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  افزايش كارايي مصرف آب با تغيير فصل كاشت چغندرقند در استان كرمان
  

  1و فريدون آهنگري 1محمدعلي جواهري

  شاورزي و منابع طبيعي كرمانت علمي مركز تحقيقات كأعضو هي
  

  چكيده 
ماريها و مصرف آب باال در هكتار با تهديد جدي زراعت بهاره چغندرقند در استان كرمان به دليل گسترش آفات و بي

لذا كاشت پاييزه چغندرقند با توجه به عملكرد باال و ميزان مصرف كمتر آب در هكتار  بايستي مورد توجه قرار . روبرو است
نيزطبق  كشت پاييزه چغندرقند. در شرايط خشكسالي و با توجه منابع محدود آب تغيير فصل كاشت اهميت زيادي دارد. گيرد

تحقيقات انجام شده در دشت ارزوئيه و شهرستان جيرفت از مناطق گرم استان با عملكرد باال و درصد قند قابل قبول قابل انجام 
اين نتايج نشان ميدهد كاشت پاييزه از كارايي مصرف آب بيشتري ). درصد 15نن در هكتار و عيار  75متوسط عملكرد (است 

بنابراين در استان كرمان كه به شدت محدوديت . برابر شكر توليدي بيشتر دارد 6/2ر بوده و  نسبت به كشت بهاره برخوردا
  .منابع آبي وجود دارد جايگزيني كشت پاييزه با بهاره از اهميت فراواني برخوردار است

  
 چغندرقندو  ، كارايي مصرف آبكشت پاييزه:كلمات كليدي 

  
  : مقدمه

گيرد و سابقه كشت پاييزه در اين استان  در استان كرمان فقط به صورت بهاره انجام ميبا توجه به اينكه كشت چغندرقند 
در شهرستان ارزوييه از مناطق گرم ) 1381( نتايج تحقيق جواهري . تحقيقاتي در اين زمينه صورت پذيرفتوجود نداشته است 

%  5در سطح احتمال  BR1ري نسبت به رقم عملكرد شكر سفيد و عملكرد ريشه بيشت  DEZرقم استان كرمان نشان داد كه 
همچنين بهترين . كمتر است%   1در سطح احتمال  BR1نسبت به رقم  DEZداشته و ناخالصي ريشه و درصد بولتينگ در رقم 
بوده % 44/11و درصد قند خالص   ton/ha09/85، عملكرد ريشه ton/ha64/9تاريخ كاشت اول شهريور با عملكرد شكر سفيد 

  .)1(باشد مي  ton/ha38/9ن تاريخ برداشت نيز پانزدهم خرداد با عملكرد شكر سفيد و بهتري
طبق . شود كه مجموع توليدات فتوسنتزي بيشتر شده وماده خشك گياه افزايش يابد افزايش طول دورة رشد گياه باعث مي

افزايش وزن . شود غندرقند ميهاي انجام شده، تاريخهاي مختلف كاشت باعث اختالف زيادي در عملكرد ريشه چ بررسي
فواصل يك ماهه كاشته شده، در هر تاريخ ) تير(تا جوالي ) فروردين(خشك ريشه هنگامي كه چغندرقند در ماههاي آوريل 

  ).3(برابر بود  8/2و  8/1، 4/1كاشت نسبت به تاريخ كاشت قبل به ترتيب 
در در دوفاصله   Montanaو  BR1 ،Posadaين، رسول، شيررقم چغندرقند  5در تخقيقي بر روي )  1385(جواهري 

درصد ساقه روي  ،با عملكرد شكر سفيد باال Montanaو  Posada ارقامنشان داد كه سانتيمتري كاشت  60و  50خطوط  
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به طوري كه عملكرد  قرار داد تاثير  را تحت عملكرد ريشه ، فاصلة خطوط كاشت همچنين . بودندكمتر، برتر از ساير ارقام 
تاثيري بر درصد فاصلة خطوط كشت  .بدست آمدسانتيمتر  60از فاصله خطوط  ترسانتيمتر بيش 50يشه در فاصله خطوط كشت ر

