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چکیده
در اين تحقيق اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد ريشه ،شکر و قند چغندرقند مورد ارزيابی قرار گرفت .آزمايش بهمدت سه سال
در كرج ،مشهد ،اصفهان و مياندوآب به اجرا در آمد .در اين آزمايش پس از استقرار گياه ،در هر يك از مراحل چهارگانه رويشی (ابتدايی ،توسعه ،مياانی و
انتهايی رشد) اجازه داده شد تا رطوبت قابلدسترس خاك تا سطح  ۷۰و  ۹۰درصد كاهش يابد و سپس آبياری انجام شد .در مجاورت  ۸تيمار ذكر شاده،
تيمار شاهد (در طول دوره رشد بعد از تخليه  ۵۰-۴۵درصد رطوبت قابلدسترس خاك ،رطوبت خاك مجدداً تا سطح ظرفيت زراعی افزايش داده شد) نيز
گنجانده شد .طرح آزمايشی در قالب بلوكهای كامل تصادفی بهصورت كرتهای خرد شده (كرتهای اصلی دو سطح تخليه رطوبتی خاك و كرتهای
فرعی چهار سطح مراحل مختلف رشد گياه) در چهار تکرار به اجرا در آمد .نتايج نشان داد تيمار شاهد ،تخليه  ۷۰درصد و  ۹۰درصد رطوبت قابلدسترس
خاك بهترتيب  ۱۲۶۰۷ ،۱۳۰۶۷و  ۱۲۰۶۰مترمکعب آب دريافت كردهاند .تخليه  ۷۰درصد رطوبت قابل استفاده خاك در هيچيك از مراحال رشاد تا ثير
معنیداری در كاهش وزن ريشه و افزايش و يا كاهش درصد قند نداشت .تخليه  ۹۰درصد رطوبت قابل استفاده خاك موجب كاهش معنیدار وزن ريشه
شد .بيشترين كاهش وزن ريشه در اثر تخليه  ۹۰درصد رطوبت قابل استفاده خاك در مرحله سوم رشد گياه مشاهده شد .تيمار تخليه  ۹۰درصد رطوبات
قابل استفاده خاك در مرحله چهارم رشد موجب كاهش معنیدار درصد قند نسبت به تيمار شاهد شد كه دليل آن فراهم شدن شرايط رطاوبتی مناساب و
مصرف قند ذخيرهشده برای بازسازی اندام هوايی میباشد .اعمال گزينه تخليه  ۹۰درصد رطوبت خاك در هريك از مراحل مختلف رشد اساساً باهدليال
كاهش عملکرد ريشه ،موجب كاهش عملکرد شکر و عملکرد شکر سفيد میشود لذا كم آبياری در اوايل فصل رشد مایتواناد موجاب صارفهجاويی در
مصرف آب گردد .در تمام مناطق ،باالترين بهرهوری آب در تيمار  ۷۰درصد تخليه رطوبتی احصاء شد.
واژههای کلیدی :آبياری ،تخليه رطوبتی خاك ،چغندرقند ،مرحله رشد
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 -۱استاديار بخش تحقيقات فنی و مهندسی كشاورزی ،مركاز تحقيقاات و آماوز
كشاورزی و منابع طبيعای اساتان اصافهان ،ساازمان تحقيقاات ،آماوز و تارويج
كشاورزی ،اصفهان ،ايران
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مرحله جوانهزنی و استقرار گياه چغندرقند در اكثار منااطق كشاور
مواجه با مراحل حساس رشد و نموی غالت همچون گندم مایباشاد.
زارعاين در ايان مرحلااه تارجيح مایدهنااد آب موجاود را باه غااالت
اختصاص دهند .لذا زراعت چغندرقند در اين مرحله با كمبود آب مواجه
بوده و عملکرد نهايی قند بهواسطه كاهش جوانهزنی و استقرار ،بهطور
جدی كاهش میيابد .از سوی ديگر آبياری زيااد در طاول دوره رشاد
موجب هدر رفت آب از طريق زهآب و رواناب شده و رطوبت خااك را
افزايش داده و گاهی موجب آبشويی عناصر غذايی به ويژه نيتروژن از
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منطقه ريشه میشود .هرگونه امکان صرفهجويی آبياری در طول دوره
رشد میتواند برای زارع مهم باشد .از جمله راههای استفاده بهينه آب،
تعيين حداقل نياز آب آبيااری در مراحال مختلاف رشاد گيااه اسات،
بطوريکه عملکرد شکر كاهش معنایداری نياباد و زارع بتواناد ساطح
وسيعتری را كشت نموده و يا به سااير محصاوالت اختصااص دهاد.
ميزان مصرف آب آبيااری بساتگی زياادی باه شارايط آب و هاوايی،
مديريت آبياری ،طاول دوره رشاد و تاا حادودی باه تاراكم گيااهی،
نيتروژن ،ژنوتيپ ،بيماری ،تعاداد روز از سابز شادن تاا رسايدن دارد.
همچنين مصرف بيش از حد آب در رو آبياری نشتی در اوايل دوره
رشد برای جوانهزنی بذرها موجب كاهش كارايی مصارف آب آبيااری
گرديد .غالبی ( )۱۳۷۹بهمنظاور بهيناهساازی مصارف آب در زراعات
چغندرقند از رو آبياری بارانی تك شاخهای استفاده كارد .او نتيجاه
گرفت با مصرف حدود  ۹۰۰۰متر مکعاب آب آبيااری خاال باا دور
آبياری هشتروزه در  ۱۸نوبت آبياری حاداكثر عملکارد ريشاه ،شاکر
خااال و همچنااين كااارآيی مصاارف آب را بااه دنبااال دارد .كااارتر و
همکاران بعد از اينکه تيمارهای مختلف را تا حدود اواسط ماه جاوالی
(زمانی كه پوشش گياهی خاك صد درصد شد) به طور يکنواخت و بار
اساس توصيه مطلوب آبياری نمودند ،ت ثير تنش آب بر روی چغندرقند
در مقاطع بعدی رشد و نمو را مورد مطالعه قرار دادند و مشاخ شاد
قطع آبياری بعد از ياك آبيااری سانگين در دو مااه قبال از برداشات
موجب كاهش عملکرد قند نگرديد .بهطور كلی محادوديت آبيااری در
سه ماهه آخر فصل رشد ،رشد برگها ،شاخ ساطح بارگ و جاذب
نيتروژن را كاهش داد ،درحالیكه موجب افازايش درصاد قناد گردياد
( .)Carter et al., 1980در ايتاليا باربيری دريافت كه آبياری ،ميانگين
عملکرد ريشه و اندازه ريشهها را افزايش اما درصد سااكارز را كااهش
داد ) .(Barbieri, 1982در مطالعااهای كااه توسااط جهاااد اكباار و
ابراهيميان ( )۱۳۷۷طی ساه ساال در اصافهان انجاام شاد مشاخ
گرديد ت خير در آبياری پس از سبز شدن محصول تاا آخارين آبيااری
گندم ،كاهش معنیداری در عملکرد ريشه و قند ايجاد نمیكند .نتاايج
نشان داد چغندرقند میتواند از ت خير آبياری پس از سبز شدن محصول
صدمهای نبيند كه علت میتواند آب ذخيرهشاده توساط آبيااریهاای
اوليه برای سبز كردن محصاول باشاد ولايکن طاول مادت تا خير در
آبياری هنوز مشخ نشده است .دورنبوس و پرويت حد تخليه مجااز
رطوبتی چغندرقند را برابر  ۵۰درصد اعالم كردند .ميزان تخلياه مجااز
رطوبتی در مراحل مختلف رشد با توجه باه تبخيار و تعارا مااكزيمم
متغير است ( .)Doorenbose and Pruit, 1977عملکرد ريشه چغندر
قند اغلب بر اثر تنش خشکی كاهش میياباد و معماوال جاذب آب از
اليه های عميقتر بخاطر وجود ريشه ناكافی در عمقهای پايين كمتر
صورت میگيرد .با كاهش رطوبت در اليههای بااليی خاك ،ريشهها
شروع به جذب آب از اليههای پايينتر میكنند ،تا آنجا كه باا اعماال
كمآبياری تا سطح  ۷۵درصد آبياری كامل میتوان نتيجه قابل قباولی
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را در مورد عملکرد چغندر قناد بدسات آورد ).(Fitters et al., 2018
نورجو و بقايیكيا ( )۱۳۸۰نشان دادند كه چغندرقند حساسايت زياادی
به تنش آبی در تمام مراحل دوره رشد خود دارد و باهمنظاور حصاول
حداكثر توليد ريشه نياز آبی آن بايد تاا برداشات تا مين شاود .ايشاان
گزار دادهاند كه ت ثير تنش خشکی در درصد كاهش شکر در مراحل
رشد سبزينگی چغندرقند بيشتر از ساير مراحل رشد میباشد.
كارتر چغندرقند را تحت شرايط تيمارهای آبياری كام ،متوساط و
زياد در مقايسه با تيمارهای بدون آبياری قارار داد .وی نتيجاه گرفات
كه بيشترين عملکرد مربوط به تيمار حداكثر آبياری بوده ولای در ايان
تيمار درصد قند كاهش نشان داد .بيشاترين عملکارد شاکر در تيماار
آبياری متوسط به مقدار  ۱۱/۷تن در هکتار به دست آماد كاه تفااوت
معنیداری با تيمار آبيااری زيااد نداشات ( .)Carter, 1990صاادقيان
( )۱۳۷۷تعدادی از ژنوتيپهای چغندرقند را در دو منطقه كرج و مشهد
تحت شرايط تنش خشاکی بررسای نماود .متوساط عملکارد ريشاه،
عملکرد شکر و مقدار شکر سفيد به ترتياب  ۵۹/۰۷ ،۵۹/۱۳و ۶۰/۰۲
درصد در مقايسه با شرايط كنترلشده كاهش داشت در حالیكه عياار
قند افزايش  ۵/۷درصدی داشت .مطالعاتی در كاليفرنيا در خااكهاای
عميق نشان داد كه قطع آبياری به مدت  ۳تا  ۵و يا حتی  ۷هفته قبل
از برداشت باعث كاهش عيار قند نمیگردد (.)Howell et al., 1987
نتايج بعضی از تحقيقات انجامشده نشان میدهد كه كم آبياری سابب
افزايش درصد قند در چغندرقند شده اسات ( Musick and Walker,
.)1987
تاثير سه سطح كمآبيااری شاامل ۵۰ ، ۳۰و  ۷۵درصاد ظرفيات
زراعی در مرحله توسعه پوشش گياهی بر عملکرد چغندر قناد بررسای
شد .نتايج نشان داد كه كمآبياری بطور معنیداری ماده خشاك درون
ريشه را افزايش میدهد .پارامتر ماده خشك ريشه گيااه تحات تيماار
كم آبياری ماليم ( ۵۰درصد ظرفيت زراعی) بيشاترين تااثير مثبات را
دريافت نمود .البته با كااهش فتوسانتز در تيماار كام آبيااری شاديد،
عملکرد چغندر قند كاهش نشان داد ).(Li et al., 2019
نورجو و همکاران ( )۱۳۷۹نشان دادند كه با افزايش دور آبياری از
 ۷روز به  ۱۰و  ۱۴روز مصرف آب به ميزان  ۸/۲و  ۱۷كاهش يافته و
درصد عيار قند به ترتياب باه  ۱۵/۷۳و  ۱۶/۰۱افازايش يافات .آنهاا
گزار دادند با افزايش دور آبياری از هفت به ده و چهارده روز ميزان
شکر قابل استحصال به ترتيب  ۹/۴و  ۲۰/۷درصد كاهش داشته است
اما مقادار بهارهوری آب بار مبناای شاکر سافيد باه ترتياب از ۱/۱۷
كيلوگرم بر مترمکعب باه  ۱/۱۵و ۱/۱كااهش نشاان داد .ميرزايای و
رضوانی ( )۱۳۹۱در تحقياق خاود نشاان دادناد مرحلاه چهاارم رشاد
چغندرقند كمترين حساسيت را به كم آبياری داشت ،چنانکه در مرحلاه
چهارم رشد با كاهش  ۴۵درصد آب مصرفی نسبت باه آبيااری كامال
فقط  ۵/۵درصد كاهش را نسبت به تيمار شااهد نشاان داد .باه نظار
میرسد كه میتوان با برنامهريزی صحيح آبياری در مراحل رشد گيااه
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با ضريب حساسيت پايين ،ميزان معينی از نياز آبی گياه را كااهش داد
بطوری كه ميزان افت محصول كمتر از ميزان آب كسر شده باشد .بار
اساس نتايج اين آزمايش امکان كاهش مقدار آب مصرفی تا  ۴۵درصد
در مراحل دوم و چهارم و تا  ۱۵درصد در مرحله سوم رشد نسبت بااه
آبياری كامل ،بدون كاهش معنیدار در عملکرد قند قابال استحصاال،
در زراعت چغندرقند وجود دارد.
اثرات مقادير مختلف تخليه رطوبتی خاك در مراحل مختلف رشد
چغندرقند ريشه ای و تاثير آن بر صافات كمای و كيفای محصاول در
مياندوآب مورد بررسی قرار گرفت .بر مبنای يافته اين پزوهش تخلياه
رطوبتی باال ( ۸۵-۹۰درصد) علی رغم اين كه سبب كاهش عملکارد
ريشه شده ولی به دليل بهبود خواص كيفی ريشاه و استحصاال قناد،
كاهش عملکرد را جبران نموده بود .همچنين بيشاتری بهارهوری آب
در تيمار تخليه رطوبتی  ۷۰درصد بدسات آماد (فتاوحی و همکااران،
.)۱۳۸۷
با توجاه باه مطالاب فاوا و قباول ايان واقعيات كاه عملکاارد
چغندرقناد در شارايط تانش كمباود آب كمتاار از شرايط بدون تنش
است توجه به اثرات تنش رطوبتی بر رشاد گيااه (در برخای از مراحل
رشد) ضروری بهنظر میرسد .در اين راستا هدف از اين پژوهش تعيين
مقدار آب مورد نياز در چهار مرحله رشد اصلی گيااه ،اثار متقابال دوره
رشد با حداكثر تخليه رطوبتی بر عملکرد قند ،تعيين حداقل و حاداكثر
آب مورد نياز بر اساس چهار مرحله رشد ،مشخ كردن حساسترين
مرحله رشد به كم آبياری و امکان اعمال كم-آبياری برای صرفهجويی
در مصرف آب گياه چغندرقند میباشد.

