیاری . در بین روشندارند داریمعنی

باالترین قند، در زراعت چغندر ،نواری )تیپ( ایآبیاری قطره
وری را دارد. جهت نیل به حداکثر عملکرد ریشه و قند در بهره

متر میلی 30شرایط آبیاری تیپ بهتر است مدار آبیاری بر مبنای 
درصد  400شد و در هر دور آبیاری با Aتبخیر از تشتک کالس 

 (.4386شود )محمدیان و باغانی،  ینتأمنیاز آبی 
 

 توسعه کشت پائیزه چغندرقند -5
توان در مناطق مختلف کشور به دو روش قند را میچغندر

بهاره و پاییزه کشت نمود. دوره رشد چغندرقند در کشت بهاره 
شامل پاییز، زمستان شامل بهار، تابستان و پاییز و در کشت پاییزه 

بخش اعظم بارندری در کشور ما در طی  ازآنجاکهباشد. و بهار می
از و در این دوره مقدار تبخیر و تعرق کمتر است پاییز و زمستان 

های پاییزه به آب بسیار کمتری در است، لذا کشتها دیگر فصل
-های بهاره نیاز دارند. در بیشتر کشورهای تولیدمقایسه با کشت

پذیر بهاره امکان صورتبهقند، امکان کاشت آن تنها نده چغندرکن
موقعیت خاص جغرافیای جزو معدود  یلبه دلاست. ایران 

کشورهای است که امکان زراعت چغندرقند در بهار و پاییز وجود 
و ررم شدن  یجادشدهاهمچنین با توجه به تغییرات اقلیمی  دارد.

پاییزه چغندرقند در  مناطق مختلف کشور، امکان توسعه کشت
)طالقانی و همکاران،  است یدهررد یسرمبرخی مناطق دیگر نیز 

4386.) 
 

 برای شرایط کمبود آب شدهیهتوصاستفاده از ارقام  -6
مصرف وری بهرهاستفاده از ارقام زراعی متحمل به خشکی و 

برای مقابله با معضالت  یدبخشام ییراهگشاتواند آب باالتر می
به تنش  باتحملتنوع ژنتیکی کافی در ارتباط  اررچه. آبی باشدکم
آبی در چغندرقند وجود دارد، اما با توجه به ماهیت و خصوصیات کم

 ،پیچیده صفت تحمل به خشکی، روند اصالحی تحمل به خشکی
 وجودینباارود. پیش می یکندبه ،رذاری باالضمن نیاز به سرمایه

توانسته یک رقم  ندرقندبذر چغموسسه تحقیقات اصالح و تهیه 
-متحمل به خشکی را با نام پایا معرفی نماید. ضمن نیاز به سرمایه

متنوع رذاری و تحقیقات بیشتر در خصوص دستیابی به ارقام 
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 جدیدمقاوم به خشکی، تا زمان دستیابی به ارقام  شدهاصالح
توان از ارقام تجارتی رایج که قند میمتحمل به خشکی در چغندر

یل عملکرد مطلوبی در شرایط کم آبیاری و همچنین شرایط پتانس
 (.4387نرمال دارند، استفاده نمود )محمدیان و همکاران، 

 

قند با استفاده از سیستم کشت کاشت چغندر -7

 نشائی
ای پوشانده است، پنبهقند را الیه چوبسطح بذور چغندر ازآنجاکه 

درصد وزن خود، آب  450تا  420زدن، این بذور باید برای جوانه
دو برابر مقدار آبی است  اندازهبه جذب نمایند. این مقدار آب حدوداً

 روینازازدن خود نیاز دارند. که بذور اکثر ریاهان زراعی برای جوانه
زنی و آبیاری مناسب در مرحله ابتدایی رشد چغندرقند برای جوانه
اهمیت سبز شدن و درنتیجه رسیدن به تراکم مطلوب در مزرعه 

زیادی دارد. لذا در این مرحله نیاز به مصرف آب باالی زیادی در 
 هر مرحله آبیاری و همچنین کوتاه بودن دور آبیاری است

