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ند ندر غذ   زی   خاک  و   ص ی حا ت د  ل   م ورا  د

ندگان  و

ی جان  با ی آ ع  نا شاورزی و  قات  تادیار   یدی،  ا   

ش  س  تادیار و ر ی،  ا ا ی  ھد یاهمد غذ  اک و  زی خ ص ی، حا قات   

و  وشاد،  ند ید  ندر ذر  ه  الح و  قات اص ه  و ی  ع  

رس ی  ع  نا شاورزی و  ت  قا تادیار   وریان، ا عا ضا  ال  غ

و  ی،  الل  ه  ج شا ما ی   ع  نا و  اورزی  ش قات  ی   ع  

و  ناس،  یا مد   ا قات خاک و آب بد ه  و ه  ی  باز ع  

و  ی،  زیک خاک  ید غا یاری و  قات آ ش  ی   ع  
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     تار 

مغذي به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد جامعه در  و سالم کافی، دستیابی به غذاي
در این راستا . مورد تأکید قرار گرفته است 1404انداز بیست ساله کشور در افق  سند چشم

در برقراري امنیت غذایی و  کشاورزي خود را موظف به دستیابی به توانمندي الزمبخش 
با تلقی امانتمدارانه، خاك امانتی است در اختیار ما . داندمی خوداتکایی در محصوالت اساسی

اي که امنیت که به عنوان منبع پایه و بستر تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه
به عنوان سال جهانی  2015نیت خاك دانسته شده و براي تنویر افکار، سال غذا در گرو ام

در این راستا حاصلخیزي خاك نقشی محوري را در امنیت . گذاري گردیده استخاك نام
مانده تا هاي باقی لذا در ابتداي برنامه ششم و سال. دار استخاك و پشتیبانی تولید عهده

کارگیري کلیه ذینفعان دخیل در حوزه  ردیده تا با بهوزارت جهاد کشاورزي مصمم گ 1404
ی محصوالت زراعی شامل گندم، جو، یحاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه ضریب خوداتکا

به این منظور، معاونت زراعت . کلزا، پنبه، حبوبات، چغندرقند، ذرت و برنج را ارتقاء دهد
ذیه گیاه را با هدف وزارت جهاد کشاورزي تدوین برنامه جامع حاصلخیزي خاك و تغ

به موسسه تحقیقات  1393افزایش ضریب خوداتکایی هشت محصول زراعی در خرداد ماه 
اندیشی  در این راستا موسسه تحقیقات خاك و آب با برگزاري هم. خاك و آب محول نمود

 گیري از نتایجبا متخصصان این حوزه از جمله پیشکسوتان و محققان ستادي و استانی و بهره
المللی، راهنماي مدیریت هاي قبلی و اخیر موسسه و منابع بینو دستورالعمل هاشپژوه

در این . تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه براي هشت محصول یاد شده را تدوین نمود
به کارگیري که عبارت از چغندرقند  مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاهجلد 

ارتقاء حاصلخیزي خاك است به صورت ویژه ی و زیستی براي از منابع شیمیایی، آلتوأمان 
با توجه به تغییرات اقلیمی، کمبود مواد آلی و شرایط خاکی . مورد توجه قرار گرفته است

در شرایط  چغندرقندحاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه مدیریت که کشور با آن مواجه است 
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ه، استفاده از کودهاي نوین و مدیریت تغذیه براساس مراحل رشد گیا ،هاي محیطیتنش
هاي بیولوژیک حاصلخیزي خاك مورد بحث قرار گرفته جنبههاي رشد گیاهی و محرك

و هاي عملکردي مختلف اي تنظیم شده است که براي گروهبه گونه این دستورالعمل. است
ه به عالوه قابلیت تبدیل سریع ب. باشدمورد استفاده می) بهاره و پاییزه(تاریخ کشت 

  .باشدهاي تلویزیونی را دارا میهاي ترویجی و پیاماي، بولتنهاي منطقهدستورالعمل
اندرکاران در اجراي  امید است با اتکال به خداوند منان و عزم ملی کلیه دست

هاي مندرج در این راهنما و نهادینه نمودن اصول ارتقاء حاصلخیزي خاك اعم از  توصیه
در اراضی کشاورزي زمینه تحقق اهداف ... مواد آلی خاك و مصرف بهینه کود، افزایش 

هاي خوداتکایی، دستیابی به امنیت غذا، سالمت جامعه و حفظ محیط پیش بینی شده در برنامه
    .داري مسئول باشیم زیست را فراهم نموده و امانت

  
  کاظم خاوازي  

  رئیس مؤسسه تحقیقات خاك و آب
    1393ماه آبان





  کلیات -1
تولید شکر ترین محصوالت کشاورزي است که نقش مهمی در  چغندرقند یکی از مهم

 برخوردار ايویژهاز اهمیت چغندرقند غذایی  صراعن بهینهمدیریت مصرف بنابراین، . دارد
. گردد می بر 1349حدوداً به سال در ایران تغذیه چغندرقند   سابقه تحقیقات در زمینه. است

 ن بااکه محقق در یک نقطه بودهمزرعه  ياه آزمایش به صورت بیشتر مذکورتحقیقات 
عملکرد کمی و (بهترین تیماري که پاسخ بهینه گیاه  ي،اعمال تیمارهاي مختلف کود

  . اندتوصیه منطقه ارائه دادهعنوان   هبدنبال داشته است  بهرا ) کیفی
اي در زمینه تغذیه گیاه تحقیقات گستردهشرفته یکشورهاي پدر  بیست سال گذشتهطی در 

کارگیري آنها عملکرد کمی و ه دست یافته اند که با بقند صورت گرفته و به نتایج مهمی چغندر
اند با اعمال روش هاي از این طریق توانسته و طور قابل توجهی بهبود یافته استه کیفی محصول ب
  .نددهایش افزرا نیز کیفیت محصول ، راندمان تولید افزایشضمن مدیریتی نوین 

گیاهی دو لپه از خانواده اسفناج   Beta Vulgarisی ـام علمـا نـد بـقنچغندر
(Chenopodiaceae) دوره زندگی در چغندرقند دو ساله بوده که سال اول رشد . می باشد

رویشی داشته و تشکیل یک ریشه قطور و سال دوم رشد زایشی و تولید ساقه گل دهنده و 
جهت انتقال از مرحله رویشی به زایشی، گیاه احتیاج به یک دوره درجه . نمایدمیوه را می

چغندرقند از نظر تکنولوژیکی و زراعی گیاهی . حرارت پایین همراه با روزهاي بلند دارد
  .شودمییکساله است که جهت استخراج شکر از ریشه آن کشت 

  :عبارتند ازمراحل چهارگانه رشد چغندرقند  ،اساس تقسیم بندي فائوبر
 ) برگی 4مرحله (زنی تا استقرار بوته جوانه -1

 روز 25-30به مدت   )برگی 16مرحله (مرحله رشد رویشی  -2

 روز 75-125 )ثابت پوشش برگی تقریباً(گیري عملکرد شکل -3

  روز 40 - 50به مدت رسیدگی محصول  -4

چغندرقند بر در . رشد و نمو چغندرقند با سایر گیاهان زراعی تفاوتهاي بارزي دارد
هاي فتوسنتزي حسب ضرورت بخشی از ساکارز ذخیره شده در ریشه جهت تولید مجدد اندام

دوره رشد . شودصرف خواهد شد که در اکثر گیاهان زراعی چنین وضعیتی دیده نمی
میزان . باشدروز می 200تا  170بین  به طور معمولده چغندرقند از کاشت تا زمان برداشت غ
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رشد و توسعه . در چغندرقند بیشتر مربوط به طوالنی بودن دوره رشد آن استمحصول زیاد 
، نسبت به 1درجه روز رشد 1450روز بعد سبز شدن و با دریافت حدود  112ها تا برگ
  .یابدها غالب بوده و از آن پس رشد ریشه بر اندام هوایی برتري میریشه

ه رشد مقدماتی و مرحله رشد مراحل رشد چغندرقند شامل مرحله جوانه زدن، مرحل
-در شرایط مناسب رشد، مراحل جوانه. اصلی است که مربوط به رشد رویشی چغندرقند است

برگ  20تشکیل و تکامل . گیردروز پس از کاشت صورت می 12زنی و سبز شدن حداکثر 
اولیه هاي برگ. نامنداولیه در چغندرقند بعد از مرحله سبز شدن را دوره رشد مقدماتی می

حجیم شدن  ،در این دوره از رشد .روندهاي اصلی به سرعت از بین میپس از تشکیل برگ
اي گیاه جهت جذب آب و مواد غذایی که سیستم ریشه غده قابل توجه نیست، در صورتی

ها در هر گیاه نه تنها به رقم بلکه به نیاز غذایی، تاریخ تعداد برگ. اي داردرشد قابل مالحظه
در شرایط مطلوب از نظر درجه حرارت، رطوبت و نیتروژن . تراکم وابسته استکاشت و 