  .)2(و ساير خصوصيات كمي و كيفي محصول چغندرقند نداشته است) ساقه روي(بولتينگ 
يشتر باشد، عملكرد ريشه هم بيشتر هرچه اين گسترش زودتر و ب. عملكرد ريشه تابعي از زمان و اندازه گسترش تاج است 

درصد بيشتر از كشت  26سودمندي نسبي حدود  ،نشان داد كه در كشت بهاره) 5(جاگارد و وركر  تحقيقات ).3(مي شود 
هاي حقيقي و دروغين، نماتدها و همچنين بولتينگ  پاييزه است ولي وجود بيماريهاي مختلف مانند ويروس زرد، سفيدك

نشان داد كه در كشت پاييزه عملكرد ريشه به طور قابل  وود و اسكات  آزمايشات .گردد اين سودمندي ميباعث از بين رفتن 
  .)7(اي بيشتر از كشت بهاره است مالحظه
  

  :بررسي امكان كاشت پاييزه چغندرقند در استان كرمان 
انجام شده دشت ارزوئيه و  طبق تحقيقات. در استان كرمان مناطق مستعدي براي كشت پاييزه چغندرقند وجود دارد

متوسط عملكرد (شهرستان جيرفت از مناطق گرم استان اين نوع كشت با عملكرد باال و درصد قند قابل قبول قابل انجام است 
مناطق گرم استان كه براساس آمار هواشناسي قابليت كاشت پاييزه چغندرقند در آنها وجود ). درصد 15نن در هكتار و عيار  75

  .منطقه جيرفت و كهنوج، دشت ارزوئيه، بم و شهداد: رتند ازدارد عبا
  :دشت ارزوئيه 

 56و   25دشت ارزوئيه در فاصله صد كيلومتري جنوب غربي شهرستان بافت واقع شده و داراي مختصات جغرافيايي 
  .عرض شمالي است 28و   29طول شرقي ، و 

تان تشكيل شده وكشاورزان آن نسبت به كشاورزان شهرستان بردسير اين منطقه قطب توليد گندم استان بوده و از سه دهس
دشت ارزوئيه جزء دشتهاي دامنه اي است كه مواد واريزه اي آن .مالكان بزرگتري بوده و اراضي آن يكپارچگي بيشتري دارند
اراي آب و هواي بياباني اين منطقه براساس تقسيم بندي آمبرژه د. توسط رودخانه هاي موقت سيالبي ، رسوب گذاري شده اند

درجه سانتيگراد، و ميانگين درجه حرارت حداقل ساالنة  7/31ميانگين درجه حرارت حداكثر ساالنة آن . گرم خفيف مي باشد
متوسط ميزان بارندگي در  .درجه سانتيگراد مي باشد -4/11درجه حرارت حداقل مطلق آن  نيز  و درجه سانتيگراد 49/15آن 

متر و حداكثر رطوبت  ميلي 72متوسط بارندگي در اسفندماه در اين منطقه  .باشد ميلي متر مي 248زمستان دشت ارزوئيه در 
متوسط حداكثر و حداقل رطوبت نسبي به . بوده است% 27حداقل رطوبت نسبي نيز در شهريور ماه . باشد مي% 69نسبي هوا 

% 95. رشته قنات وجود دارد 11حلقه چاه عميق و نيمه عميق و  422رودخانه  8در اين منطقه . باشد مي% 39و % 54ترتيب برابر 
ميليون  223هاي زيرزميني منطقه معادل  ميزان برداشت آب. منابع آبي مناسب و مابقي داراي محدوديت از جمله شوري هستند

  . كيلومتر مربع است 312/3495مساحت اين دشت . مترمكعب در سال مي باشد
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كشت پاييزه را در اين دشت موفقيت آميز دانسته و بهترين تاريخ كاشت و برداشت را ) 1380ري جواه(نتايج يك تحقيق  
در سه تاريخ كاشت  BR1و   DEZدر اين آزمايش دو وارييته . كند به ترتيب دهم شهريور و نيمه اول ارديبهشت توصيه مي