 . برای کاهش مصرف آب در این مرحله رشدی(4382)محمدیان، 
کاهش نیاز آبی  یجهدرنتو  و همچنین کاهش دوره رشد چغندرقند

ستفاده کرد. با استفاده از کشت توان از روش کشت نشائی اآن، می
های مخصوص در رلخانه توان بذور را در داخل رلداننشایی، می

های جوان را در زمان مناسب به مزرعه کشت نمود. سپس ریاهچه
-های نظیر کممحدودیت روش در مناطق دارایمنتقل نمود. این 

شوری و کوتاه بودن دوره رشد قابل توصیه است  آبی،
 (.4387، آبادییوسف)
 

قند بعد از برداشت و یا آخرین کشت چغندر -8

 غالت پاییزه گیریآب
قند به دلیل طوالنی بودن دوره رشد در مقایسه با بسیاری چغندر

دیگر از ریاهان زراعی نیاز باالیی به آب آبیاری دارد. کشت 
و همچنین رعایت چغندرقند با استفاده از ارقام با دوره رشد کوتاه 

بعد از آخرین آبیاری و یا بعد از برداشت غالت ه زراعی، مسائل ب
-مصرف آب آبیاری میکاهش باعث کاهش دوره رشد و درنتیجه 

شود جهت بهبود عملکرد و رردد. در این روش کشت توصیه می
تا حد ممکن تاریخ برداشت را به تأخیر  وری آبافزایش بهره

 (.4388)محمدیان،  انداخت
 

 در عرصه هاراهکاربخشی اثر

 قندچغندر زودهنگامکشت  -4
قند نسبت به اولین زمان ممکن، باعث کاهش کاشت چغندر یرتأخ 

رردد. نتایج حاصل از یک آزمایش نشان عملکرد ریشه و قند می
ترتیب بهداده تأخیر یک و دو ماه نسبت به کشت در اولین فرصت 

-وددرصد عملکرد قند شد. کشت ز 50و  30باعث کاهش حدود 
رردد تا از نزوالت جوی بهاره نیز استفاده بهتری هنگام باعث می

وری هنگام باعث افزایش بهرهکشت زود درمجموعنمود، لذا 
 رردد.مصرف آب می

 

 چغندرقند کاشت یشآراتغییر  -2 
 در روش آبیاری نشتی با کشت دو ردیف چغندرقند در روی

 راکم بوته وجویی در مصرف آب، تهای عریض، ضمن صرفهپشته

های کشت معمول ها نیز نسبت به آرایشیکنواختی رشد ریشه
یابد. وری مصرف آب نیز افزایش میشود. همچنین بهرهبیشتر می

متر با دو سانتی 80فواصل خطوط  کاشت یشآرامثال در  عنوانبه
که است که بدون آن شدهدادهردیف کشت بر روی پشته، نشان 

 20توان حداقل حدود لکرد ایجاد شود، میداری در عمتغییر معنی
جوئی کرد. تغییر آرایش در در مقدار آب مصرفی صرفه درصد

 صورتبههای تیپ و استفاده از لوله (تیپ) یاقطره -آبیاری نواری
ها، نیز ضمن بهبود تراکم بوته و یکنواختی رشد ریشه درمیانیک

استفاده از  هایبدلیل کاهش نوارهای تیپ، باعث کاهش هزینه
ای زیرا سهم عمده؛ ررددای نواری )تیپ( نیز میروش آبیاری قطره

درصد( مربوط به هزینه  34از هزینه یکنواخت ساالنه اجرای تیپ )
نوارهای آبیاری  شدهتماملذا کاهش قیمت  .نوارهای تیپ است

تواند تیپ جهت ارتقای نسبت منفعت به هزینه اجرای سیستم می
آرایش کاشت در کلیه مناطقی که  رونهینازافاده مؤرر باشد. است