هاي برگ. شود، دوره رشد و طول زندگی برگ متغیر استبرگ ظاهر می 6تا  4کافی هر هفته 
هاي دهم تا برگ. ترین طول عمر را دارندتولید شده در شروع و انتهاي رشد رویشی کوتاه

ها در زمان رسیدن کامل از مانند، همچنین اندازه برگاقی میتر ببیستم براي مدت طوالنی
  تر کوچک و ضخیم به طور معمولهاي بعد از آن یابد و برگبرگ اول تا بیستم افزایش می

هاي دیگري نیز تشکیل برگ دوره مقدماتی رشد، برگ 20در این دوره عالوه بر . شوندمی
م با أهمچنین حجیم شدن غده تو. رسدبیشتر میعدد یا  40شده که تعداد آن به حداکثر 

ساکارز از طریق . شودهاي پارانشیمی در این هنگام آغاز میافزایش درصد قند در سلول
رسد به نظر می. شودآوندهاي آبکش وارد ریشه شده و در سلول هاي پارانشیمی ذخیره می

از طرفی درصد باالي . باشداندازه سلول هم عامل تعیین کننده اي در میزان غلظت ساکارز 
تري ي مسیر انتشار کوتاهساکارز در ارتباط مستقیم با واریته هایی از چغندرقند است که دارا

در مراحل اولیه حجیم شدن غده، افزایش . اي باشندهاي ذخیرههاي آبکش و سلولبین آوند
مان رسیدگی درصد قند با سرعت کمتري همراه است ولی در اواخر دوره اصلی رشد تا ز

 رطور کلی در اکثر مناطق چغنده ب. شود، سرعت افزایش درصد قند بیشتر میفیزیولوژیکی

                                                        
1- GDD (Growing Degree Days) 
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از هنگام کاشت تا برداشت به صورت  به طور معمولروند تجمع قند در ریشه  ،کاري کشور
افزایشی است گرچه شیب خط بسته به شرایط محیطی ممکن است تا حدي تفاوت نماید، 

میزان برداشت عناصر ) 2(و ) 1(در جدول  .کندولی حالت افزایشی خود را همواره طی می
  . غذایی توسط چغندرقند نشان داده شده است

  
 بر مبناي تراکم چغندرقندپرمصرف در  غذاییمحدوده تغییرات میزان برداشت عناصر  -1ل جدو

  عملکرد
تعداد بوته   تراکم  )تن در هکتار(

  در هکتار
  )کیلوگرم در هکتار( غذاییبرداشت عنصر 

N P2O5 K2O MgO S 
  10  28  160  40  100  30000  کم  20
  18  50  240  64  180  50000  متوسط  40
  24  72  300  90  240  75000  زیاد  60

  
   چغندرقندریشه  مقدار متوسط برداشت عناصر غذایی مختلف توسط -2 جدول

  )کیلوگرم به ازاي هر تن ریشه(
  

  نیتروژن  فسفر  پتاسیم  منیزیم  کلسیم  گوگرد
8/0  5/1  1  10-7  1  7-5  

 

 هاي تشخیص کمبود عناصر غذایی روش -2

در چغندرقند مورد استفاده  سازي مصرف کودبهینهبراي توصیه و دو روش  به طور معمول
براي عملکردهاي آزمون خاك  انجاممرحله تعیین کود پایه با  درقبل از کشت . گیردقرار می

قند با ندرچغ در طول دوره رشد .گردندآلی برآورد می و ییمورد انتظار مقادیر کودهاي شیمیا
 به منظور خصوص نیتروژن و عناصر کم مصرفه ، غلظت عناصر بتجزیه گیاهروش استفاده از 

در صورت کمبود  .گیردمورد ارزیابی قرار میکیفی محصول  هايویژگی و افزایش کنترل
  . شودالزم براي رفع ناهنجاري موجود گرفته میهاي تصمیمهرکدام از این عناصر 

بهبود  براي در یک فصل زراعی تجزیه گیاه هر دو روش آزمون خاك و زاستفاده ا امروزه
طور ه بویژه در گیاهان با تولید کیفی نظیر چغندرقند ه ب ايایجاد توازن تغذیه عناصر،کارایی 
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بی رویه کود به ویژه کودهاي نیتروژنی بدون مصرف . گیرداي مورد استفاده قرار میگسترده
لکرد غده از یکسو باعث افزایش قابل توجه عم توجه به مقدار قابلیت استفاده عناصر در خاك

تأثیر  چنینبه سبب . شود می آن موجب کاهش کیفیت محصول ،چغندرقند ولی از سوي دیگر
 ايویژهیت ماه کود براي تولید محصول بهینه از سازيبهینهو  ، تغذیه متعادل چغندرقنديمتضاد

سه روش براي تشخیص کمبود عناصر در سطح مزارع مورد استفاده  به طور معمول .برخوردار است
  .ظاهري عالیمتوجه به و  تجزیه گیاه آزمون خاك،این سه روش عبارتند از . گیردقرار می

  
  آزمون خاك  - 1- 2

با آزمون خاك قبل از کشت مشخص خواهد شد که چه عناصري براي رشد کافی 
به عبارت دیگر، آزمون خاك به منظور . چغندرقند در طول فصل زراعی مورد نیاز خواهد بود

از این طریق و بر اساس . گیرد تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاك انجام می
آزمون خاك روشی سریع، کم . ن توصیه کودي مناسب را انجام دادتوا نتایج به دست آمده می

برنامه آزمون . ه کردئاتوان توصیه کودي صحیح را ار که با انجام آن میاست خرج و دقیق 
  :مراحل زیر است خاك شامل

 شود، برداري صحیح از خاك که بیشتر توسط زارعین انجام می نمونه  
 خاك و گیاه به منظور تعیین دقیق غلظت  تجزیه صحیح خاك در آزمایشگاه تجزیه

  ،عنصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاك
  تفسیر نتایج آزمایشگاهی و انجام توصیه کودي که توسط کارشناسان مسائل تغذیه

  . گیرد گیاهی صورت می
هاي برداشت شده از  نمونه. برداري صحیح از خاك، کاري بسیار مهم و حساس استنمونه

از هر  به طور معمول. اي باشند تا بتوان آنها را نماینده کل خاك آن مزرعه دانست مزرعه باید به گونه
بدین . کنند هکتار مزرعه با خاك یکنواخت، یک نمونه مرکب یک کیلوگرمی تهیه می 15تا  10

- نمونه برداشت می 10الی 7در طی مسیر، حدود . گیرندمسیر مارپیچ در مزرعه در نظر می منظور یک

برداري در  عمق نمونه. فرستند کنند و پس از مخلوط کردن، یک کیلوگرم از آن را به آزمایشگاه می
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در  چغندرقندعمق منطقه گسترش ریشه در بیشتر موارد سانتیمتري خاك سطحی است که  30حدود 
  :برداري از خاك مزرعه رعایت شود، عبارتند ازنکاتی که باید در موقع نمونه .باشد یخاك م

یعنی . شود باید نمودار واقعی زمین زراعی باشدنمونه خاکی که به آزمایشگاه ارسال می -
به قطعات یکنواخت از نظر رنگ، شیب، تاریخچه کشت، تناوب و تر پیشاینکه زمین باید 

  . بندي شودتقسیمنوع محصول و غیره 
اطمینان حاصل شود که سطح خاك آغشته به به طور کامل برداري باید قبل از نمونه -

  .کودهاي حیوانی و یا شیمیایی و یا بقایاي گیاهی نباشد
هاي قدیمی و پوسیده کاه، آبها، تودهحتی االمکان باید از برداشت نمونه از قطعاتی نظیر راه -

  . ها خودداري شودنکناره دیوار و یا پرچی
بهترین موقع . برداري اجتناب کرددر موقعی که زمین خیلی مرطوب است باید از نمونه -

  .برداري وقتی است که زمین گاورو باشدنمونه
  . باشدبرداري از خاك در مورد گیاهان زراعی، قبل از کشت میبه طور کلی بهترین موقع نمونه - 
 ل از انتقال به آزمایشگاه در داخل یک کیسه پالستیکیبایست قب نمونه مرکب خاك می -
در داخل برچسب یک . نوشته شودبرچسب کاغذي ریخته شده و مشخصات آن روي دو  یا

-زمان نمونهبرچسب بر روي . شود ظرف قرار گرفته و دیگري روي ظرف چسبانده می

  .  شود برداري، محل نمونه برداري، نام نمونه بردار، عمق نمونه برداري و کشت قبلی نوشته می
  

  تجزیه گیاه -2-2
ی چغندرقند یبراي ارزیابی نیازهاي غذا يبسیار مفید و کارآمدروش تجزیه گیاه 

هاي مبناي این روش بر این اصل استوار است که غلظت عناصر غذایی معدنی در بافت. است
انجام تحقیقات گسترده در . دارد رشد و تولید محصولدر  ايکننده تأثیر کنترل یگیاه

  غذایی براي ارزیابی وضعیت  هاي مرجع عناصرغلظتمناطق مختلف جهان به توسعه 
برداري استاندارد شده است و این هاي نمونهتکنیک. اي چغندرقند منجر شده استتغذیه