مواد و روشها
در اين پژوهش اثارات تانش رطاوبتی در مراحال مختلاف رشاد
چغندرقند و ت ثير آن بر صفات كمی و كيفی چغندرقناد ماورد ارزياابی
قرار گرفت .آزمايشها در ساالهاای  ۱۳۸۳ ،۱۳۸۲و  ۱۳۸۴در كارج،
مشهد و اصفهان باه ترتياب در مزرعاه تحقيقااتی مطهاری واقاع در
كمال آباد كرج ،ايستگاه تحقيقاات كشااورزی و مناابع طبيعای طارا
مشهد و ايستگاه تحقيقااتی كبوترآبااد اصافهان باه اجارا در آماد .در
مياندوآب آزمايش در سال های  ۱۳۸۳و  ۱۳۸۴در ايساتگاه تحقيقاات
كشاورزی و منابع طبيعای ايان شهرساتان باه اجارا در آماد .در ايان
آزمايشها  ۹تيمار مديريت آبياری شركت داشتند كه  ۸تيمار از تركيب
فاكتوريل چهار مرحله رشد رويشی (فاكتور  Aبهطور ميانگين ،۹۰ ،۶۴
 ۱۲۰و  ۱۴۸روز پس از كاشت) و دو ميزان تخليه رطوبتی خاك شامل
تخليه  ۷۰و  ۹۰درصد رطوبت قابلدسترس خاك (فااكتور  )Bبعاد از
استقرار گياه حاصل شده بود .در كنار تيمار شااهد كاه در طاول دوره
رشد بعد از تخليه  ۵۰- ۴۵درصد رطوبت قابلدسترس خااك آبيااری
تکرار شد .طرح آزمايشی در قالب بلوكهای كامل تصادفی ()RBCD
در چهار تکرار به اجرا در آمد .در فاكتور  ،Aرشد رويشی چغندرقناد از
نظر  FAOبه چهار مرحله تقسيم میشود ( )Allen et al., 2009ولی
در عمل در اين پژوهش به دليل اينکه اعمال تيمار تنش خشکی بعاد
از استقرار بوته انجام شد (دو نوبت آبياری بدون اعمال تيمار)  ،مراحل
رشد به آن صورتی كاه  FAOتقسايم نماوده اسات ،انجاام نشاد .در
جدول  ۱مشخصههای چهار مرحلاه رويشای از نظار  FAOو اعماال
شده در اين تحقيق آورده شده است.