های نشتی و و آبیاری به روش قند وجود داردامکان زراعت چغندر
 باشد، میسر است.تیپ می

 

 آبیآبیاری در مراحل رشدی مقاوم به کمکم –3
آبیاری و یا قطع محدود آب در مرحله توسعه ریاهی: کم -3-4

مرحله حساس  یزمانهمدلیل در مناطق دارای محدودیت آب، به 
زایشی غالت )رندم و جو( با مرحله توسعه ریاهی چغندرقند، 

داری چغندرقند خود زودهنگامکشاورزان ممکن است، از کشت 
یابد و یا ممکن کاهش مییداً شدنمایند که در این صورت عملکرد 

است، در آبیاری غالت غفلت نمایند که در این شرایط نیز عملکرد 
آبیاری و یا قطع محدود یابد. با اعمال کمکاهش می یداًشدغالت 

آب در مرحله رشد توسعه ریاهی چغندرقند، نیز ممکن است 
هنگام و عدم قطع آب آبیاری عملکرد محصول نسبت به کشت زود

که مقدار آن بستگی به عواملی نظیر تاریخ  کاهش نشان دهد
یمیائی خاک، کاشت، شرایط آب و هوائی، خصوصیات فیزیکی و ش
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در زمان قطع آبیاری، مدت قطع  در خاک شدهیرهذخمقدار رطوبت 
مرحله  بعد ازقند آبیاری و شرایط مهیا شده جهت زراعت چغندر

جوئی در مصرف آب )حدود ضمن صرفه هرحالبهاما ؛ تنش دارد
جوئی(، عملکرد چندان تحت تأریر قرار درصد صرفه 30تا  20

در مناطق کم آب،  خصوصاًمه مناطق ریرد. این روش در هنمی
 تواند اعمال شود.نظیر استان خراسان رضوی و استان فارس می

با . چغندرقندفصل رشد نتهای اقطع آبیاری در مرحله  3-2
های توجه به محدودیت آب در بسیاری از مناطق کشور، آبیاری

های اوایل فصل رشد قند با کشت و آبیاریراواخر فصل رشد چغند
اعمال تنش خشکی درزمان توان با می زمان است.ت پاییزه همغال

های هوایی رشد با کنترل مناسب رشد اندام مناسب در اواخر فصل
باعث افزایش درصد قند و در نتیجه افزایش عملکرد قند در هکتار 

دار عملکرد قند در مقایسه با شرایط بدون و یا عدم اختالف معنی
درصد(،  40ی در مصرف آب )حدود جوی. لذا ضمن صرفهتنش شد

یابد. عملکرد قند بهبود می یجهدرنتو  یافتهیشافزادرصد قند نیز 
یابد. همچنین کشت و وری مصرف آب آبیاری افزایش میلذا بهره

-ریرد. این روش در همه استانانجام می موقعبهآبیاری غالت نیز 

 پذیر است.قند امکانهای کشت چغندر
 

 فشارهای آبیاری تحتروش استفاده از -4
های آبیاری در کشت بهاره نشان داده است که در سیستم

 ،)تیپ( نسبت به آبیاری نشتی نواری ایبارانی )کالسیک( و قطره
شود. جویی میدرصد صرفه 12و  41مصرف آب به ترتیب حدود 

این در شرایطی بود که عملکرد ریشه و شکر در سیستم آبیاری 
درصد افزایش  41و  22نشتی به ترتیب حدود  بارانی نسبت به

ای تفاوت ولی عملکرد ریشه و شکر در سیستم قطره .یافت
مصرف آب بر وری شرایط بهرهداری با نشتی نداشت. در این معنی

ای، بارانی و نشتی به ترتیب های قطرهعملکرد شکر در سیستم
آب مترمکعب ی مصرف یک به ازاکیلوررم شکر  6/0و  8/0، 4/4

 نواری ایدو سیستم آبیاری نشتی و قطرههمچنین مصرفی بود. 
درصد نیاز  400 ینتأمهای بهاره و پاییزه در شرایط )تیپ( در کشت