جع توسعه یافته براي یک خاك و شرایط اقلیمی ویژه در امکان وجود دارد که اعداد مر
  . سایر مناطق با اطمینان قابل قبولی مورد استفاده قرار گیرند
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برداري براي تجزیه، عامل مهمی در ارزیابی نیازهاي غذایی انتخاب اندام نمونه
حتی کل ها و ها، دمبرگها، ریشهقند شامل برگهاي مختلف چغندراندام. چغندرقند است

با این وجود، نتایج تحقیقات . گیرندهاي آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیاه براي تجزیه
برداري به نشان داده است که در مورد چغندرقند برگ و یا دمبرگ، بهترین اندام براي نمونه

مزیت برگ این است که عناصر غذایی در برگ . علت سهولت انجام نمونه برداري است
و هرگونه کمبود یا  شونددر سرتاسر گیاه توزیع میدوباره ه، متراکم گردیده و جمع شد

روش نمونه . شودسمیت یک عنصر که در خاك وجود دارد در نهایت در برگ منعکس می
این . برداري برگ بدین صورت است که باید در زمان مشخصی از رشد برداشت گردد

با اعداد مرجعی است که بر مبناي آن نتایج محدودیت به دلیل مقایسه نتایج تجزیه برگ 
  . گردندتفسیر می

تازه تکامل یافته  ي کاملهابرگ ،ترین اندام چغندرقند جهت نمونه برداريمناسب
هاي برگ نمونه. است) ی که سطح برگ آنها به حداکثر رسیدهیهاترین برگجوان(باشد می

سه روشی که بطور گسترده براي تفسیر  .باید در دو ماهگی از زمان کاشت برداشت گردند
غلظت یا دامنه بحرانی عناصر ) 1(عبارتند از . گیرندتجزیه برگ مورد استفاده قرار می نتایج

روش تشخیص ) 3(و  (DRIS2) سیستم تلفیقی تشخیص و توصیه) 2((CNR1) غذایی
  . (CND3)چندگانه عناصر غذایی

دامنه بحرانی عناصر غذایی، بر مبناي هاي غلظت بحرانی و تفسیر نتایج با روش
عناصر  مطالعات همبستگی و واسنجی که رابطه معنی دار و رضایت بخشی را بین غلظت

دهد، تکیه دارد غذایی گیاه و عملکرد محصول در نتیجه افزودن عنصر غذایی نشان می
 جدول(شوند مقایسه میدانه غلظت بحرانی در بیشتر حاالت، نتایج تجزیه گیاه با ). 1 شکل(
اي از غلظت عنصر در گیاه اطالق به محدوده (CNR)دامنه غلظت بحرانی اعداد مرجع ). 3

گردد که کمتر از آن حالت کمبود و بیشتر از آن حالت کفایت عنصر در گیاه وجود می
 . در حالت کمبود عملکرد کمتر از بهینه و در باالتر از آن عملکرد محصول بهینه است. دارد

  

                                                        
1- Critical Nutrient Range  
2- Diagnosis and Recommendation Integrated system  
3- Compositional Nutrient Diagnosis  
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  ی در بافت گیاهییین عملکرد محصول و غلظت عنصر غذارابطه ب -1 شکل
  

هاي دامنه بحرانی، محدود بودن اعداد مرجع آن به زمان و از اشکاالت اساسی روش
 غذاییدر مقابل هرچند در روش دریس با در نظر گرفتن نسبت هاي عناصر . مکان است

این اشکاالت تا حدودي مرتفع شده است ولی، براي برآورد اعداد مرجع در این روش نیاز 
هاي زیادي فرمولهمچنین در روش دریس از . نسبت بزرگی استبه به بانک اطالعاتی 

تفکیک جامعه به گروه عملکرد کم و  در این روش،. شودبراي تهیه اعداد مرجع استفاده می
از طرفی، . طور نسبی ارزیابی می شوده ب غذاییر آن وضعیت عناصر زیاد اختیاري بوده و د

   .کامل نیست اثرات متقابل عناصر در روش دریس
 را مرتفع سازد، سامانه سی ان دي ی دو روش مذکورروش مناسبی که بتواند نارسای

(CND) شودپشتیبانی می 1هاي مرکبوسیله روش تحلیل دادهه ب روش سی ان دي .است. 
  روش . است دامنه بحرانی و دریس هايماري روشآ شرح و بسط ریاضی و روشاین 
با استفاده . تر بیان کنددي قادر است اثرات متقابل متغیرهاي درون یک سیستم را دقیقانسی

نشان داده  )4( عنصر غذایی براي تولید چغندرقند در جدول 9غلظت کفایت  CNDاز روش 
  . شده است

   
                                                        
1- Compositional data analysis (CDA) 
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  )1991و همکاران،  Jones( چغندرقند  در برگ غذایینه بحرانی عناصر اعداد مرجع دام - 3  جدول
  

محدوده غلظت 
  باال

 محدوده
  کفایت

 محدوده  انتقالی محدوده
  کمبود

  عنصر  واحد

  نیتروژن  (%)  -  >30/4  00/5-30/4  < 00/5
  فسفر  (%)  -  >45/0  10/1-45/0  < 10/1
  پتاسیم  (%)  >50/0  99/1-50/0  00/6-00/2  < 00/6
  کلسیم  (%)  >1/0  49/0-10/0  5/1-50/0  <5/1
  منیزیم  (%)  >05/0  24/0-05/0  00/1-25/0  < 00/1
800-201  200-31  30-20  20<  (mg kg-1) بور  

140  140-60  59-50  50<  (mg kg-1) آهن  
360 >  360-26  25-10  10<  (mg kg-1) منگنز  

20-1/2  0/2-20/0  19/0-10/0  10/0<  (mg kg-1) مولیبدن  
80 80-10  9-5  5<  (mg kg-1) روي  

 
 جهت دستیابی به عملکردهاي باالي  غذاییعنصر  9براي  غلظت کفایت -4 جدول

  )1389، دریاشناس و ثقفی( CNDبا استفاده از روش  تن در هکتار 50
  عنصر  واحد  عناصر  غلظت میانگین
970/3  N (%)  نیتروژن  
273/0  P (%)  فسفر  
168/3  K (%)  پتاسیم  
52/0  S (%)  گوگرد  

110  Mn (mg kg-1) منگنز  
355  Fe (mg kg-1) آهن  

5/16  Cu (mg kg-1) مس  
40  B (mg kg-1) بور  
34  Zn (mg kg-1) روي  

  
   غذاییظاهري کمبود عناصر عالیم - 3- 2

 يهاکشت در اوقات یبعض است کمبود عالیم بروز عامل که غذایی عنصر کی کمبود
شود، علت آن ظاهري کمبود مشاهده می عالیمهنگامی که . شوددر ایران مشاهده می چغندرقند
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بعضی اوقات عوامل فیزیکی یا . همیشه به دلیل کم بودن مقدار عنصر قابل استفاده در خاك نیست
سایر عواملی که ممکن . کندکمبود ظهور می عالیمزیستی جذب ریشه را کاهش داده و در نتیجه 

شود تراکم خاك، خشکی و امراض و  غذایید ضعیف ریشه یا جذب کم عناصر است موجب رش
هاي ریشه نیز توانند کاهش دهند که بیمارينماتدها فعالیت ریشه را می. باشندآفات خاکزي می

در داخل گیاه تعیین  غذاییتحرك عناصر . داراي چنین اثر مشابهی بر رشد و فعالیت ریشه است
متحرك  غذاییعناصر . هاي جوان یا پیر دیده شودکمبود در برگ عالیمکند که در ابتدا می

تر نشان را در ابتدا در برگ هاي مسن عالیم به طور معمولنیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و منگنز 
هاي در حال تر یا اندامهاي جوانکلسیم، بور، آهن، روي و مس در ابتدا در برگ عالیم. دهندمی

  .شوند که در ادامه به اختصار به آنها در گیاه چغندرقند اشاره خواهد شدرشد دیده می
  

  پرمصرف غذاییکمبود عناصر عالیم -2-3-1
 که در صورتی. ها است ور کوتیلدونبذر چغندرقند داراي مقدار کافی نیتروژن براي ظه :نیتروژنکمبود 

هاي حقیقی  خاك از لحاظ میزان نیتروژن فقیر باشد، عالیم کمبود نیتروژن از زمان ظهور اولین برگ
چون عنصر نیتروژن یکی از . کنند ها نیز شروع به زرد شدن می آغاز و متعاقب آن سایر برگ

ها است و کاهش این عنصر باعث کاهش  دهنده ترکیب کلروفیل در برگ عنصرهاي اصلی تشکیل
شود، بنابراین اولین عالیم کمبود این عنصر در گیاه ایجاد رنگ زرد و پیچیدگی  ن کلروفیل گیاه میمیزا

هاي جوان با توانایی بیشتر  دلیل متحرك بودن نیتروژن در گیاه، برگ از طرفی، به. ها است برگ
ي پیر شروع و ها بنابراین، رنگ زرد ابتدا از برگ. کنند هاي پیر را جذب می نیتروژن موجود در برگ