جدول  -1مشخصههای چهار مرحله رويشی از نظر  FAOو اعمال شده در اين تحقیق
الفFAO :
پوشش سطح زمين
تعداد روز
GDD

فنولوژی

مجموع تعداد روز
شاخ سطح
مجموع GDD
فنولوژی

مرحلة ابتدائی رشد
 ۱۰درصد
۲۰-۲۴
۳۰۰
 ۴-۶برگی
مرحلة ابتدائی
۴۵-۸۲
كمتر از يك
۱۰۰۰-۱۶۰۰
 ۱۰-۸برگی

مرحله توسعه گیاه
 ۷۰تا  ۸۰درصد
۶۶
۱۲۰۰
۲۰-۱۶
ب :اعمال شده
مرحله توسعه گیاه
۷۳-۱۰۷
۱/۵
۱۶۰۰-۲۴۰۰
۲۰-۲۶

هر كرت به طول  ۱۰متار و عار  ۴/۵متار كاه در آن  ۶خاط
كاشت با فاصله  ۵۰سانتیمتر و  ۳خط بدون كاشت باهعناوان فاصاله
بين تيمار در نظر گرفته شد .عر هر بلاوك  ۴۰متار باود .بناابراين

مرحله میانی
شروع كاهش LAI
۹۰
۱۸۰۰
۴۰-۳۴
مرحله میانی
۹۴-۱۴۱
۳/۵
۲۴۰۰-۳۰۰۰
۳۰-۴۰

مرحله نهايی
تا برداشت محصول
۴۰
۱۰۰۰

مرحله نهايی
۱۲۸-۱۶۷
كمتر از ۳
۳۰۰۰-۳۴۵۰
كمتر از ۳۰

مساحت كل طرح با چهار تکرار  ۲۰۰۰ = ۵۰×۴۰متر مربع بود .بارای
يکنواخت كردن كرتهای آزمايشی اين تحقيق در قطعاه زمينای كاه
محصول سال قبل كشت ازديادی گندم بود به اجرا در آمد .در بهار در
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نيمه دوم فروردين پس از انجام عمليات آمادهساازی زماين اقادام باه
كشت شد .پس از تهيه زمين كه شامل شاخم عمياق و ديساك باود
نمونهای مركب از خاك مزرعاه آزمايشای از اعمااا  ۰-۳۰و ۳۰-۶۰
ساانتیمتااری گرفتااه شااد و عناصاار ميکاارو ،ماااكرو تعيااين و برخای
خصوصيات فيزيکی خاك مانند جرم مخصوص ظااهریPWP, FC ،
و خصوصيات شيميايی مورد تجزيه قرار گرفت .بر اساس نتايج تجزيه
خاك فسفر به ميزان  ۱۵۰كيلوگرم در هکتاار از منباع ساوپر فسافات
تريپل و پتاسيم به ميازان  ۱۰۰كيلاوگرم در هکتاار از منباع ساولفات
پتاسيم و بهصورت صد در صد قبل از كاشت به زماين داده شاد و باا
ديسك با خاك مخلوط گرديد .كود نيتروژناه از منباع اوره باه ميازان
 ۲۵۰كيلوگرم در هکتار و در سه نوبت هنگام كشت ،تنك و يك مااه
بعد از تنك و ميکرو المنتها در اواسط دوره رشد در اختيار گيااه قارار
گرفتند .در اين تحقيق كليه تيمارهای آزمايشی به رو جوی و پشته
آبياری شد .بطوريکه پس از اعمال كود و ديسك با استفاده از فارور به
فاصله  ۵۰سانتیمتر شياربندی و پشتهها بهوسيله شيپر اصالح شادند.
بذر با دستگاه ايورد كشت شد .در اين تحقيق در كرج رقم  ۷۲۳۳كاه
بهوسيله بخش بهنژادی موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند
معرفی شده است مورد كشت قرار گرفات .در مشاهد در ساال ۱۳۸۲
رقم  ۷۲۳۳كشت شد و مت سفانه آزمايش به بيماریهاای رايزومانياا و
پوسيدگی ريشه رايزو كتونيايی مبتال گرديد و عملکرد ريشه را بهشدت
كاهش يافت .در سال  ۱۳۸۳بذر دورتی ايرانی كشت شد ولی اين بذر
نيز مت سفانه قوه ناميه پايين داشت و مزرعه دچاار باد سابزی شاديد
گرديد .در سال  ۱۳۸۴رقم مقاوم خاارجی دورتای كشات شاد و سابز
آزمايش كامالً رضايتبخش بود .در اصافهان در ساال  ۱۳۸۲و ۱۳۸۳
رقم  ۷۲۳۳كشت شد و در سال  ۱۳۸۴رقم مونوژرم شيرين كشت شد.
در مياندوآب در سال  ۱۳۸۳بذر رقم  ۷۲۳۳كشت شد و در سال ۱۳۸۴
منوژرم ژنتيکی هيبريد رقم  ۷۱۱۲×۴۳۶كشت شد.
مراقبتهای الزم زراعی در طول فصال رشاد جهات يکنواخات
شدن ساير عوامل بهصورت يکنواخت برای تمام كرتهاای آزمايشای
انجام شد .تنك و وجين در مرحلة چهار تا هشات برگای گيااه انجاام
گرفت .مبارزه برعليه آفت كك و سرخرطوم كوتاه ،ليتا ،برگخوران باا
سم حشره كش ديازينون به مقدار  ۳ليتر در هکتاار صاورت پاذيرفت.
بهمنظور سلهشکنی و تهويه الزم و دفاع علافهاای هارز نسابت باه
كولتيواتورزنی به تعداد  ۳مرحله اقدام شد .خاكآب و پایآب باهطاور
يکنواخت و مساوی به همه كرتها اعمال گرديد .آبياریهای بعدی به
مقداری انجام شد كه خاك مزرعه تا عمق توسعه ريشاه باه ظرفيات
مزرعه برسد .رطوبت خاك توسط دستگاه  TDRاندازهگيری شد.
مقدار آب مورد نياز هر تيمار در زمان آبياری بر اسااس معاادالت
زير به دست آمد.
𝐴 × 𝑔𝐼 = 𝑉
()۱

()۲
()۳

𝑛𝐼
𝑒

= 𝑔𝐼

𝑑 × ) 𝑖𝜃 𝐼𝑛 = (𝜃𝑓𝑐 −

كه در آن 𝜃𝑓𝑐 :درصد رطوبت حجمی خاك در ظرفيات زراعای،
باهميازان  ۷۰-۶۵و ياا  ۹۰-۸۵درصاد رطوبات
𝑖𝜃درصد رطوبتی كه 
قابلاستفاده خاك ،از عمق توسعه ريشه خارج گردد 𝑑 ،عماق توساعه
ريشه (برحساب ميلایمتار) 𝐼𝑛 ،عماق خاال آب آبيااری (برحساب
ميلیمتر) 𝐼𝑔 ،عمق ناخال آب آبياری (برحسب ميلیمتر) e ،رانادمان
كاربرد آب ( ۸۵درصد) A ،مسااحت كارت (برحساب متار مرباع) و V
حجم آب مورد نياز كرت (برحسب مترمکعب) تعريف شده است .پاس
از تعيين مقدار آب مورد نياز برای هار تيماار از كنتاور حجمای بارای
اعمال تيمارهای آبياری استفاده گرديد .همانطاوریكاه در جادول ۱
نشان داده شده است زمان (روز پس از كشت باذر) قطاع آبيااری بار
اساس مرحله رشد متفاوت بود .بارای مثاال در ساال  ۱۳۸۲در كارج
(جدول  )۲زمان قطاع آبيااری در مرحلاه اول رشاد از  ۴۵روز بعاد از
كشت بذر شروع و برای تيمار  ۷۰و  ۹۰درصد تخلياه رطوبات خااك
بهترتيب  ۲۸و  ۳۸روز ادامه يافت .قطع آبياری در مرحله دوم رشاد از
 ۷۳روز بعد از كشت بذر شروع و برای تيماار  ۷۰و  ۹۰درصاد تخلياه
رطوبت خاك بهترتيب  ۲۱و  ۳۴روز ادامه يافت .قطع آبياری در مرحله
سوم رشد از  ۹۴روز بعد از كشت بذر شاروع و بارای تيماار  ۷۰و ۹۰
درصد تخليه رطوبت خاك به ترتيب  ۲۳و  ۳۴روز ادامه يافات .قطاع
آبياری در مرحله چهارم رشد از  ۱۱۷روز بعاد از كشات باذر شاروع و
برای تيمار  ۷۰و  ۹۰درصد تخليه رطوبت خااك باه ترتياب  ۲۴و ۳۶
روز ادامه يافت .بهطور كلی ،تخليه  ۷۰درصد رطوبت خاك در مرحلاه
اول ،دوم ،سوم و چهارم رشد به ترتياب  ۲۳ ،۲۱ ،۲۸و  ۲۴روز طاول
كشيد .تخليه  ۹۰درصاد رطوبات خااك در مرحلاه اول ،دوم ،ساوم و
چهارم رشد به ترتيب  ۳۴ ،۳۴ ،۳۸و  ۳۶روز طاول كشايد .لاذا طاول
دوره خشکی در مراحل مختلف رشد عامل اخاتالف باين مشااهدههاا
نيست ،بلکه مرحله اعمال خشکی میباشد كه موجب بهوجاود آمادن
اختالف بين مشاهدهها شده است .مشخصه بهرهوری آب كاه نسابت
عملکاارد محصااول (كيلااوگرم در هکتااار) بااه مياازان آب كاااربردی
(مترمکعاب) تعرياف شااده بارای تيمارهاای  ۹گانااه تخلياه رطااوبتی
محاسبه گرديد.