کشت بهاره و پاییزه با یکدیگر مقایسه شدند. در آبی ریاه با 
درصد در مصرف  55و  32استفاده از سیستم تیپ به ترتیب حدود 

داری در عملکرد ریشه ه کاهش معنیجویی شد بدون آنکآب صرفه
توان و شکر رخ دهد. لذا با استفاده از سیستم آبیاری تیپ می

کیلوررم شکر به ازای  4وری آب به مقدار بیش از به بهره یراحتبه
. همچنین در شرایط آبیاری تیپ حتی یافتدستهر مترمکعب آب 

کرد  ینتأمدرصد نیاز آبی ریاه را طی فصل رشد  70توان تا می

داری در عملکرد نسبت به آبیاری نشتی و بدون آنکه کاهش معنی
نیاز آبی ریاه رخ دهد. لذا با  صد درصد ینتأمتیپ در شرایط 
فشار و خصوصاً تیپ حداقل با های آبیاری تحتاستفاده از سیستم

توجه در قابل جوئیصرفهدار در عملکرد و نداشتن اختالف معنی
رردد. در مصرف آب می وریبهرهایش مصرف آب منجر به افز

های نیتروژنه را با مصرف کود یراحتبهتوان روش آبیاری تیپ می
درصد نسبت به روش آبیاری نشتی کاهش  25تا  یاریکودآبروش 

-ای نواری )تیپ( در کلیه استانداد. استفاده از روش آبیاری قطره

 ندندار آب شوری محدودیت کههای دارای زراعت چغندرقند 

 .است پذیرامکان
 

 چغندرقند پائیزه کشت توسعه -5
بدلیل  هاآن در که کشور از مناطقی در آبیاری مشکالت و آبی

پاییزه در همزمانی عمده فصل رشد با نزوالت جوی در کشت 
های پائیزه مقایسه با کشت بهاره، مصرف آب آبیاری در کشت

زه چغندرقند باشد. کشت پاییهای بهاره میبسیار کمتر از کشت
مدیریت آب از مزیت بسیار  ازنظرنسبت به کشت بهاره آن 

باشد. با توجه به نیاز آبی چغندرقند، در کشت بیشتری برخوردار می
 1000قند در استان خوزستان نیاز خالص آبی حدود پاییزه چغندر

مکعب در هکتار و در مناطق دارای کشت بهاره نیاز خالص آبی متر
در کشت  یگردعبارتبهمکعب در هکتار است. متر 8800حدود 

یابد. کشت درصد نیاز آبی کاهش می 55قند حدود پاییزه چغندر
استان خوزستان در  یرازغبههای رذشته در سالدر ایران قند چغندر

اما تحقیقات نشان داده ؛ شدبهاره انجام می صورتبهدیگر مناطق 
در برخی از مناطق که عالوه بر خوزستان امکان کشت پاییزه 

های نظیر فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی، ررمسیری استان
 خراسان جنوبی، رلستان و کرمان وجود دارد.

 

 برای شرایط کمبود آب شدهیهتوصاستفاده از ارقام  -6
بر رقم متحمل به خشکی پایا توانست در شرایط دور آبیاری 

 44قایسه با در م Aمتر تبخیر از تشتک کالس میلی 200 اساس
 46و  24میانگین حدود  طوربهرقم هیبرید امیدبخش منوژرم دیگر 

درصد به ترتیب عملکرد ریشه و شکر بیشتری تولید نماید. 
رقم رایج در شرایط  30همچنین برای تعیین ارقام مناسب از بین 

متر تبخیر از میلی 480آبیاری )در شرایط دور آبیاری براساس کم
 30ی حدود یجومایشات نشان داد با صرفه( آزAتشتک کالس 

 80قایسه با دور آبیاری برمبنای درصد در مصرف آب آبیاری )در م
که از  توان از ارقامی(، میAمتر تبخیر از تشتک کالس میلی
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مصرف آب آبیاری و عملکرد قند باال در شرایط کم وری بهره
 دورتی، ،233اس بیتی  بالو، آبیاری برخوردار هستند، نظیر آنتک،