از دیگر عالیم کمبود . هاي جوان نیز زرد خواهند شد در صورت تداوم کمبود، متعاقب آن برگ
  ). 4 و 3 ،2 هاي شکل(توان به کوچک شدن پهنک و بلند شدن دمبرگ اشاره کرد  می

  

  
  )سمت چپ( کمبود نیتروژن و )سمت راست( نیتروژن کافی رشد چغندر قند در خاك با -2 شکل
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 )سمت چپ(و ناکافی ) سمت راست(مقایسه برگ با نیتروژن کافی  -3شکل

  

  
  بوته داراي کمبود نیتروژن -4شکل

  

ها مانند ریزومانیا و یا فشردگی خاك  عالیم کمبود نیتروژن، شبیه عالیم برخی از بیماري
دلیل برخی شرایط حاکم بر رشد  گاهی اوقات، علیرغم وجود نیتروژن کافی در خاك، به .است

طور کلی، هر  به. ، گیاه قادر به جذب این عنصر نیست)مانند سرما و یا تهویه نامناسب در خاك(
جذب و در نهایت، خلل در جذب  عاملی که باعث عدم تبدیل نیتروژن غیرقابل جذب به قابل

  .در خاك شود، عالیمی شبیه کمبود نیتروژن ایجاد خواهد کرد نیتروژن موجود
هنگامی این شود و تنها  عالیم کمبود فسفر به ندرت در گیاه بالغ چغندرقند دیده می: فسفرکمبود 

از عالیم . شدت کاهش یافته باشد جذب خاك به کند که غلظت فسفر قابل عالیم بروز می
از . ها و پوسیده شدن کل گیاه است نگ برگکمبود فسفر، سبز تیره شدن ر اختصاصی

در نهایت، . هاي بنفش در حاشیه و سپس کل برگ استدیگر عالیم کمبود، ایجاد رنگدانه
اي از  چنین تشکیل تودهمتأخیر در رشد ریشه و ه. اي و سپس از بین خواهند رفت ها قهوه برگ
  ).6و  5هاي  شکل(هاي خشبی ثانوي، از دیگر عالیم کمبود فسفر است  ریشه
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 کمبود فسفرچغندر داراي  برگ -5شکل

  

  
  چغندرقند بوتهکمبود فسفر در  -6شکل 

  
عالیم کمبود پتاسیم مانند عالیم کمبود فسفر بر روي برگ چغندرقند دیده  :پتاسیمکمبود 

ها به رنگ سبز  حاشیه برگ در صورت بروز کمبود پتاسیم در چغندرقند، ابتدا. شود می
پس از آن، تمام . شوند رنگ می ها بی آن، رگبرگرنگ درآمده و متعاقب  کمزیتونی 

هاي نخودي رنگ  رنگ درآمده و در روي آن، لکه اي کم رنگ قهوه  ها تیره و به برگ
هاي  در روي دمبرگ، زخم طور معمول به. شوند هاي کوچک ظاهر می صورت خوشه به

  ).7 شکل(شود  اي راه راه دیده می قهوه

  
  )سمت چپ( چغندرقند و بوته) سمت راست(کمبود پتاسیم در برگ  -7شکل 
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عالیم کمبود گوگرد در زراعت چغندرقند شبیه عالیم کمبود نیتروژن و : کمبود گوگرد
کمبود نیتروژن در با این تفاوت که در مراحل ابتدایی، . ها است صورت زرد شدن برگ به

که در  در حالی. مانند هاي جوان مرکزي سبز باقی می تر زرد شده و برگ هاي مسن ابتدا برگ
در . شوند زمان زرد می هاي پیر و جوان هم برگکمبود گوگرد، زردي عمومی بوده و 

  ).8کل ش(شود  اي نامنظم در روي برگ و دمبرگ ظاهر می هاي قهوه کمبود شدید، لکه

  
  )باال( چغندر قندو بوته ) پایین(کمبود گوگرد در برگ  -8شکل 

  

  مصرفکم  غذاییکمبود عناصر عالیم -2-3-2
العمل آنها  ها بیشتر براساس میزان عکس کمبوددر مزارع چغندرکاري ایران مشاهده 

در ارتباط با بیشتر کمبود  عالیم). 5جدول (ر کم مصرف مورد انتظار است نسبت به عناص
در ارتباط با مس، . شودی موارد، آهن یا منگنز مشاهده میعناصر بور و روي و در برخ

  .گزارش نشده است تاکنون کمبود آن
 

    مصرفکمالعمل چغندرقند به عناصر عکسشدت  - 5جدول 
  روب  مس  روي  منگنز  آهن  عنصر

  زیاد  کم  متوسط  کم  متوسط  العملعکس
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کمبود بور موجب . بور استموردنیاز چغندرقند  يترین عنصرها یکی از مهم :روب کمبود
چغندرقند در کمبود بور در . شودمی 1نوعی بیماري در چغندرقند به نام پوسیدگی مغزي

همچنین این کمبود . ی در نواحی چغندر کاري ایران دیده شده استهاي خنثی و قلیایخاك
هاي شود و در تابستانهاي شنی با بافت سبک که مواد آلی کمی دارند دیده میدر خاك

  . خشک خیلی معمول است
هاي جوان تغییر شکل یافته و ممکن است رشد برگ ،در مراحل اولیه این کمبود

شوند که باعث هاي متقاطعی میها داراي تركها و پهنک برگدمبرگ. شودآنها متوقف 
تر شبیه حالت کمبود هاي مسنبرگ. ردندگهاي میانی میها و رگبرگپیچش دمبرگ

در چغندرقند باعث کاهش شدید کیفیت ریشه  بورکمبود  .شوندنیتروژن روي زمین پهن می
شود بلکه  ها ظاهر می روي برگ تنها عالیم ظاهري نه بور،در اثر کمبود . شود چغندرقند می

اصطالح به آن دل در که  گردد اهده میمشو گیاهچه مرکزي پوسیدگی دمبرگ  ،طوقه در
  ).9 شکل(گویند سیاهی می

  
  در بوته و ریشه چغندرقند) مرگ مریستم مرکزي(کمبود بور  عالیم -9 شکل

  

اي و با تشدید کمبود،  صورت لکه پریدگی به رنگدر اثر کمبود آهن، ابتدا  :کمبود آهن
ها را  وسط رگبرگ ،ها سبز باقی مانده و زردي هم پیوسته و در نهایت، رگبرگ ها به لکه
که این نوع ظهور است اي  صورت لکه عالیم کمبود آهن در مزرعه به). 10شکل(پوشاند  می

  .دهد هاي غیریکنواخت شنی و آهکی رخ می عالیم بیشتر در خاك

                                                        
1- Heart rot 
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  کمبود آهن در برگ و بوته چغندر قند عالیم - 10 شکل

  

ها پریده بین رگبرگ هاي رنگ در مراحل اولیه، کمبود روي باعث ایجاد لکه: کمبود روي
هاي اصلی در مراحل پیشرفته کمبود، تمام پهنک بجز رگبرگ. شود در پهنک برگ می

  ).11 شکل) (شود نکروزه میابتدا کلروز و در نهایت (مرده و خشک خواهند شد 

  
  کمبود روي در برگ چغندرقند عالیم - 11 شکل

  

هاي چغندرقند رشد عمودي داشته و به طرف داخل  در اثر کمبود منگنز، برگ :کمبود منگنز
  .)12شکل (شوند  دار می هاي رنگی زاویه ها همچنین داراي لکه برگ. شوند لوله می

  
 برگ چغندرقند درمنگنز کمبود  عالیم - 12 شکل

  
تواند ظاهري کمبود به دالیل مختلفی نمی عالیماي گیاه بر مبناي ارزیابی وضعیت تغذیه

از . به عنوان روشی قابل اطمینان براي مدیریت بهینه مصرف کود مورد استفاده قرار گیرد
  :ردتوان به موارد ذیل اشاره کمهمترین دالیل ذکر شده در رابطه با اشکاالت این روش می
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  کمبود در صورت وجود کمبود بیش از یک عنصر در گیاه عالیممخلوط شدن. 

 اثر جوي، مثل سرما و گرماي بی موقع، کم آبی و آب زیاد. 

  مثل نیتروژن و گوگرد(کمبود یک عنصر با عناصر دیگر  عالیمشباهت(. 

 می شبیه کمبود آن را نشان دهدیزیادي یک عنصر ممکن است عال. 

  کنندشبیه کمبود ایجاد می عالیمآفات و امراض هم. 