نتايج و بحث
نتايج جدول  ۲نشان میدهد ميزان آب دريافت شده (متر مکعاب
در هکتار) در مناطق مختلف با يکديگر متفاوت میباشند .ميانگين آب
دريافت شده تيمار شاهد در كارج ،مشاهد ،اصافهان و ميانادوآب باه
ترتيب  ۱۲۲۳۵ ،۱۴۴۱۹ ،۱۳۳۰۷و  ۱۱۵۱۵متر مکعب میباشد .بهطور
كلی نياز آبی چغندرقند در ايران در رو آبياری نشتی حادود ۱۳۰۰۰
متر مکعب میباشد .نتايج نشان میدهد ميزان آب دريافت شده (متار
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مکعب در هکتار) در مناطق مختلاف باا يکاديگر متفااوت مایباشاند
بهطوريکه در مشهد و مياندوآب بهترتيب بيشاترين و كمتارين ميازان
آب دريافت شده است .نتايج نشان میدهاد كاه بيشاترين ميازان آب
مصرفی به تيمار شاهد اختصاص داشت .ميزان آب دريافتی در مراحل
مختلف رشد تقريباً يکسان بوده (ميزان آب دريافتی در مرحلاه اول تاا
چهارم رشد به ترتيب  ۱۱۹۹۹ ،۱۲۳۹۷ ،۱۲۷۶۵و  ۱۲۴۹۱باود) و لاذا
اختالف صفات مورد بررسی اساساً بواسطة تخلياه آب در زماانهاای
متفاوت میباشد.
تحقيقات در كرج نشان داد كه چغندرقند در دوره رشد خود به ۱۲
تا  ۱۵هزار متر مکعاب آب نيااز دارد .فاتح الاه طالقاانی و همکااران
( )۱۳۷۹نياز آبای را در حادود  ۱۳۵۰۰متار مکعاب در آبيااری نشاتی
گزار نموده است .مقايسه نتايج مقاادير آب اعماال شاده در تيماار

شاهد با نتايج گزار شاده حااكی از آن اسات تيماار شااهد در ايان
پژوهش آب كافی دريافت نموده است.
از نتايج اين تحقيق تعيين حد مجاز تخليه رطوبتی خاك در كشت
چغندرقند (حدود  ۷۰درصد) است كه میتواند موجب صارفهجاويی در
آب مصرفی و ارتقاء بهرهوری آب گردد .اين نتيجه با پژوهش فتاوحی
و همکاران ( )۱۳۸۷در منطقه مياندوآب مطابقت دارد.
نتايج ارزياابی  ۳ساطح كامآبيااری بار روی چغندرقناد بصاورت
درصدهای مختلف ظرفيت زراعی در دشتهای شامال چاين (Li et
) al., 2019نشان داد كه كمآبياری نچندان شاديد بطاور معنایداری
ماده خشك درون ريشه را افزايش میدهد .پارامتر ماده خشك ريشاه
گياه تحت تيمار كمآبياری ماليم ( ۵۰درصد ظرفيت زراعی) بيشاترين
تاثير مثبت را دريافت نمود كه با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد.

جدول  -2میزان آب دريافت شده (متر مکعب در هکتار) تیمارهای مختلف در طول تحقیق در کرج ،مشهد ،اصفهان و میاندوآب
میاندوآب
میانگین
۱۲۴۳۱
۱۲۷۰۶
۱۲۵۹۷
۱۲۶۹۷
۱۲۳۶۴
۱۲۱۵۱
۱۱۹۴۵
۱۱۷۸۲
۱۳۵۳۰

1384
۱۱۲۷۰
۱۱۱۸۰
۱۱۴۶۰
۱۰۹۵۰
۱۱۳۲۰
۱۰۹۳۰
۱۰۶۴۰
۹۹۹۰
۱۳۳۹۲

1383
۱۲۱۵۰
۱۲۰۷۰
۱۲۳۲۰
۱۱۸۰۰
۱۱۱۹۰
۱۱۸۰۰
۱۱۵۲۰
۱۰۸۵۰
۱۴۲۶۲

اصفهان

مشهد

کرج

1382 1383 1384 1382 1383 1384 1383 1384
۱۲۸۲۱ ۱۲۳۵۰ ۱۲۷۵۰ ۱۱۶۶۶ ۱۲۸۳۳ ۱۴۶۲۱ ۱۱۲۲۰ ۱۲۶۳۰
۱۲۸۷۱ ۱۲۳۵۰ ۱۲۲۵۰ ۱۰۹۱۶ ۱۷۲۷۶ ۱۴۵۴۲ ۱۱۱۵۰ ۱۲۴۵۰
۱۲۶۲۱ ۱۲۳۵۰ ۱۲۹۵۰ ۱۱۵۰۰ ۱۶۷۹۴ ۱۲۸۵۷ ۱۰۹۲۰ ۱۲۲۰۰
۱۲۷۷۱ ۱۲۱۵۰ ۱۲۰۵۰ ۱۱۶۶۶ ۱۷۱۷۳ ۱۴۷۲۷ ۱۱۱۸۰ ۱۲۵۰۰
۱۲۱۷۶ ۱۱۹۰۰ ۱۱۵۵۰ ۱۱۶۶۶ ۱۶۳۲۵ ۱۴۶۲۱ ۱۰۸۷۰ ۱۲۰۲۰
۱۱۹۲۱ ۱۱۸۵۰ ۱۱۶۵۰ ۱۱۱۲۵ ۱۵۷۲۰ ۱۴۰۹۲ ۱۰۸۰۰ ۱۱۶۲۰
۱۱۷۲۱ ۱۲۲۵۰ ۱۱۸۵۰ ۱۲۱۲۵ ۱۵۷۶۱ ۱۰۹۵۸ ۱۰۸۵۰ ۱۱۷۷۰
۱۱۶۷۱ ۱۲۳۵۰ ۱۱۱۵۰ ۱۱۶۶۶ ۱۴۴۷۳ ۱۲۳۱۳ ۱۱۰۵۰ ۱۲۳۱۰
۱۳۷۲۱ ۱۲۷۵۰ ۱۳۴۵۰ ۱۱۶۶۶ ۱۶۳۲۵ ۱۵۲۶۵ ۱۱۵۲۰ ۱۲۹۵۰
*
بهترتيب مراحل رشد ابتدائی ،توسعه ،ميانی و انتهايی رشد گياه میباشد
 V1تا  V4

عملکرد ريشه

نتايج نشان داد در سه سال آزمايش بين تيمارهای  ۹گانه آبياری،
بين سه تيمار تخليه رطوبات خااك (شااهد ۷۰ ،درصاد و  ۹۰درصاد
تخليه رطوبت خاك) و بين چهار مرحله رشد از لحاظ عملکارد ريشاه
اختالف معنیداری وجود دارد .نتاايج تجزياه مركاب عملکارد ريشاه
(جدول  )۳نشان میدهد اين صفت در مناطق مختلف با احتمال ياك
درصد خطا با يکاديگر متفااوت مایباشاند .باهطوريکاه ،در مشاهد و
اصفهان به ترتيب بيشترين و كمترين عملکرد ريشه باه دسات آماده
است .ميانگين عملکرد ريشه در كارج ،مشاهد ،اصافهان و ميانادوآب
بهترتياب  ۳۶/۳۲ ،۶۹/۴۲ ،۴۰/۸۵و  ۴۷/۲۳تان در هکتاار مایباشاد
(جدول  .)۳بيشترين عملکرد ريشه در كرج و مياندوآب مربوط به تيمار
شاهد و در مشهد و اصفهان به ترتيب مربوط به تيمار تخليه رطاوبتی
به ميزان  ۷۰درصد در مرحله رشدی  ۱و  ۴میباشد .كمترين عملکرد
ريشه در كرج ،مشهد و مياندوآب به ترتياب مرباوط باه تيماار تخلياه
رطوبتی به ميزان  ۹۰-۸۵درصد در مرحله رشدی  ۲ ،۳و  ۳میباشاد.
در اصفهان بهعلت شوری آب آبيااری و عادم آبشاويی خااك ،تيماار

مرحله رشد

*

میزان تخلیه
۷۰-۶۵
۷۰-۶۵
۷۰-۶۵
۷۰-۶۵
۹۰-۸۵
۹۰-۸۵
۹۰-۸۵
۹۰-۸۵

V1
V2
V3
V4
V1
V2
V3
V4
control

شاهد كمترين عملکرد ريشه را به خود اختصااص داده اسات (جادول
.)۳
ميانگين عملکرد تيمار شاهد در كرج ،مشهد ،اصفهان و مياندوآب
به ترتيب  ۳۴/۷۱ ،۶۹/۹۹ ،۴۸/۸۵و  ۵۷/۶۶تان در هکتاار مایباشاد.
نتايج جدول  ۳نشان میدهد كه تنش خشکی در هار ياك از مراحال
رشد موجب كاهش عملکرد ريشه مایشاود ولای گيااه چغندرقناد در
مرحله دوم و سوم رشد بيشترين حساسيت به تانش خشاکی را دارد و
تخليه رطوبتی به ميزان  ۹۰درصد موجب كاهش شديد عملکرد ريشه
میشود .نتايج همچنين نشان میدهد كه عملکرد ريشه در ساالهاای
آزمايش با يکديگر متفاوت بوده و بيشاترين عملکارد ريشاه در چهاار
منطقه مورد آزمايش در سال  ۱۳۸۳حاصل شده اسات (جادول  .)۳در
جدول  ۴مقايسه مقدار بهرهوری آب بر مبنای نسبت ميانگين عملکرد
به ميانگين حجم آب مصرفی هر تيمار نشان داده شده اسات .نتاايج
نشان میدهد در تماام منااطق بااالترين بهارهوری آب در تيماار ۷۰
درصد تخليه رطوبتی مرحله اول حاصل شده است.