استفاده نمود.  توکان و شکوفا پرفکتا، پالما، لوریکت، التیتیا، ایزابال،
-در شرایط دارای محدودیت آب، استفاده از رقم پایا در کلیه استان

اما ؛ پذیر استها و تنها در اراضی بدون آلودری به بیماری امکان
ای در کلیه مناطق کشت بهاره و در اراضی دار ذکرشدهارقام کشت 

 پذیر است.ری به بیماری ریزومانیا امکانآلودهآلودری و غیر
 

قند پس از آبگیری از غالت با کاشت چغندر -7

 استفاده از سیستم کشت نشائی
محدودیت منابع قند، طوالنی بودن دوره رشد چغندربا توجه به 

با غالت همزمانی آبیاری در قسمتی از دوره رشد خود دارند 
های توان بذور را در داخل رلدانی، میئنشا استفاده از کشت

های مخصوص در رلخانه در اوایل بهار کشت نمود. سپس ریاهچه
جوان را در زمان مناسب )بعد از ررفتن آخرین آب غالت( به 
مزرعه منتقل نمود. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داده است که 

کتار در در هتن  40حدود عملکرد شکر با استفاده از این روش 
)کشت بعد از آبگیری از غالت( کشت مستقیم روش در حالیکه 
 ءدر شرایطی که رلدان برای تهیه نشاتن در هکتار بود.  6حدود 

بدون رلدان نیز در همین راستا  ءتوان از نشامی ،وجود ندارد
در شرایط  ءاستفاده کرد. نشان داده است که استفاده از کشت نشا

( عملکرد ریشه و قند خردادماه)اواخر کشت بعد از برداشت جو 
 اررچه( نداشت. ماهیبهشتاردداری با کشت بهنگام )تفاوت معنی

دار که در شرایط بعد از برداشت رندم )تیرماه( این اختالفات معنی
هم نتوانست این اختالف عملکردی را  ءبود و استفاده از کشت نشا

ر مناطق دارای جبران نماید. لذا با استفاده از کشت نشائی د
وری توان بهرهجوئی در مصرف آب میمحدودیت آب، با صرفه

مصرف آب آبیاری را افزایش داد. توسعه کشت نشائی در 
فارس که  دارای محدودیت آب نظیر خراسان رضوی وی هااستان

 شود.ها وجود دارد، توصیه میهنگام در آنامکان برداشت دیر
 

شت و یا آخرین آبگیری قند بعد از برداکشت چغندر -8

 غالت پاییزه
 480طوالنی )حدود  نسبتاًقند به دوره رشد به دلیل نیاز چغندر

نیاز باالی آبی  یجهدرنتروز( جهت رسیدن به حداکثر عملکرد و 
یابد. نشان عملکرد کاهش می عمالًهنگام آن، در شرایط کشت دیر

ت به اوایل داده است که با تغییر تاریخ کاشت از اوایل اردیبهش
درصد  34تیرماه )بعد از برداشت غالت پاییزه( عملکرد قند حدود 

به دلیل امکان کشت  کشت دیرهنگام، وجودینباایابد. کاهش می
زمین زراعی و یا آب کمبود مشکل دارای در مزارعی که  ،دوم

وری از زمین باعث افزایش بهره یجهدرنتتواند مفید باشد. دارند، می
رردد. یار، درآمد کشاورز و تولید چغندرقند در کشور میو آب در اخت

متفاوت  یرهنگامدالعمل ارقام زراعی به کشت از طرف دیگر عکس
شود جهت حصول به عملکرد اقتصادی و است. لذا توصیه می

شده است جهت یهتوص قبول از ارقام زودرس استفاده شود.قابل
مقدار بذر را در مقایسه  اوالًتابستانه  درکشتبهبود تراکم در مزرعه 