 ثیر خود را بر روي رشد و أشود که تکمبود وقتی ظاهر می عالیم به طور معمول
بودن آن براي جلوگیري از بروز  هنگامبنابراین دیر .عملکرد به جا گذاشته است

 .خسارت مطرح است

  عالیمامکان گرسنگی پنهان وجود دارد که گیاه دچار کمبود یک عنصر بوده ولی 
 .کندظاهري ایجاد نمی

  .استفاده کرد ترهاي علمیاز روشباید بنابراین براي مدیریت مصرف بهینه کود   
  
  مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه چغندرقند -3

تولید غذا براي جمعیت در حال رشد مستلزم مدیریت تلفیقی میزان عناصر غذایی و 
مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه، به صورت استفاده . حاصلخیزي خاك توسط کشاورزان می باشد

عناصر غذایی در یک تناوب زراعی زیستی هوشمندانه از ترکیب بهینه منابع آلی، معدنی و 
  تولید بهینه بدون آسیب رساندن به اکوسیستم خاك تعریف براي دستیابی به عملکرد و 

مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه با حفظ حاصلخیزي خاك و فراهمی  ،به عبارت دیگر. شودمی
-عناصر مورد نیاز گیاه در سطح بهینه، منجر به تولید پایدار محصول به میزان مورد انتظار می

 ي شیمیایی اثرات منفی بر تولید پایدار محصولاستفاده مداوم از مقادیر باالي کودها. گردد
کشاورزي پایدار . تواند به آلودگی محیط زیست منجر شودداشته و استفاده نابجاي آنها می

، کود سبز، زیستیچیزي جز مدیریت ماده آلی خاك و استفاده نسبی از کودهاي آلی و 
 کودهاي آلی به تنهایی قادر بهاز آنجایی که، . بقایاي گیاهی و انواع کمپوست نخواهد بود

تأمین نیازهاي غذایی محصوالت کشاورزي پربازده در کشاورزي امروزي نیست، استفاده 
از طرف . باشدتلفیقی از کودهاي شیمیایی، آلی و زیستی راه حل مناسبی در توصیه کود می
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، شیمیایی و تواند به بهبود شرایط فیزیکی دیگر، استفاده توأم کودهاي شیمیایی و آلی می
بیولوژیکی خاك کمک کرده و به دنبال آن سبب افزایش میزان کربن آلی و عناصر 

  .غذایی خاك گردد
 
  کودهاي شیمیایی مصرف بهینه -3-1

مقدار و نوع کودهاي مصرفی به درجه حاصلخیزي خاك، پتانسیل تولید، شرایط اقلیم 
بنابراین، براي انجام هر گونه توصیه کودي بهینه نیاز . دارد بستگی محصول غذاییو نیازهاي 

گونه توصیه کودي  به انجام آزمون خاك و تجزیه گیاه بوده و بدون انجام آنها ارائه هر
در شرایطی که امکان انجام آزمون خاك و تجزیه گیاه وجود . خالی از اشکال نخواهد بود

و شرایط  غذاییناسب با میزان برداشت عناصر هاي توصیه عمومی کودي که متندارد، فرمول
ن مناطق مختلف رجه حاصلخیزي خاك و تجربیات محققااقلیمی منطقه، شرایط متوسط د

پاشی عناصر براي عملکردهاي متوسط و باال برگ. شودکشور تنظیم گردیده، پیشنهاد می
نیل به  براي .پاشی رعایت نکات فنی ضروري استدر انجام برگ. باید انجام شود

  .هاي کودي اضافه شوندمصرف کودهاي زیستی و آلی باید به فرمول ،عملکردهاي حداکثر
 

  نیتروژنتوصیه مصرف  -3-1-1

 بهینهمهم و حیاتی جهت کسب عملکرد  ،مدیریت نیتروژن یکی از عملیات جدي
چغندرقند، به عنصر  یهانجام شده در ارتباط با تغذ یقاتتحق بیشترین. استچغندرقند  محصول

 مانندهاي مختلفی تاکنون روش. آن اختصاص دارد یازن مورد مقدار برآوردو  یتروژنن
جهت برآورد  ،یسنجکلروفیل هاي غیر تخریبی مانندروشتجزیه گیاه و  ،خاك آزمون

بیشتر ها،  روش سایرنسبت به  خاك آزمون روش. اندشده ارائهنیاز چغندرقند  نیتروژن مورد
 . است مورد استفاده قرار گرفته

) 1: (موردنیاز چغندرقند عبارتند از  میزان کود نیتروژنی بر مؤثر عوامل ترین مهم
میزان مواد آلی ) 3(انتظار،  عملکرد مورد) 2(باقیمانده در خاك،  معدنی میزان نیتروژن

) 6(، شرایط آب و هوایی) 5(تناوب زراعی و سابقه کشت قبلی، ) 4(موجود در خاك، 
از (مدیریت زراعی ) 7(، )از جمله بافت خاك(سایر مشخصات شیمیایی و یا فیزیکی خاك 
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روش ) 9( یی مصرف کود نیتروژنیامیزان کار) 8(، )کاشت جمله آبیاري، تراکم، تاریخ
 نهیک فرمول کلی  ارائهبا در نظر گرفتن عوامل مذکور، ). سطحی یا تحت فشار(آبیاري 

مصرف . نیز، خالی از اشکال نخواهد بود یک منطقهچند منطقه مشابه حتی براي  برايتنها  
، عالوه بر امکان شسته شدن عنصر و خارج شتاقبل از ک یکودهاي نیتروژنبیش از نیاز 

بذر چغندرقند  زنیبر جوانه  نامطلوبی شدن آن از دسترس ریشه و آلودگی محیط زیست، اثر
ثیر منفی بر أتبا وجود نیاز به آن نیز رف کود نیتروژن ویی دیگر، عدم مصاز س داشته و

 غذاییطور کلی با توجه به شرایط اقلیم و نیازهاي  به. گذارد میکمیت وکیفیت این محصول 
در . خالص وجود دارد کیلوگرم نیتروژن 5-12نیاز به  ،ن ریشه چغندرقندجهت تولید هر ت

ریشه چغندرقند، تن جهت تولید هر نیاز  مورد ینیتروژن میزان کودشرایط اقلیمی ایران، 
   ).2جدول (خالص است  کیلوگرم نیتروژن 5-7حدود 

صفر تا عمق  در غلظت نیترات خاك منظور برآورد نیتروژن موردنیاز این محصول، به
ی بیش هایی با ماده آل در خاك. شود گیري میاندازهبرگی  4- 6 متر درمرحله رشد سانتی 30
 30چه قبل از کاشت، نیتروژن نیتراتی عمق صفر تا ن، چنابافت متوسطدرصد با  5/1از 

نیتروژن،  گرم در کیلوگرم خاك باشد، بدون مصرف کود میلی 15متر خاك حدود  سانتی
بنابراین، در حال حاضر در ایران . یابی است ن در هکتار قابل دستت 60عملکرد ریشه حدود 

د نیتروژن موردنیاز چغندرقند، انجام آزمون خاك و منظور برآور به -ها  مانند سایر کشور -
انتظار،  متر، با در نظر گرفتن عملکرد مورد سانتی 30گیري نیترات در عمق صفر تا اندازه

  .شودپیشنهاد می
، چنانچه )ها از کف جویچه(متر خاك  سانتی 30صفر تا برداري از عمق  نمونهبا 

کود نیتروژن  ،گرم در کیلوگرم خاك باشد میلی 25از  کمترمیزان نیتروژن نیتراتی خاك 
منظور رسیدن   به .نیست، نیازي به مصرف کود نیتروژن در غیر این صورت ،دشومصرف 

گرم  به حد مطلوب نیتروژن قابل استفاده در خاك، الزم است که براي افزایش هر یک میلی
بنا به شرایط (ود اوره کیلوگرم در هکتار ک 15-20در کیلوگرم نیترات خاك، حدود 

چه وضیعت ماده آلی نچنا. مصرف شود) راندمان مصرف، وضیعت ماده آلی و بافت خاك
درصد، همچنین خاك داراي بافت متوسط و لومی باشد و در زمان تنک  5/1خاك بیش از 
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گرم در  میلی 25متر کف جویچه بیش از  سانتی 30و وجین، نیتروژن نیتراتی عمق صفر تا 
در هکتار بدون استفاده از کود تن  80خاك باشد، دستیابی به عملکرد بیش از  کیلوگرم

صورت پاییزه،   مانند دزفول ـ که چغندرقند به ،در مناطق گرم. نیتروژن، دور از انتظار نیست
شود، میزان کود  و در مناطق سرد مانند کرج که چغندرقند به صورت بهاره کشت می

  .خواهد بود )6(ول نیتروژن موردنیاز به شرح جد
  
  تن در هکتار ریشه چغندرقند 80توصیه کود نیتروژن بر اساس آزمون خاك جهت تولید  - 6جدول 

  )کشت بهاره(مناطق سرد     )کشت پاییزه(مناطق گرم 
 نیترات خاك 

 )میلی گرم در کیلوگرم خاك(

 کود اوره 

  )کیلوگرم درهکتار(
 نیترات خاك   

 )میلی گرم در کیلوگرم خاك(

 کود اوره 

  )کیلوگرم درهکتار(
5<  350-300    5<  400-300  
10-5  300-250    10-5  300-250  
15-10  250-150    15-10  250-150  
20-15  150-100    20-15  150-100  
  100  20-25    صفر   < 20
  صفر  <25    -  -