تأثير سطوح تخليه مجاز رطوبتي بر عملكرد ریشه ،شكر و قند چغندرقند در استانهاي منتخب کشور
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جدول  -3مقايسه میانگینهای (تکرار×تیمار× سال) عملکرد ريشه (تن در هکتار) در کرج ،مشهد ،اصفهان و میاندوآب

b
c
de
e
cd
a
a
b
a
b
b
b

مرحله تخليه

b

۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
 ۷۰درصد مرحله ۱
 ۷۰درصد مرحله ۲
 ۷۰درصد مرحله ۳
 ۷۰درصد مرحله ۴
 ۹۰درصد مرحله ۱
 ۹۰درصد مرحله ۲
 ۹۰درصد مرحله ۳
 ۹۰درصد مرحله ۴
شاهد
 ۷۰درصد
 ۹۰درصد
مرحله ۱
مرحله ۲
مرحله ۳
مرحله ۴
ميانگين منطقه

ميزان
تخليه

a
ab

میانگین گروهمیانگینگروهمیانگینگروهمیانگینگروهمیانگین
۳۸/۸۸ b ۴۲/۱۸ c
۴۰/۵۳
۴۳/۲۹ a ۸۶/۱۹ a ۳۷/۳۸ a ۱۴/۵۵ a ۵۵/۵۲
۴۰/۲۹ b ۷۹/۸۹ b ۳۵/۲۶ b ۳۲/۳۹ b ۴۸/۶۹
۴۶/۸۰ a ۷۰/۵۲ bc ۴۰/۴۵ a ۵۱/۷۹ a ۵۳/۶۵
۴۰/۰۹ cd ۷۶/۴۵ a ۳۵/۸۱ b ۵۰/۴۸ b ۵۲/۲۳
۴۰/۷۱ c ۷۱/۴۹ ab ۳۸/۲۴ ab ۴۹/۸۱ b ۵۱/۲۵
۴۳/۱۹ b ۷۱/۵۱ ab ۳۵/۷۳ b ۴۷/۷۴ bc ۵۱/۱
۳۹/۸۹ cd ۷۰/۲۶ bc ۳۶/۶۷ b ۴۰/۷۴ d ۴۸/۵۳
۳۶/۰۱ ef ۶۵/۶۸ cd ۳۵/۰۰ b ۴۱/۸۸ d ۴۵/۹۰
۳۴/۰۵ f ۶۳/۳۳ d ۳۵/۱۶ b ۴۱/۸۴ d ۴۴/۶۳
۳۸/۰۷ de ۶۶/۵۸ bcd ۳۵/۱۳ b ۴۳/۱۵ cd ۴۷/۰۳
۴۸/۸۵ a ۶۸/۹۹ bc ۳۴/۷۱ b ۵۷/۶۶ a ۵۳/۸۳
۴۲/۷۰ a ۷۲/۴۹ a ۳۷/۵۶ a ۴۹/۹۵ a ۵۲/۰۶
۳۷/۰۱ b ۶۶/۴۶ b ۳۵/۴۹ a ۴۱/۹۰ b ۴۶/۵۲
۴۳/۳۵ a ۷۰/۳۹ ab ۳۸/۵۶ a ۴۶/۲۷ a ۵۱/۰۹
۳۸/۰۵ c ۷۱/۰۶ a ۳۵/۴۱ a ۴۶/۱۸ a ۴۹/۰۶
۳۷/۳۸ c ۶۷/۴۱ b ۳۶/۷۰ a ۴۵/۸۳ a ۴۷/۹۴
۴۰/۶۳ b ۶۹/۰۵ ab ۳۵/۴۳ a ۴۵/۴۴ a ۴۹/۰۶
۴۰/۸۵ c
۶۹/۴۲ a
۳۶/۳۲ d ۴۷/۲۳ b

مرحله و ميزان تخليه

گروه

مشهد

سا ل

میانگین مناطق میاندوآب

اصفهان

کرج

تیمار

جدول  -4مقايسه میانگینهای بهره وری آب (کیلوگرم بر مترمکعب) در کرج ،مشهد ،اصفهان و میاندوآب
كرج مشهد اصفهان مياندوآب ميانگين
تيمار

 ۷۰درصد مرحله ۱
 ۷۰درصد مرحله ۲
 ۷۰درصد مرحله ۳
 ۷۰درصد مرحله ۴
 ۹۰درصد مرحله ۱
 ۹۰درصد مرحله ۲
 ۹۰درصد مرحله ۳
 ۹۰درصد مرحله ۴
شاهد

۳/۷۰

۵.۴۱

۳/۳۹

۴.۴۲

۳.۵۵

۳/۲۱

۵.۳۷

۳/۰۳

۴.۳۴

۳.۱۲

۳/۲۲

۵/۲۱

۳/۳۱

۴/۱۹

۳.۹۸

۳/۵۰

۴/۹۲

۳/۰۲

۴/۲۰

۳.۹۱

۳/۳۶

۴/۹۵

۳/۲۰

۳/۶۲

۳.۷۸

۳/۵۰

۴/۸۱

۳/۱۲

۳/۶۸

۳.۶۷

۲/۸۵

۴/۸۹

۳/۲۰

۳/۷۸

۳.۶۸

۳/۲۵

۵/۱۹

۳/۰۱

۴/۱۴

۳.۹۰

۳/۶۷

۴/۷۸

۲/۸۴

۴/۱۷

۴.۰۸

تأثیر تخلیه رطوبتی خاک روی درصد قند  Polو درصد قند قابل
استحصال Sugar

نتايج نشان میدهد كه در سه سال آزمايش در چهار منطقاه باين
تيمارهای  ۹گانه آبياری ،بين سه تيمار تخليه رطوبات خااك (شااهد،
 ۷۰درصد و  ۹۰درصد تخليه رطوبت خاك) و بين چهار مرحله رشد از
لحاااظ عيارقنااد ناخااال و خااال اخااتالف معن ایداری وجااود دارد.
ميانگين مناطق و سالهای انجام آزمايش نشان میدهاد كاه تخلياه
رطوبتی به ميزان  ۷۰-۶۵درصد رطوبت قابلاستفاده خاك در مراحال

اول و دوم رشد موجب افزايش عيار قند میشود .تخلياه رطاوبتی باه
ميزان  ۹۰-۸۵درصد رطوبت قابلاستفاده خاك در مراحل انتهايی رشد
موجب كاهش عيار قند شد اما اختالف بين ميانگين تيمارها از لحااظ
آماری معنیدار نبود .اين مطلب شايد به نظر متفاوت با آنچه در مناابع
آمده است باشد .اغلب منابع اشاره به اين مطلب دارند كه تنش اواخار
فصل موجب كاهش آب (درصد رطوبت) ريشاه و افازايش عياار قناد
میشود .در واقع تنش رطوبتی به رو های متفاوت اعمال میشاود و
نتايج گوناگونی را میتواند در پی داشته باشد .تنش رطوبتی در اواخار

فصل و بالفاصاله قبال از برداشات (برداشات ريشاه در حاين تانش
رطوبتی) يقيناً موجب كاهش درصد رطوبت ريشه و افازايش عيارقناد
میشود .ليکن تنش رطوبتی كه در ايان تحقياق اعماال شاد قبال از
برداشت پايان يافت و آبياریهای بعدی تا برداشت نيز انجام شاد .باه
نظر میرسد گياه در فرصت بهدستآمده قصد جبران خسارت را داشته
و اولين و مهامتارين انادام خساارتدياده بارگ مایباشاد .لاذا قناد
ذخيرهشده در ريشه را صرف بازسازی اندام هوايی نماوده اسات و باه
اين دليل تخليه رطوبت خاك در مرحله چهارم رشاد موجاب كااهش
درصد قند شده است.
نتايج تجزيه مركب نشان میدهد (جدولهای  ۵و  )۶درصد عياار
قند ناخال و خال در مناطق مختلف با احتمال يك درصد خطا باا
يکديگر متفاوت میباشند .درصد عيار قند ناخال و خال  ،در كارج،
مشهد و مياندوآب در يك سطح و در اصفهان در سطح پايينتری قرار
دارد .همچنين ،نتايج نشان میدهد كه دو تيمار  ۷۰درصد و  ۹۰درصد
از لحاظ ميانگين درصد عيار قند خاال و ناخاال منااطق از لحااظ
آماری اختالف معنیداری ندارند .با اين وجود ،در كليه مناطق ميانگين
درصد عيار قند خال و ناخال تيماار  ۷۰درصاد هميشاه بااالتر از
ميانگين درصد عيار قند خاال و ناخاال تيماار  ۹۰درصاد تخلياه
رطوبت خاك میباشد.
نتايج نشان داد كه بين مناطق اجرای آزمايش و باين ساالهاای