 یاً از آرایشرانبا کشت بهاره بیشتر در نظر ررفت و 
های کم استفاده شود. تاریخ برداشت در کاشت با فواصل ردیف    

شرایط کشت تابستانه جهت افزایش عملکرد قند، باید تا حد 
کشت ی بهاره دیرتر انجام شود. هاکشتامکان، نسبت به 

ب آ های دارای محدودیتت دوم در استانکش عنوانبهچغندرقند 
 در دیرهنگام برداشت امکان که فارس ونظیر خراسان رضوی 

 .شودمی توصیه دارد، وجود هاآن
 

 ها در عرصهی راهکارالزامات توسعه
یجه حل درنتو  ذکرشدههای تحقیقاتی یافتهتوسعهجهت 

، به های تحقیقاتیضعف در انتقال مناسب اطالعات و یافتهمشکل 
 پیشنهاد 4در جدول  شدهارائه، الزامات ذکرشدههای ترتیب برنامه

 .ررددمی
 

 رهیافت پژوهشی
شده، بیانگر آن بینی هوا و اقلیم ارائههای پیشبسیاری از الگو 

دور در بسیاری از مناطق جهان تغییرات  چنداننهاست که در آینده 
است،  شدهنیبییشپاقلیمی زیادی رخ خواهد داد. بر این اساس، 

ها در بسیاری مناطق سطح کره درجه حرارت و سطح خشکی
که کشور ایران نیز قرار ررفته است،  یامنطقهخاکی منجمله در 

از کره زمین  یامنطقهافزایش یابد. از طرف دیگر، اررچه ایران در 
سالی خشک یهادورهکه در طول تاریخ همواره شاهد  قرارررفته
ه است، اما به دلیل افزایش رشد جمعیت و بود درازمدتکوتاه و 

های زیادی که در برداشت خصوصاًتقاضا برای مصرف بیشتر آب 
، باعث شده شدهانجامهای زیرزمینی های اخیر از آبطول دهه

روند کاهشی بیشتری  هرسالهآب  دسترسقابلکه منابع  است
و روند  شدهبینییشپداشته باشد. لذا با توجه به تغییرات اقلیمی 

وضعیت موجود منابع آبی، تحلیل وضعیت هر نوع تولید محصوالت 
 نظر ررفتنزراعی در آینده در مناطقی مشابه ایران باید با در 

که در قبل اشاره  رونههمانشرایط تنش کمبود آب همراه باشد. 
ریاهی است که توانایی تحمل شرایط  ذاتاًقند رردید، اررچه چغندر
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دوره رشد دارد، اما از طریق اصالح نبات  کمبود آب را در طی
 اخیراً اررچه. داد قند افزایشتحمل به خشکی را در چغندر توانیم

 تحقیقات موسسه توسط قندچغندر در خشکی به متحمل رقم
 هایتالش به نیاز خصوص این در اما است، شدهیمعرف چغندرقند

 و رشد دوره طول کاهش منظوربه قندچغندر اصالح. باشدمی بیشتر
 مصرف کاهش های¬راهکار از فتوسنتزی ییکارا افزایش زمانهم
 مناسب مناطق توسعه و ییشناسا. است قندچغندر زراعت در آب

 هاییراهکار یا و ررمسیر مناطق در قندچغندر پاییزه کشت جهت
 مناطق در قندچغندر انتظاری کشت مشکالت رفع جهت در

 از زمستان و پاییز جوی نزوالت از تربیش استفاده منظوربه سردسیر

-مورد بیشتر بایستی که است اجرایی و تحقیقاتی یکارهاراه دیگر

 نگهداری منظوربه خاک فیزیکی خصوصیات بهبود. ریرد قرار توجه
باال  منظوربه زیستی هایکود از استفاده و خاک رطوبت بیشتر
 مؤرر تواندمی طارتبایندرا نیز آبیکم به قندچغندر مقاومت بردن
 در فشارتحت آبیاری مختلف هایروش دیگر، طرف از. باشد