  
در روش . است) مصرف نواري(ترین روش مصرف، روش کود کاري مناسب

 7تا  4در طرفین بوته چغندرقند و در عمق  یدادن کودهاي نیتروژنکودکاري با قرار 
. یابدمتري خاك، راندمان مصرف کود و خصوصیات کمی و کیفی ریشه افزایش میسانتی

خارج شدن از دسترس  و عالوه بر شسته شدن شتاقبل از ک یمصرف کودهاي نیتروژن
 .گذاردزدن بذر چغندرقند مینامطلوبی بر جوانه  ثیرأزیست، ت ریشه و آلودگی محیط

و نیاز به مصرف کود نیتروژن در زمان ابتداي فصل رشد بوده بنابراین اگر خاك فقیر 
  .کود مصرف شود پس از آبیاري سنگین اول و دومداشته باشد بایستی وجود 

  کیلوگرم اوره در هکتار توصیه  50میزان مصرف کود نیتروژنی در این زمان تا 
گیري ز اندازهبرگی و پس ا 4-6زمان مصرف کود نیتروژنی در زمان دومین . گرددمی

 30در این مرحله . باشد، این مرحله بعد از عملیات تنک و وجین میباشدنیترات خاك می
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ي در باقیمانده کود نیتروژنی به طور مساو. گردددرصد کود نیتروژنی مصرف می 40الی 
دفعات مصرف نیتروژن در این مرحله بسته به شود، تعداد برگی مصرف می 10تا  8مراحل 

در مدیریت ). بار بار ودربافت سنگین یکدو در بافت سبک (بافت خاك متفاوت است 
دلیل افزایش در عیار چغندر قند تولیدي از مصرف کود نیتروژنی ه مصرف کود نیتروژنی ب

برداشت میزان نیترات هفته قبل از   8تا  6. هفته قبل از برداشت می بایست خودداري شود 6
  .گرم در کیلوگرم باشدمیلی 1000موجود در دمبرگ نباید بیش از 

  
  فسفر مصرف توصیه  -3-1-2

است ن ریشه چغندرقند، حدود یک کیلوگرم فسفر خالص نیاز منظور تولید هر ت به
جذب در عمق  چنانچه میزان فسفر قابل پاییزه،هاي  در کشت در مناطق گرم و ).2جدول (

نیازي به  ،گرم در کیلوگرم باشد میلی 12حدود قبل از کشت متري خاك  سانتی 30صفر تا 
 بحرانی فسفرحد  -کرج ومناطق مشابهمانند -هاي سردتر در اقلیم. نیست يفسفر مصرف کود

 30صفر تا  جذب در عمق اگر میزان فسفر قابلدر این مناطق، . بدیا میدر خاك افزایش 
نیازي به مصرف  ،گرم در کیلوگرم باشد میلی 20بیش از قبل از کشت متري خاك  سانتی

میزان فسفر موجود در خاك را به حد  یبایست ،صورت در غیر این. نیست يکود فسفر
یکی از مشکالت عمده در زراعت چغندرقند ایران، عدم وجود تراکم مناسب . مطلوب رساند

مهمی در استقرار گیاه در مراحل  وجود فسفر کافی در خاك، نقش. در سطح مزرعه است
که امکان کشت پاییزه چغندرقند -مانند دزفول -در مناطق گرم. اولیه رشد چغندرقند دارد

شود، میزان  وجود دارد و در مناطق سرد مانند کرج که چغندرقند به صورت بهاره کشت می
  .است )7(موردنیاز به شرح جدول  يکود فسفر

سازي زمین بایست قبل از کاشت همزمان با عملیات آمادهشده می فسفر برآوردکود 
کود فسفري در صورت استفاده از دستگاه کود کار بذر کار، مصرف . با خاك مخلوط شود

در . همزمان با کاشت بذر و به صورت جایگذاري نواري کود در زیر و کنار بذر خواهد بود
کود فسفري توصیه شده  این صورت میزان مصرف کود به دو سوم تا یک دوم مقدار

  . کید بر کاربرد نواري کود فسفري استأدر خاکهاي با بافت سنگین ت. یابدکاهش می
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  تن در هکتارمحصول ریشه چغندرقند 80بر اساس آزمون خاك جهت تولید  يتوصیه کود فسفر  - 7 جدول
  )کشت بهاره(مناطق سرد     )کشت پاییزه(مناطق گرم 

 فسفر قابل جذب

 )در کیلوگرم خاكمیلی گرم (

 سوپر فسفات تریپلدي آمونیوم فسفات یا 
  )کیلوگرم درهکتار(

 فسفر قابل جذب  

 )میلی گرم در کیلوگرم خاك(

سوپر فسفات دي آمونیوم فسفات یا 
  )کیلوگرم درهکتار( تریپل

5<  200    5<  300  
10-5  200-150    10-5  300-250  
15-10  150-100    15-10  250-200  

  150-200  15-20    صفر  <15
-  -    25-20  150-100  
  صفر  < 25    -  -

و یا افزایش  pHدر صورت کاهش . معتبر است 5/7بیش از  pHهاي فوق در خاکهایی با بافت رسی، مواد آلی کمتر از یک درصد و  توصیه*
          .یابد هاي فوق کاهش می کیلوگرم از توصیه 100مواد آلی و تغییر بافت خاك به لومی و متوسط، حدود 

  
 پتاسیمتوصیه مصرف  -3-1-3

صر غذایی پرمصرف دیگر مانند اخیلی بیشتر از میزان عن به طور معمولمیزان پتاسیم خاك 
ها مقدار پتاسیم  در بعضی از خاك .ها خیلی متغیر است میزان پتاسیم خاك. نیتروژن و فسفر است

به خاك افزوده شود و در برخی دیگر،  یهاي پتاسیم خاك کم بوده و ضروري است هرساله کود
هاي مناطق  طور کلی، در خاك به .باشددرحد مطلوب می مقدار پتاسیم ،هاي ایران مانند اکثر خاك

  .خشک و با درصد رس باال، پتاسیم خاك بیشتر است
ن ریشه چغندرقند، حدود هفت کیلوگرم پتاسیم خالص نیاز است منظور تولید هر ت به

توصیه . شود گرم در کیلوگرم توصیه می میلی 180 ،بحرانی پتاسیم خاك غلظت). 2 جدول(
. دوش میچغندرقند محصول  و کیفیتش عملکرد یباعث افزا حد بحرانی کود در غلظت زیر

گرم در کیلوگرم خاك با  میلی 150- 200در محدوده غلظت بحرانی  ي پتاسیمتوصیه کود
در  متوصیه کود پتاسیاز سوي دیگر،  .گیردتوجه به شرایط تولید باید مورد توجه قرار 

داشت سطوح عنصر غذایی  گرم در کیلوگرم با هدف مدیریت نگه میلی 150- 200محدوده 
عنصر غذایی مورد توجه این کاهش  خطرعملکرد و جلوگیري از افزایش پتاسیم، تضمین 

 همچنین، منظور اطمینان و جلوگیري از کمبود احتمالی این عنصر و به .گیرد قرار می
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میزان برداشت ، با در نظر گرفتن داشت غلظت پتاسیم در محدودة باالي غلظت بحرانی نگه
و در نهایت، خارج شدن این عنصر از مزرعه و همچنین پتانسیل  پتاسیم از خاك توسط گیاه

 250پتاسیم در خاك حدود میزان بایست حد  ، میدر کوددهی ساالنه عملکرد مورد انتظار
از روش جدید دیگري براي  در حال حاضر .نگه داشته شودر کیلوگرم خاك گرم د میلی

در این روش میزان رس . شود نیاز گیاهان از جمله چغندرقند استفاده می محاسبه پتاسیم مورد
عنوان فاکتوري مؤثر در تأمین پتاسیم موردنیاز گیاه در نظر گرفته  موجود در خاك نیز به

پتاسیم قابل ) حداقل(افزایش درصد رس خاك، حد غلظت بحرانی که، با  طوري به. شود می
جذب در خاك را دارد و  یابد زیرا رس، قابلیت تثبیت پتاسیم قابل جذب خاك افزایش می

نظر از نوع  در این روش، صرف. شود موجب غیرقابل جذب کردن این عنصر براي گیاه می
ذب در خاك ج یلوگرم پتاسیم قابلگرم در ک میلی 10رس به ازاي هر یک درصد رس، باید 

 350حداقل باید  ،درصد باشد 35 اگر میزان رس خاك عنوان مثال  هب. در نظر گرفت
در غیر این صورت، بایستی . جذب در خاك موجود باشد گرم در کیلوگرم پتاسیم قابل میلی

 اساس بر پتاسیمی یه کودتوص. کمبود جبران شود افزایش کودهاي شیمیایی پتاسیمیبا 
آورده  )8(چغندرقند در جدول  ریشه محصول هکتار در تن 80 تولید جهت خاك آزمون

بایست قبل از کشت با خاك به طور مقدار توصیه شده کود پتاسیمی می .شده است
پاشی کودهاي قابل محلول ،به دلیل نیاز باالي چغندرقند به پتاسیم. یکنواخت مخلوط گردد