اجرای آزمايش از لحاظ قند ناخال و قناد خاال (درصاد) اخاتالف
معنیداری وجود دارد .بيشترين و كمترين درصد قند ناخال و درصاد
قند خال به ترتيب در كرج و اصفهان در ساالهاای  ۱۳۸۲و ۱۳۸۳
اندازهگيری شده است .اثرات اصلی دو سطح تخلياه رطوبات خااك و
چهار مرحله رشد اختالف معنیداری از لحااظ درصاد قناد ناخاال و
درصد قند خال داشتند .كمترين درصد قناد ناخاال و درصاد قناد
خال در تيمار تخليه رطوبت خاك در مرحله پايانی رشد اندازهگياری
شده است .تخلياه مقاادير متفااوت رطوبات خااك ( ۷۰و  ۹۰درصاد
رطوبت قابلاستفاده خاك) ت ثير معنیداری در درصاد قناد ناخاال و
درصد قند خال نداشت .همچنين نتايج نشان میدهد كه تيمارهاای
حاصل از تركيب فاكتوريال دو ساطح تخلياه رطوبات خااك و چهاار
مرحله رشد اختالف معنیداری از لحاظ درصد قناد ناخاال و درصاد
قند خال داشتند .كمترين درصد قند ناخال و درصد قند خال در
تيمار تخليه  ۹۰درصد رطوبت خاك در مرحله چهارم رشد اندازهگيری
شده است .تخليه  ۷۰درصد رطوبت خاك ت ثير معنیداری در افازايش
و يا كاهش درصد قند نمیگذارد .تخليه  ۹۰درصد رطوبت قابلاستفاده
خاك در مراحل اول ،دوم و ساوم رشاد تا ثير معنایداری در كااهش
درصد قند نمیگذارد ،اما تخليه  ۹۰درصد رطوبت قابلاساتفاده خااك
در مرحله چهارم رشد موجب كاهش معنیدار درصاد قناد نسابت باه
تيمار شاهد شد.

جدول  -5مقايسه میانگینهای (تکرار× تیمار × سال) عیار قند ناخالص ( )POLدر کرج ،مشهد ،اصفهان و میاندوآب

ab
b
a
ab
ab
ab
b
ab
a
a

۱۵/۰۶

a

a

۱۵/۲۳
۱۵/۲۳
۱۵/۰۳
۱۵/۱۸

۱۵/۹۵ a
۱۵/۱۲ b
۱۵/۷۶ ab
۱۵/۷۶ ab
۱۵/۵۶ b

a
a
a

۱۶/۲۵ b ۱۵/۱۷ a ۱۲/۳۸ a ۱۵/۷۷
۱۱/۹۳ a
۱۲/۸۳ a
۱۲/۴۷ a
۱۲/۳۴ a
۱۲/۳۷ c

۱۵/۷۳ a
۱۵/۲۳ ab
۱۴/۹۲ b
۱۵/۳۱ ab
۱۵/۳۲ b

۱۶/۴۰ a
۱۶/۹۵ a
۱۶/۳۵ a
۱۶/۵۳ a
۱۶/۶۲ a

 ۹۰درصد

مرحله ۱
مرحله ۲
مرحله ۳
مرحله ۴
ميانگين منطقه

مرحله تخليه

ab

ميزان
تخليه

گروه

میانگین گروه میانگینگروهمیانگینگروهمیانگینگروهمیانگین
۱۷/۷۱ a ۱۳/۵۵ c
۱۶/۴۴ b ۱۷/۴۲ a ۱۰
b ۱۳/۱۸ b
۱۵/۷۲ c ۱۴/۹۹ b ۱۴/۷۳ a ۱۷/۹۳ a
۱۶/۷۸ abc ۱۵/۹۵ a ۱۲/۱۳ a ۱۵/۴۶ abcd ۱۵/۳۵
۱۷/۲۵ a ۱۵/۳۷ ab ۱۲/۹۸ a ۱۴/۸۰ d ۱۵/۳۳
۱۶/۲۵ abc ۱۴/۹۶ b ۱۲/۱۳ a ۱۵/۵۱ abcd ۱۴/۹۰
۱۷/۱۹ a ۱۵/۴۲ ab ۱۲/۴۰ a ۱۶/۳۳ ab ۱۵/۵۳
۱۶/۰۳ bc ۱۵/۵۱ ab ۱۱/۷۲ a ۱۶/۴۴ a ۱۵/۱۰
۱۶/۶۶ abc ۱۵/۰۸ b ۱۲/۶۹ a ۱۵/۴۳ abcd ۱۵/۱۳
۱۶/۴۵ abc ۱۴/۸۸ b ۱۲/۸۲ a ۱۶/۰۰ abc ۱۵/۱۵
۱۵/۸۷ c ۱۵/۲۰ ab ۱۲/۲۸ a ۱۵/۱۸ bcd ۱۴/۸۳
۱۷/۱۲ ab ۱۵/۴۹ ab ۱۲/۱۷ a ۱۴/۸۵ cd ۱۵/۱۸
۱۶/۸۶ a ۱۵/۴۲ a ۱۲/۴۱ a ۱۵/۵۳ a ۱۵/۲۸

۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
 ۷۰درصد مرحله ۱
 ۷۰درصد مرحله ۲
 ۷۰درصد مرحله ۳
 ۷۰درصد مرحله ۴
 ۹۰درصد مرحله ۱
 ۹۰درصد مرحله ۲
 ۹۰درصد مرحله ۳
 ۹۰درصد مرحله ۴
شاهد
 ۷۰درصد

مرحله و ميزان تخليه

میانگین مناطق میاندوآب

اصفهان

مشهد

کرج

تیمار

سا ل
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بهطور قطع يکی از عکسالعملهای درونای گيااه چغندرقناد باه
كمبود آب ،عالوه بر كاهش رشد ،افزايش غلظت قند در ريشه اسات.
اين افزايش عيار قند نمیتواند كمبود عملکرد ريشه ناشای از تانش را
جبران كناد (پرويازی و يازدی صامدی .)۱۳۷۲ ،كاالرك و لاوميس
گزار كردند كه عيار قند ريشه تر بهشدت تحت ت ثير تنش رطاوبتی
قرار میگيرد .وقتی آبياری بهاندازه كافی صورت پاذيرد ،عياار قناد در
طول ماههای خرداد و تير افزايش میيابد و بهتدريج به حالت ثابت تاا
زمان برداشت باقی میماند اما گر آبياری به تا خير افتااده ياا متوقاف
شود عيار قند ريشه تر دو هفته بعد از شروع آبياری مجدد ،شاروع باه
افزايش میكند و بهتدريج حتی عيار قند تيماار تحات تانش رطاوبتی
بيشتر از تيمار شاهد افزايش میيابد .ميزان افزايش عيار قناد باهطاور
كلی در اوايل تنش رطوبتی باال میباشد ولی بهتدريج ميزان افازايش
عيار قند در تيمار تحت تنش خشکی و شاهد يکسان میشود؛ اما اگار
عيار قند نسبت به وزن خشك ريشه محاسبه شاود رواباط ذكار شاده
ديگر صادا نخواهد بود .اين مطلب نشان میدهد كاه افازايش عياار
قند در تيمار تنش خشکی بيشتر باه خااطر از دسات دادن آب ريشاه
میباشد (.)Clark and Loomis, 1978
تأثیر سطوح مختلف تخلیه رطوبتی خااک در مراحال مختلاف
رشد روی عملکرد شکر و عملکرد شکر سفید

نتايج تجزيه مركب سه سال آزمايش در منطقه كرج (جدولهاای

مرحله تخليه

ميزان
تخليه

مرحله و ميزان تخليه

گروه میانگین گروهمیانگینگروهمیانگینگروهمیانگینگروهمیانگین
۱۳۸۲
۱۴/۹۵ a ۹/۶۲ c
۱۳۸۳
۱۲/۸۰ b ۱۴/۳۰ a ۵/۱۳ b ۹/۳۷ b
۱۳۸۴
۱۱/۹۳ c ۱۱/۳۸ b ۹/۲۷ a ۱۵/۶۶ a
 ۷۰ ۱۳/۴۷ ab ۱۲/۶۱ a ۷/۱۳ ab ۱۲/۳۱ bcd ۱۱/۷۳ aدرصد مرحله ۱
 ۷۰ ۱۳/۸۴ a ۱۱/۹۸ ab ۷/۸۵ a ۱۳/۱۳ ab ۱۱/۹۵ aدرصد مرحله ۲
 ۷۰ ۱۲/۹۳ ab ۱۱/۱۶ b ۶/۸۸ ab ۱۲/۱۳ bcd ۱۱/۰۰ bدرصد مرحله ۳
 ۷۰ ۱۳/۷۳ a ۱۱/۶۶ ab ۷/۱۸ ab ۱۳/۵۷ ab ۱۱/۷۵ aدرصد مرحله ۴
 ۹۰ ۱۲/۴۷ b ۱۲/۰۵ ab ۶/۴۹ b ۱۳/۷۵ a ۱۱/۴۰ abدرصد مرحله ۱
 ۹۰ ۱۳/۳۳ ab ۱۱/۶۲ ab ۷/۳۶ ab ۱۲/۱۸ bcd ۱۱/۴۰ abدرصد مرحله ۲
 ۹۰ ۱۳/۰۹ ab ۱۱/۲۷ b ۷/۷۵ ab ۱۲/۸۱ abc ۱۱/۴۰ abدرصد مرحله ۳
 ۹۰ ۱۲/۳۷ b ۱۱/۴۷ b ۷/۳۳ ab ۱۱/۲۹ d ۱۰/۸۸ bدرصد مرحله ۴
شاهد
۱۳/۸۱ a ۱۲/۰۸ ab ۶/۸۴ ab ۱۱/۴۸ cd ۱۱/۴۳ ab
 ۷۰درصد
۱۳/۴۹ a ۱۱/۸۵ a ۷/۲۶ a ۱۲/۷۸ a ۱۱/۶۱ a
 ۹۰درصد
۱۲/۸۲ b ۱۱/۶۰ a ۷/۲۳ a ۱۲/۵۱ a ۱۱/۲۷ b
مرحله ۱
۱۲/۹۷ a ۱۳/۳۳ a ۶/۸۱ a ۱۳/۰۳ a ۱۱/۵۶ ab
مرحله ۲
۱۳/۵۸ a ۱۱/۸۰ ab ۷/۶۱ a ۱۲/۶۶ a ۱۱/۶۸ a
مرحله ۳
۱۳/۰۱ a ۱۱/۲۱ b ۷/۳۲ a ۱۲/۴۷ a ۱۱/۲۰ b
مرحله ۴
۱۳/۰۵ a ۱۱/۵۶ ab ۷/۲۵ a ۱۲/۴۳ a ۱۱/۳۱ ab
ميانگين منطقه
۱۳/۲۳ a
۱۱/۷ c
۷/۲۰ d
۱۲/۵۲ b
۱۱/۴۴ c