 حمایت مورد ترجدی طوربه باید خشکنیمه و خشک مناطق
 و کشاورزان دانش سطح افزایش خصوص این در و قرارررفته

 افزایش پیشرفت سرعت در تواندمی مربوطه هایهزینه کاهش
 واقع مؤرر فشارتحت آبیاری مختلف شرایط در کشت زیر سطح
 شود

وری آب در عرصه های افزایش بهرهالزامات توسعه راهکار -1جدول 
 الزامات طرح/ برنامه ردیف

 زودهنگامکشت  4
 آموزش کشاورزان

 های ترویجیتهیه انواع رسانه

 تغییر آرایش کاشت 2
 آموزش کشاورزان

 های ترویجیتهیه انواع رسانه

 آبیرشدی مقاوم به کم آبیاری در مراحلکم 3
 آموزش کشاورزان

 های ترویجیتهیه انواع رسانه

 فشارهای آبیاری تحتاستفاده از سیستم 1

 آموزش کشاورزان

 های ترویجیتهیه انواع رسانه

 دادن تسهیالت کم و یا بدون بهره جهت اجرای سیستم آبیاری و توسعه آن

 توسعه کشت پاییزه 5

 پاییزه شناسایی مناطق مستعد کشت

 تهیه ارقام مقاوم به بولت

 های قند به زراعت چغندرقند پاییزهتشویق کشاورزان و کارخانه

6 
برای شرایط کمبود  شدهتوصیهاستفاده از ارقام 

 آب

 تهیه ارقام مقاوم به خشکی

 آبیاریشناسایی ارقام تجارتی با عملکرد کمی و کیفی باال در شرایط کم

 آموزش کشاورزان

 های ترویجیع رسانهتهیه انوا

 کشت نشایی 7

 آموزش کشاورزان

 های ترویجیتهیه انواع رسانه

و همچنین ادوات کاشت نشاء از طریق ترغیب بخش خصوصی و یا  های مناسبتهیه رلدان

 آن از خارج از کشور واردکردن

8 
قند بعد از برداشت و یا آخرین کشت چغندر

 آبگیری غالت پاییزه

 آموزش کشاورزان

 های ترویجییه انواع رسانهته
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Abstract 

 
The rapid growth of the world's population and the increasing occurrence of droughts due to climate change and 

human actions have made available water available for agriculture worldwide reduced. The sharp decline in water 

resources has made agriculture section, as the largest consumer of water resources, involve to serious drought 

challenge. Given the need to food and increasing crop yields as well as water scarcity in the country, increasing 

yields per unit area should be achieved by saving water consumption as well as increasing water productivity. In 

Iran, the current productivity of sugar beet is about 0.6 kg of sugar per m-3 of water. According to the major goals of 

water use productivity improvement plans, it is expected that in the year 2025, one kg of sugar will be produced per 

m-3 of water. To achieve the goals of the plan, it is necessary, besides to increase the yield of sugar to about 10 ton 

ha-1, make the water consumption closer to actual water requirement by managing the water resources and using 

water reduction strategies. This paper shows the issues related to the causes of low water productivity in sugar beet 

farming and presents a management package to reduce irrigation water use and increase water use productivity 

resulting from numerous field studies in different regions of the country. Suggested items are: 1- Early seeding of 

sugar beet, 2- Change in sugar beet planting pattern, 3- Deficient irrigation in growth stages of drought-tolerate, 4- 
use of pressure irrigation systems, 5- development of autumn sugar beet cultivation, 6- Use of recommended 

Varieties for water deficit conditions, 7 -Sugar beet planting using transplanting system, and 8 - Sugar beet seeding 

after harvest or last irrigation of autumn cereals. In this article, after introducing the management package, their 

effectiveness as well as guidelines for the requirements developed in the field are presented. 

 

Keywords: Climate Change, Irrigation Management, Sugar Beet, Water Consumption Reduction, Water 

Productivity. 
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