  . شودبرگی تا سه مرحله توصیه می 18برگی تا  6حل با پتاسیم باال در مراحل 
  چغندرقند ریشه محصول هکتار در تن 80 تولید جهت خاك آزمون اساس بر پتاسیمی کود توصیه - 8  جدول

  درصد30از  بیشتردرصد رس   درصد 30از کمتر درصد رس 
پتاسیم قابل جذب خاك 

  )گرم در کیلوگرممیلی(
  سولفات پتاسیم

  )هکتارکیلوگرم در (
پتاسیم قابل جذب خاك 

  )گرم در کیلوگرممیلی(
  سولفات پتاسیم 

  )کیلوگرم در هکتار(
100<  200  100<  250  

150-100  150  150-100  175  
200-150  100  200-150  125  
250-200  50  250-200  75  

250> 0  250> 0  
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 گوگرد توصیه مصرف  -3-1-4

پرمصرف و پس از عناصر نیاز گیاه در ردیف پنجم  گوگرد از لحاظ مقدار مورد
اي گوگرد، این عنصر  عالوه بر نقش تغذیه .گیرد نیتروژن، پتاسیم، فسفر و کلسیم قرار می

خواص زیادي از جمله نقش مؤثر در اصالح اراضی سدیمی و شور و همچنین در تجزیه مواد 
ن ریشه تقریباً برابر یک ت به فسفر و گوگرد جهت تولید یک نیاز چغندرقند .آلی دارد

. به یک است 17از طرفی، نسبت نیتروژن به گوگرد در چغندرقند حدود . کیلوگرم است
چنانچه . بنابراین، بایستی توجه داشت که گیاه به این دو عنصر به نسبت متعادل نیاز دارد

ن و گوگرد در بود و یا کمبود، تعادل و توازن بین دو عنصر نیتروژ هر دلیلی، همانند بیش به
در حالت کمبود نیتروژن، در . هم زده شود، باعث ایجاد اختالل در تغذیه خواهد شد گیاه به

که با  در حالی. رسد می به یک در گیاه چغندرقند به حدود هشت (N/S)برخی موارد، نسبت 
در . یافته استبه یک افزایش  میزان بیست و هشتتا این نسبت  یافزایش کود نیتروژن

نسبت متعادل . تجزیه مواد آلی، توجه به میزان نیتروژن و گوکرد موجود ضروري است
بنابراین، اگر در مواد آلی . گوگرد به نیتروژن در مواد آلی خاك، یک به هشت است

باشد حتی اگر درصد  15/0تر و یا درصد گوگرد، کمتر از  نپوسیده این نسبت کوچک
د آلی به خاك کودهاي نیتروژن، فسفر و پتاسیم داده شود هم پوسیدگی همراه افزایش موا به

بنابراین، بایستی در . یابد محصول افزایش خواهد یافت و هم عملکرد محصول بعدي، کاهش می
هاي فقیر از مواد آلی و یا با مواد آلی نپوسیده، به وضیعت گوگرد  خاك مصرف نیتروژن در

  .دي دچار کمبود نیتروژن نشودخاك توجه کافی شود تا محصول بع
. شوند در بازار عرضه می) گرانوله( اي کودهاي گوگرددار به دو شکل پودري و دانه

اخیراً گوگرد به شکل پاستیل  .تر است آسان ياي آن مانند کودهاي فسفر مصرف شکل دانه
روش متداول مصرف گوگرد در زراعت . گردد که کاربرد آسانی دارددر ایران تولید می

توان به آسانی  پخش آن را می. صورت خاکی است و زمان پخش آن، قبل از کاشت است به
کامالً با خاك مخلوط سپس و داد هاي کودپاش انجام  به دو روش دستی و یا با دستگاه

در مصرف کودهاي گوگرددار، توجه به این نکته ضروري است که خاك از لحاظ . کرد
طور کلی، کمبود  به. و میزان مواد آلی خاك در وضیعت مناسبی باشدبوده فعال  زیستی
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ق بارندگی، آب آبیاري، زیرا گوگرد از طری. شود ندرت دیده می ها به گوگرد در اکثر خاك
عنصر فرعی همراه با عناصر اصلی به به صورت ، مواد آلی و بقایاي گیاهی و یا ها کش آفت

  .ر کل، موجودي خاك کافی استخاك اضافه شده و د
  

 مصرف کم اصرعنتوصیه کاربرد  -3-1-5

پرمصرف  صرانیاز گیاهان بیش از همه به عن مورد ییصر غذااتاکنون در ارتباط با مصرف عن
عوامل متعددي . فسفر و تاحدودي پتاسیم توجه شده است یتروژن،هم به تعداد محدود از جمله ن و آن

بر کمیت و کیفیت چغندرقند نقش دارند که می )ریزمغذي( کم مصرف صراعن چگونگی تأثیر در
  :اشاره کرد یرز مواردبه  توان یموارد م یناز جمله ا. بایست به آنها توجه کافی شود

 pH در خاك، موردنظر کم مصرفعناصر  قابلیت جذبخاك که شامل   هايویژگی )1(

بافت، میزان مواد آلی، غلظت سایر ، )شوري(هدایت الکتریکی ها،  کربنات مقدارخاك، 
، نهایتدر که  برخی ویژگی هاي دیگرو ) ها اثرمتقابل آن(مصرف و پرمصرف  صر کماعن

  . استکننده مقدار و روش مصرف و نوع منبع کودي  تعیین
  گیاه یزمان مصرف از نظر مرحله رشد فیزیولوژیک )2(
  .تعداد دفعات مصرف )3(

شود که بتوان  زمانی به حداکثر مقدار خود نزدیک میعملکرد کمی و کیفی گیاه 
  .را به حد بهینه و متعادل رساند صر غذاییااز جمله عنگیاه کنترل در رشد  قابلو عوامل مؤثر 

هرچند . است غیرمتگرم در کیلوگرم  میلی 100تا بیش از  2 ازدر خاك  رومقدار کل ب :روب
ولی بیشتر به شکل تورمالین  ،کند تغذیه گیاه کفایت می براي بخش کوچکی از این مقدار

مناطق بخش وسیعی از در  روکمبود ب .وجود دارد در خاك )یک ترکیب معدنی نامحلول(
حد بحرانی . شود بافت سبک و شنی دیده میبا  باال pHبا هاي  در خاكبه ویژه  چغندرکاري

ر به بیش از وکیلوگرم است و با افزایش مقدار ب درگرم میلی 5/0-7/0ر در خاك، حدود وب
و  همراه با آبیاريبه دو صورت اسید بوریک منبع از ر وب .شود سمیت ایجاد می عالیمیک، 
کیلوگرم در هکتار  20مصرف خاکی اسید بوریک به میزان  .شود مصرف میپاشی  برگ

زمینس بر متر باشد از دسی 2در اراضی که میزان شوري خاك بیش از . شودتوصیه می
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مصرف کودهاي مایع بور به صورت محلول . بایست اجتناب گرددمصرف اسید بوریک می
  . باشدپاشی نیز روشی اقتصادي براي رفع کمبود بور در مزارع چغندرقند می

گرم در کیلوگرم  میلی 5/1- 4/25جذب در خاك بین  در مزارع چغندرکاري ایران مقدار آهن قابل: آهن
گرم در کیلوگرم  میلی 6از  جذب در خاك بیش طور کلی در اراضی که آهن قابل به. متغیر استخاك 

گرم در  میلی 5 ،جذب در خاك غلظت بحرانی آهن قابل. خواهد داشت چغندرقند عملکرد باالیی ،باشد
مصرف . باشدآهن میآلی اك کالتهاي کود آهن براي مصرف در خمنبع مهمترین  .کیلوگرم است

بهترین روش مصرف . سولفات آهن و کالت آهن به صورت برگ پاشی نیز قابل توصیه است
همراه با آب آبیاري  )اي دي دي اچ ا(کالت آهنپاشی و  برگ )اي دي تی ا( آهنترکیبات کالت 

  . شودکیلوگرم کالت آهن در هکتار براي مصرف خاکی توصیه می 5- 10کاربرد  .است
گرم در کیلوگرم خاك  میلی 26/0جذب  در مزارع چغندرکاري ایران، حداقل روي قابل :روي

غلظت بحرانی عنصر روي در خاك براي . گرم در کیلوگرم خاك است میلی 5/4و حداکثر 
روش مصرف روي به سه  .گرم در کیلوگرم خاك برآورد شده است میلی 10چغندرقند 

روي  منبع کودي عمده، سولفات. شود می پاشی مصرف صورت پخش سطحی، نواري و برگ
کود سولفات روي را در شرایط  .است قلیاییهاي  ویژه در خاك  به و یا کالتهاي روي

  . کیلوگرم در هکتار به صورت خاکی مصرف نمود 40به میزان توان کمبود شدید می
گرم در کیلوگرم و  جذب در خاك دو میلی  ز قابلندر مزارع چغندرکاري ایران، حداقل منگ: منگنز