به ) هم فروردين، پانزدهم ارديبهشت و پانزدهم خردادپانزد(و سه تاريخ برداشت ) اول شهريور، بيستم شهريور و دهم مهرماه(
نتايج نشان  .مورد ارزيابي قرار گرفتند 1381سه تكرار در سال  در هاي كامل تصادفي بلوك طرح صورت فاكتوريل، در قالب

الصي داشته و ناخ%  5در سطح احتمال  BR1عملكرد شكر سفيد و عملكرد ريشه بيشتري نسبت به رقم   DEZرقم داد كه 
بهترين تاريخ كاشت اول شهريور .كمتر است%   1در سطح احتمال  BR1نسبت به رقم  DEZريشه و درصد بولتينگ در رقم 

بوده و بهترين تاريخ % 44/11درصد قند خالص  62/15، عيار ton/ha09/85، عملكرد ريشه ton/ha64/9با عملكرد شكر سفيد 
  .)2جدول(باشد برداشت نيز پانزدهم خرداد مي

در منطقه جهت تعيين بهترين فاصله خطوط كاشت و رقم مناسب اجرا ) 1384جواهري (همچنين طرح تحقيقاتي ديگر 
  .گرديد كه نتايج اين طرح نيز امكان كاشت پاييزه چغندرقند در اين دشت را تاييد مي نمايد
باشد كه بدليل عدم  هكتار مي 25000دشت ارزوئيه جزء شهرستان بافت بوده و سطح زيركشت گندم در اين منطقه حدود 

تناوب مناسب، آفات و بيماريهاي گندم در اين منطقه شيوع پيدا كرده است بنابراين كشت چغندرقند حداقل در قسمتي از 
  .مزارع اين دشت مي تواند در تناوب با گندم قرار گيرد

  :هاي كاشت پاييزه چغندرقند در استان  مزيت
دو نظر زراعي و صنعتي مهم ميباشد كه عالوه بر اينكه براي كشاورزان زراعتي سودمند چغندر قند گياهي است كه از 

لذا از انجا كه ساليانه . است با توليد شكر، تفاله و مالس وساير فراورده هاي صنعتي به گياهي استراتژيك تبديل شده است
اعت اين محصول با توجه به پتانسيل هاي موجود مقدار زيادي ارز بدليل واردات شكر از كشور خارج ميشود الزم است به زر

براي استان بسيار سودمند بوده و ) اشتغالزايي(توسعه كشت اين محصول از نظر زراعي، اقتصادي و اجتماعي .  توجه ويژه شود
  . در صورت توجه مسئولين استان به يكي از قطب هاي همه توليد شكر در كشور تبديل خواهد شد

  :مصرف آب از نظر راندمان -1
 %) 50تا  30( پايين بودن نياز آبي چغندرقند پاييزه نسبت به بهاره 

 هاي پاييزه و زمستانهاستفاده مؤثر و كامل از بارندگي

 برابر شكر توليدي بيشتر نسبت به كشت بهاره 6/2

  مقايسه عملكرد وشكر توليدي در كشت چغندرقند پاييزه و بهاره در استان كرمان -1جدول 
ميزان آب مصرفي شتنوع ك

 )متر مكعب(در هكتار

  عملكرد
)تن درهكتار(

  درصد 
قند  نا خالص

عملكرد شكر سفيد 
 )تن درهكتار(

  كارآبي مصرف آب 
  مترمكعب/ گرم شكر(

 )هكتار/آب 

 300 2/4 0/17 35 14000چغندرقند بهاره

 800 1/7 0/15 70 9000چغندرقند پاييزه
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  ) :وب چغندرقند با گندمهاي تنا مزيت(از نظر زراعي -2
هاي هرز بعد از كشت چغندرقند به شدت كم شده و هزينه  شود علف موجب مي پاييزه  عالوه بر اين كشت چغندرقند

از كشت چغندرقند در  پسافزايش عملكرد و بهبود خواص فيزيكي خاك . هاي هرز در كشت گندم كاهش يابد دفع علف
ها به سرعت شايع شده كه با  م تناوب و كشت مرتب گندم آفات و بيماريدرصورت عد.مزارع گندم گزارش شده است