سال

میانگین مناطق میاندوآب

اصفهان

مشهد

کرج

تیمار

 ۷و  )۸نشان میدهد كه بين  ۹تيمار شركت داده شده در آزماايش از
لحاظ عملکرد شکر ناخال و شکر خال اختالف معنایداری وجاود
دارد .تيمار شاهد و تيمار تخليه  ۹۰درصد رطوبت خاك در مرحله سوم
رشد به ترتيب بيشترين و كمتارين عملکارد شاکر ناخاال و شاکر
خال را داشتند .ميزان عملکرد شکر ناخال و شاکر خاال تيماار
تخليه  ۷۰درصد رطوبت خاك بهطور معنیداری بيشتر از تيمار تخلياه
 ۹۰درصد رطوبت خاك میباشد و تفاوت آن با تيمار شااهد معنایدار
نيست .تخليه رطوبت خاك در مرحله دوم و سوم رشد باعاث كااهش
شديد عملکرد شکر ناخال و شکر خال میشود.
تجزيه مركب سه سال آزمايش در منطقه مشاهد (جادول  ۷و )۸
نشان میدهد كه عملکرد شکر ناخال و شکر خال تيمار تخليه ۹۰
درصد رطوبت خاك در مرحله سوم رشد بهطور معنیداری پايينتار از
ساير تيمارها میباشد .همچنين ميزان عملکرد شکر ناخاال و شاکر
خال تيمار تخليه  ۷۰درصد رطوبت خاك بهطور معنیداری بيشتر از
تيمار تخليه  ۹۰درصد رطوبت خاك است.
نتايج آزمايش در دو سال آزمايش در اصفهان نشان میدهاد كاه
اختالف معنیدار بين  ۹تيمار آزمايش از لحاظ عملکرد شکر ناخال و
شکر خال وجود ندارد اما بين دو ساال آزماايش ،اخاتالف تيمارهاا
معنیدار شده است.
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ab
c
d
d
d
a
a
b
a
b
b
b

مرحله تخليه

bc

ميزان
تخليه

ab

گروه میانگین گروه میانگین گروه میانگین گروه میانگین
۶/۹۰ a ۵/۷۲ c
۷/۱۳ a ۱۵/۰۲ a ۳/۷۵ b ۷/۲۶ a
۶/۳۳ b ۱۱/۹۷ b ۵/۱۹ a ۷/۰۱ a
۷/۷۸ ab ۱۱/۵۰ ab ۴/۷۰ a ۷/۹۴ ab
۶/۹۱ cd ۱۲/۰۲ a ۴/۶۱ a ۷/۰۷ bcd
۶/۵۶ de ۱۰/۹۳ bcd ۴/۵۸ a ۷/۴۸ bc
۷/۴۳ bc ۱۱/۳۱ abc ۴/۳۵ a ۷/۵۷ ab
۶/۴۰ de ۱۱/۲۱ abcd ۴/۳۴ a ۶/۵۴ cd
۵/۹۹ ef ۱۰/۱۸ de ۴/۵۵ a ۶/۳۷ d
۵/۵۸ f ۹/۲۸ e ۴/۴۹ a ۶/۴۲ d
۶/۰۷ ef ۱۰/۳۲ dec ۴/۳۸ a ۶/۳۵ d
۸/۴۰ a ۱۰/۹۵ bcd ۴/۲۸ a ۸/۴۸ a
۷/۱۷ a ۱۱/۴۴ a ۴/۵۶ a ۷/۵۱ a
۶/۰۱ b ۱۰/۳۵ b ۴/۴۴ a ۶/۴۲ b
۷/۰۹ a ۱۱/۳۶ a ۴/۵۲ a ۷/۲۴ a
۶/۴۵ bc ۱۱/۱۱ a ۴/۵۸ a ۶/۷۲ a
۶/۰۷ c ۱۰/۳۱ b ۴/۵۳ a ۶/۹۵ a
۶/۷۵ ab ۱۰/۸۲ ab ۴/۳۶ a ۶/۹۶ a
۶/۷۹ b
۱۰/۹۰ a
۴/۴۷ c
۷/۱۳ b

۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
 ۷۰درصد مرحله ۱
 ۷۰درصد مرحله ۲
 ۷۰درصد مرحله ۳
 ۷۰درصد مرحله ۴
 ۹۰درصد مرحله ۱
 ۹۰درصد مرحله ۲
 ۹۰درصد مرحله ۳
 ۹۰درصد مرحله ۴
شاهد
 ۷۰درصد
 ۹۰درصد
مرحله ۱
مرحله ۲
مرحله ۳
مرحله ۴
ميانگين منطقه

مرحله و ميزان تخليه

a

۸/۳۰
۸/۰۳
۷/۶۸
۸/۰۰
۷/۴۵
۷/۰۳
۶/۷۸
۷/۰۸
۸/۳۸
۸/۰۰
۷/۰۸
۷/۸۸
۷/۵۳
۷/۲۳
۷/۵۴

مشهد

سا ل

میانگین مناطق میاندوآب
گروه میانگین

اصفهان

کرج

تیمار
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b

۵/۱۵
۶/۱۲
۶/۲۹
۵/۹۶
۵/۷۱
۶/۲۰
۵/۴۰
۴/۹۷
۵/۰۶
۴/۶۶
۶/۵۲
۶/۰۴
۵/۰۲
۵/۸۴
۵/۴۶
۵/۳۸
۵/۴۳
۵/۶۴

b

۱/۹۳
۳/۲۷
۲/۷۱
۲/۸۰
۲/۵۸
۲/۴۹
۲/۴۳
۲/۶۷
۲/۷۱
۲/۶۰
۲/۴۳
۲/۶۴
۲/۶۰
۲/۵۷
۲/۷۳
۲/۶۴
۲/۵۴
۲/۶۰

c
a
a
b
a
b
bc
c
c
a
a
b
a
ab
c
b

ab
abc
abc
ab
bcd
cd
cd
d
a
a
b
a
a
a
a
b

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
c

a
b
ab
a
bcd
abc
abc
cd
d
cd
abc
a
b
a
ab
c
bc
a

a
a
b
ab
cd
de
bc
def
ef
f
ef
a
a
b
a
ab
b
a
b

۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
 ۷۰درصد مرحله ۱
 ۷۰درصد مرحله ۲
 ۷۰درصد مرحله ۳
 ۷۰درصد مرحله ۴
 ۹۰درصد مرحله ۱
 ۹۰درصد مرحله ۲
 ۹۰درصد مرحله ۳
 ۹۰درصد مرحله ۴
شاهد
 ۷۰درصد
 ۹۰درصد
مرحله ۱
مرحله ۲
مرحله ۳
مرحله ۴
ميانگين منطقه

مرحله تخليه

a

۶/۴۳
۶/۲۵
۵/۶۸
۶/۱۵
۵/۷۰
۵/۳۵
۵/۱۰
۵/۲۳
۶/۴۳
۶/۱۳
۵/۳۴
۶/۰۶
۵/۸۰
۵/۳۹
۵/۶۹
۵/۸۱

گروه

میانگین

گروه

میانگین

گروه

میانگین
۴/۰۶
۱۲/۳۳
۹/۰۹
۹/۲۱
۹/۵۱
۸/۲۵
۸/۶۸
۸/۸۶
۷/۹۷
۷/۴۳
۷/۹۰
۸/۶۸
۸/۹۱
۸/۰۴
۹/۰۳
۸/۷۴
۷/۸۴
۸/۲۹
۸/۵۰