ها به طور چشمگيري كاست و با  قرار دادن محصوالت جديد در تناوب  توان از جمعيت و خسارت آفات و بيماري تناوب مي
سيستم باشد زيرا  ائد اين تناوب مياز ديگر فوها به ويژه كود  وري از نهاده افزايش بهره .با گندم به كشاورزي پايدار دست يافت

در نتيجه از دو عمق مختلف خاك مواد غذايي را جذب نموده و  ريشه گندم سطحي و افشان، چغندر راست و عميق است
  . كارايي استفاده از زمين افزايش خواهد يافت

  
  :نتيجه گيري

در استان كرمان تهيه شده است، نشان    )1381( كه بر اساس تحقيقات انجام شده توسط جواهري  1با توجه به جدول 
اين نتايج و اهميت تناوب . ميدهد كاشت پاييزه از كارايي مصرف آب بيشتري نسبت به كشت بهاره در استان كرمان ميباشد

زراعي آن نشان ميدهد در استان كرمان كه به شدت محدوديت منابع آبي وجود دارد جايگزيني كشت پاييزه با بهاره از اهميت 
  .فراواني برخوردار است

  
  :منابع مورد استفاده

، نهاييگزارش  .اثر تاريخ كاشت و برداشت بر عملكرد كمي و كيفي چغندرقند در منطقه ارزوييه. 1381. جواهري، م -1
  .مركزتحقيقات كشاورزي كرمان

گزارش  .ت ارزوئيه تاثير فاصله خطوط كاشت و رقم بر خواص كمي و كيفي چغندرقند در دش. 1385. جواهري، م -2
  .، مركزتحقيقات كشاورزي كرماننهايي

 
3-Hull R, Webb DJ (1970) the effect of sowing date and harvesting date on the yield of sugarbeet, J. Agric. Sci 

camb. 75: 223-229 
 
4-Izumiyama Y (1984) Production and distribution of bry matter as a basis of sugar beet yield, J.A.R.Q. 17 (4): 

219-224 
 
5-Jaggard KW, Werker AR (1998) An evaluation of potential benefits and costs of autumnsown sugar beet in 

NW Eroupe. IACR- Brooms Barn, Bury st Edmunds, IP 28 6NP, uk. 
 
6-Lexander K (1980) Present knowledge of sugar beet bolting mechanism. Proceeding of the 43 rd winter 

congress. International Institut for sugar beet Research. pp 245-256    
 
7-Wood DW, scott RK (1975) Sowing sugarbeet in autumn in Enghand. Journal of Agricultural science, 

Cambridge 84, 97-108. 



  ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
 1388ماهمهر 29-30

ه ش    ن   ھما شاورزی  ھار و         ای    ایده     ی   

 

189 

  

Improving water use efficiency(WUE)by changing cultivation season of sugar 
beet(Beta vulgar)in Kerman province 

 
M.A.  Javaheri1 and F. Ahangari1 

Kerman Agricultural and Natural Resources Center  

 
  Abstract   
    Spring Sugar beet (Beta Vulgaris) cultivation, in Kerman province is confronted with expanding 

pests and diseases besides extrausing of water.Thus Autumn cultivation of Suger beet(Beta vulgaris),with 
regards to high yield joint with lower use of water should be regarded. Changing of cultivation season is 
very important during drought years and in relation to limited water sources. On the basis of 
accomplished studies in Orzuie plain and Jiroft, tropical areas in Kerman, Autumn cultivation of Sugar 
beet(Beta vulgaris)with high yield and acceptable extracted sugar percentage is possible.(average yield 75 
ton per hectar and sugar percentage about15%).These results showed that autumn cultivation of Sugar 
beet(Beta vulgaris)in contrast to spring cultivation has more water use efficiency(WUE) and produces 
sugar more than twice and half. Therefore, in Kerman province that faces limited water sources, replacing 
spring cultivation with autumn cultivation is of great importance. 

 
 
Keyword: Autumn cultivation, Water Use Efficiency(WUE), Sugar beet    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