گروه

میانگین
۵/۸۳
۵/۵۵
۴/۸۱
۶/۲۱
۵/۵۴
۵/۱۹
۵/۹۳
۴/۹۷
۴/۷۸
۴/۴۲
۴/۷۵
۶/۸۰
۵/۷۲
۴/۷۳
۵/۵۹
۵/۱۶
۴/۸۱
۵/۳۴
۵/۴۰

ميزان
تخليه

گروه

میانگین

میاندوآب

مشهد

مرحله و ميزان تخليه

میانگین مناطق

اصفهان

کرج

تیمار
سا ل
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تجزيه مركب سه سال آزمايش در منطقه ميانادوآب (جادول  ۷و
 )۸نشان میدهد كه ميزان عملکرد شکر ناخال و شکر خال تيمار
تخليه  ۷۰درصد رطوبت خاك بهطور معنیداری بيشتر از تيمار تخلياه
 ۹۰درصد رطوبت خاك میباشد .همچناين تخلياه رطوبات خااك در
مرحله دوم و سوم رشد باعث كاهش شديد عملکرد شاکر ناخاال و
شکر خال میشود.
تخليه  ۹۰درصد رطوبت خاك در هر يك از مراحل مختلف رشاد
اساساً به دليل كاهش عملکرد ريشه ،موجب كاهش عملکارد شاکر و
عملکرد شکر سفيد میشود ،باهطوريکاه بيشاترين كااهش در تيماار
تخليه  ۹۰درصد رطوبت خاك در مراحل دوم رشد يعنی حادود  ۷۰تاا
 ۹۰روز پس از كشت مشاهده میشود .عملکرد شاکر در چغندرقناد از
حاصلضرب عملکرد ريشه و درصد قند محاسبه میگردد .در واقاع در
چغندرقند عملکرد شکر بخشی از عملکرد ماده خشك ريشاه اسات و
عملکرد باالی شکر هنگامی به دست میآيد كه عملکرد ماده خشاك
توليد شده در ريشه باال باشد .محمدی و آساد ( )۱۳۷۵نتيجاه گرفتناد
كه كمآبی در دوره اول و دوم رشد چغندرقند باعاث كااهش معنایدار
عملکرد ريشه و وزن قند توليدشده میشود ولی ت ثير آن بر عياار قناد
معنیدار نبود .تنش در دوره سوم رشد نهتنها اثری بار عملکارد ريشاه
نداشت بلکه باعث افزايش عيارقند ريشه شده و عملکرد قند خال را
افزايش داد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
شناخت مکانيسم عکس العمل چغندرقند در مقابل تخليه رطاوبتی
خاك در مراحل مختلف رشد ما را قادر میسازد تا حداكثر صرفهجويی
در مصرف آب و حداقل كاهش محصول را داشته و موجبات افازايش
بهرهوری آب و امکان مديريت آبيااری ت ثيرگاذار نياز فاراهم گاردد.
واكنش گياه به مقادير متفاوت تخليه رطوبت خاك متفاوت بوده و باه
مرحله نمو گياه بستگی دارد .نتايج اين تحقياق نشاان داد كاه تانش
ماليم خشکی در اوايل فصل رشد ت ثيری در كميت و كيفيات ريشاه
نمیگذارد .از اينرو ،حد مجاز تخليه رطوبتی خاك در كشت چغندرقند
حدود  ۷۰درصد است كه میتواند موجب صرفهجويی در آب مصارفی
و ارتقاء بهرهوری آب گردد در حاليکه عملکرد شکر خال و ناخاال
حاصل از اين تنش ماليم دارای بيشترين مقدار در تمامی مناطق اجرا
بود .البته عملکرد ريشه در مشهد و مياندوآب در رتبه دوم قرار گرفتند.
اعمال تنش رطوبتی بيشتر موجب كاهش معنایدار عملکارد ريشاه و
شکر سفيد در چغندرقند خواهد شد و توصايه نمایگاردد .باه ترتياب
مراحل سوم و دوم (ميانی و توسعهای) رشد چغندرقند ،حسااستارين
مراحل به كمبود رطوبتی هستند و از كم آبياری در ايان مراحال باياد
اجتناب كرد .تنش رطوبتی در مرحله ابتدائی رشد چغندرقند (تاا حادود
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 ۶۰روز پس از كاشت) كه همزمان با نوبتهاای آخار آبيااری غاالت
است ،موجب كاهش جزئی در عملکرد كمی و كيفای مایگاردد و در
صورت كمبود منابع آب در اختيار ،اعمال كمآبياری در ايان مرحلاه از
رشد چغندرقند توصيه میشود .پيشنهاد میشود بعد از يك دوره تانش
خشکی در اواخر فصل رشد چغندرقناد ،آبيااری انجاام نشاود .در ايان
زمينه بررسی ت ثير زمان قطع آبياری در اواخر فصل در مناطق مختلف
میتواند سودمند باشد.

سپاسگزاری
اين پژوهش با حمايتهای مالی موسسه تحقيقات اصالح و تهياه
بذر چغندرقند و مراكز تحقيقات و آموز كشااورزی و مناابع طبيعای
استان های اصفهان ،خراسان رضوی و آذربايجان غربای انجاام شاده
است .از راهنمائی های ارزشمند و صاميمانه آقاياان دكتار محمادعلی
چگينی ،مهندس محمدرضا جهاداكبر ،مهنادس حسانعلی شاهبازی و
دكتر كيوان فتوحی از همکاران موسسه تحقيقات اصالح و تهياه باذر
چغندرقند و بخشهای مربوطه قادردانی مایگاردد .همچناين ياادآور
میشود اين مقاله از گزار نهايی پروژه تحقيقاتی "تعيين حد تخلياه
مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند ريشاهای" باه شاماره
ثبت  ۸۷/۵/۷ – ۸۷/۶۱۹استخراج گرديده است.

منابع
جهاد اكبر ،م .ر ،.و ابراهيميان ،ح.ر .۱۳۷۷ .ارزيابی سه مديريت زراعی
شش رقم جهت صرفهجويی آب در سه ماهه اول فصل رشاد بار
چغندرقند .مجله چغندرقند۱(۱۴ .و.۳۵-۲۱ :)۲
صادقيان ،س.ی .۱۳۷۷ .گزار پژوهشی بخاش باهناژادی موسساه
تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند.
غالبی ،س .۱۳۷۹ .بهينهساازی مصارف آب در زراعات چغندرقناد باا
استفاده از توابع توليد آب-عملکارد در كارج .مجلاه خااك و آب.
ويژهنامه آبياری.)۱۰(۱۲ .
فتوحی ،ك ،.احمدآلی ،ج ،.نورجو ،ا .ع ،.پدرام ،ع .و خورشيد ،ا.۱۳۸۷ .
مديريت آبياری براساس تخليه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف
رشدچغندرقند در منطقه مياندوآب .مجلااه چغندرقند- ۴۳ :۲۴)۱( .
. ۶۰
ميرزايی ،م .و رضوانی ،م .۱۳۹۱ .اثر ساطوح كام آبيااری در مراحال
چهارگانه رشد بر عملکرد و كيفيت چغندرقند .مجله علوم زراعای.
(.۱۰۷ – ۹۴ :۱۴)۲
محمدی ،ا .و آساد ،م.ت .۱۳۷۵ .واكنش ارقام چغندرقند به تنشهاای
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Abstract
In this study the effects of soil moisture depletion in four different growth stages on some physiological
factors such as LAI, R.Y. S.C and WSY were studied. The field experiments were carried out in in Karaj,
Mashhad, Esfahan and Miandoab. Two soil moisture depletion (S.M.D) treatments (70 and 90 % of available soil
moisture content) were imposed at four growth stages. In addition, a control treatment was added to the factorial
combination of two S.M.D. and four plant growth stage. Results showed that received water were not significant
difference among the treatments. The control, 70 and 90 % S.M.D received about 13067, 12607 and 12060 m3/h,
respectively. Therefore, difference between treatments basically is because of the times which soil moisture were
depleted and to some extend the amount of received water. 70 % S.M.D. at none of four growth stages had no
effect on root yield. However, root yield significantly reduces when 90 % of soil moisture was depleted in 2nd and
3rd growth stages. Sugar content reduced when 90 % of soil moisture was depleted at the last plant growth stage.
However, 70 % S.M.D. at any of four growth stages had no effect on sugar content. The justification of this kind
of observation may be consumption of reserved sugar to produce new leaves. Results showed 90 %S.M.D at rapid
growth stage and latest growth stage, caused impurity (especially Na) and molasses to be increased. So, in water
stress condition, plant tent to accumulate Na and to some less K. 70 % S.M.D. at none of four growth stages had
no effect on the juice purity. Results showed that 90 % of S.M.D. at any plant growth stage (especially at 2nd and
3rd growth stages) dramatically reduced sugar yield and white sugar yield. It could be told that 100-120 days
after seed planting is the most sensitive growth period (the third growth stage) of sugar beet to water stress. My
recommendation is to preserve water it could be irrigation water in early growth stage. For all regions, the
highest water productivity resulted in the 70% S.M.D.
Keywords: Growth stage, Irrigation, Soil moisture depletion, Sugar beet
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