گرم در کیلوگرم خاك  میلی 5غلظت بحرانی حدود . گرم در کیلوگرم خاك است میلی 3/24حداکثر 
و پخش سطحی آن  ردراندمان بیشتري دا نواريپاشی و مصرف  برگصورت   منگنز بهکاربرد  .باشدمی

و یا  سولفات منگنز قلیاییهاي  ر خاكخصوص د به فادهمنبع کودي مورداست. توصیه نیست قابل
کیلوگرم در هکتار  20میزان مصرف خاکی سولفات منگنز در شرایط کمبود  .است کالتهاي منگنز

  .است) 9(هاي کودي عناصر ریز مغذي براي محصول چغندرقند مطابق جدول توصیه. باشدمی
  چغندرقندمحصول براساس آزمون خاك براي  مغذيي عناصر ریزکود توصیه -9جدول 

  عناصرکم مصرف
آهن قابل 

  جذب 
(mg/kg)  

سولفات 
  آهن

(kg/ha)  

روي قابل 
  جذب

 (mg/kg)  

سولفات 
  روي

(kg/ha)  

منگنز قابل 
  جذب 

(mg/kg)  

سولفات 
  منگنز

(kg/ha)  

مس قابل 
  جذب 

(mg/kg)  

سولفات 
  مس

(kg/ha)  

قابل بور 
  جذب 
mg/kg)  

اسید 
  بوریک
(kg/ha)  

5<  15  1<  40  5<  20  1<  20  7/0< 20  
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  توصیه عمومی کاربرد کودهاي شیمیایی  -3-1-6
هاي مختلف و بر اساس توصیه عمومی براي مصرف کودهاي شیمیایی در اقلیم

این است  ربا این حال توصیه ب. ارائه شده است) 12(تا ) 10(مورد انتظار در جداول عملکرد 
که مصرف کودهاي شیمیایی بر اساس آزمون خاك و با توجه به سابقه کشت در زمینه 

 . کمبود عناصر غذایی مصرف شود
 

  اقلیم سرددر  )کیلوگرم در هکتار( براي چغندرقندي توصیه کود -10 جدول

  عملکرد
  اوره  )تن در هکتار(

دي آمونیوم 
سوپر فسفات یا 

  فسفات تریپل
سولفات 

  پتاسیم
سولفات 

اسید   گوگرد گرانوله  روي
  بوریک

30<  220  90  135  25  150  -  
50-30  300  150  215  40  300 10-5  

50>  400  220  325  50  300  15-10  
  

  در اقلیم معتدل سرد )کیلوگرم در هکتار( براي چغندرقند ي عمومیتوصیه کود -11 جدول

  عملکرد
  اوره  )تن در هکتار(

دي آمونیوم 
سوپر فسفات یا 

  فسفات تریپل

سولفات 
  پتاسیم

سولفات 
  اسید بوریک  گوگرد گرانوله  روي

30<  200  75  120  25  150  -  
50-30  250  135  200  40  250  10-5  

50>  350  200  300  50  250  15-10  
  

  در اقلیم گرم )کیلوگرم در هکتار( براي چغندرقندي توصیه کود -12 جدول
  عملکرد

  )تن در هکتار(
سوپر دي آمونیوم فسفات یا   اوره

  تریپل فسفات
سولفات 

  پتاسیم
سولفات 

  روي
اسید   گوگرد گرانوله

  بوریک
30<  250  50  100  25  150  -  
50-30  300  100  150  40  250  10-5  

50>  400  150  250  50  250  15-10  
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  کاربرد ماده آلی در تولید چغندرقند - 2- 3
کم  به طور معمولمقدار مواد آلی خاك در مناطق خشک و نیمه خشک ایران 

ی، بیولوژیکی و خاکها بر خصوصیات فیزیکی، شیمیای ین بودن مقدار مواد آلی درپای. است
حاصلخیزي آنها اثرات نامطلوبی دارد و بنابراین افزایش مقدار آنها در خاك از مهمترین 

هاي افزایش مقدار مواد آلی خاك با روش. گرددسوب میاقدامات مدیریت پایدار خاکها مح
- برگرداندن بقایاي گیاهی، کشت کودهاي سبز و یا اضافه کردن کودهاي حیوانی به خاك

در صورتی که بقایاي گیاهی مربوط به کشت غالت مانند گندم و . شودهاي زراعی انجام می
ه با ریشه چغندرقند الزم است ب خاكریزجانداران جو باشد، براي جلوگیري از رقابت بین 

کیلوگرم اوره به صورت پخش مستقیم در خاك بالفاصله قبل از شخم  50طور متوسط 
خاك و ریشه چغندرقند بر سر ریزجانداران با انجام این عمل رقابت بین . مصرف گردد

جذب نیترات کاهش یافته و در ضمن مصرف اوره به تسریع در فرآیند تجزیه کلش کمک 
آنچه که در کشت کودهاي سبز مانند شبدر و یونجه اهمیت دارد رعایت این . د کردخواه

متر رسید باید با شخم به سانتی 35ی گیاه به یهاي هوانکته است که هنگامی که ارتفاع اندام
برگرداندن گیاهان تیره بقوالت موجب افزایش قابل  به طور معمول. خاك برگردانده شوند

گردد کشت کود سبز قابل جذب خاك  شده و از این جهت توصیه می توجه مقدار نیتروژن
تغذیه گیاهی بر این باورند متخصصان بسیاري از . از برداشت چغندر قند صورت گیردقبل 

هاي زراعی مناطق خشک و نیمه خشک که در مقدار مصرف کودهاي حیوانی در خاك
مل در این رابطه این است که در صورت استفاده از کود أنکته قابل ت. محدودیتی وجود ندارد

حیوانی تازه به جاي کود پوسیده احتمال خسارت ناشی از نماتد ریشه چغندرقند افزایش 
یافته و بنابراین بهتر است کودهاي حیوانی قبل از محصول مورد کشت در تناوب با 

  .مصرف شوندچغندرقند 
  
  در زراعت چغندرقند کودهاي زیستی کاربرد -3-3

 اطالق مانند ژله موارد برخی در یا و مایع ،)پودري( جامد مواد به زیستی کودهاي
 فرآورده یا و خاکزي مفید ارگانیسم نوع چند یا یک از انبوه جمعیتقادر است  که شودمی
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را روي یک ماده نگهدارنده یا حامل از زمان تولید تا زمان مصرف نگهداري  آنها متابولیک
 رشد افزایش یا و گیاهان نیاز مورد غذایی عناصر تأمین منظور بهاین دسته از کودها . نماید

 معرفی دنیا در امروزه زیستی کودهاي از متفاوتی انواع .شوندمی استفاده، آنها عملکرد و

  .گیردمی قرار استفاده مورد کشت براي زارعین توسط که است شده
کودهاي زیستی حاوي باکتریهاي محرك رشد گیاه از مهمترین انواع کودهاي 

باکتریهایی مانند سودوموناس، . باشندزیستی قابل استفاده در کشت چغندرقند می
هاي محرك فالوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انواع شناخته شده باکتري

طور ه هاي مختلف، بوسیله مکانیسمه اي محرك رشد گیاه به باکتري. باشندرشد گیاه می
  .دهند مستقیم و یا غیرمستقیم رشد گیاهان را افزایش می

نیتروژن، حاللیت فسفاتهاي نامحلول، تولید زیستی هاي مستقیم شامل تثبیت مکانیسم
مستقیم بر رشد گیاه سبب افزایش  تأثیرباشند که با ها میم کننده هاي رشد و ویتامینتنظی

از مکانیسم هاي غیرمستقیم می توان به خصوصیاتی مانند تولید . شوندعملکرد گیاهان می
مکانیسم هاي غیر مستقیم با . ها و سیدروفورها اشاره کردسیانید هیدروژن، آنتی بیوتیک

  .شوندبود رشد گیاهان میمنفی تنش هاي زنده و غیر زنده سبب بهاثرات تعدیل 
  

  قند چغندرمحرك رشد گیاه در  زیستینحوه مصرف کودهاي 
محرك رشد گیاه بستگی زیادي به نوع زیستی مقدار و نحوه مصرف کودهاي 

به شکل مایع و یا پودري و به ندرت به صورت بیشتر این کودها . فرموالسیون آنها دارد
  .باشدفرموالسیون هر کود نحوه مصرف آن به شرح زیر میحسب نوع . شوندگرانول تولید می

  کودهاي بیولوژیک محرك رشد گیاه با فرموالسیون مایع -الف
  بذر مال - 1

سپس متناسب با . شودمیریخته ابتدا مقدار معینی از بذر داخل ظرف مناسب تمیزي 
حتویات ظرف به مایع به آن اضافه شده و براي چند دقیقه مزیستی مقدار بذر مصرفی، کود 

. اطمینان حاصل گرددزیستی شود تا از آغشته شدن کلیه بذور به کود خوبی تکان داده می
 در صورت آماده نبودن شرایط کاشت، بذرها در. ها براي کاشت آماده هستندبذراکنون 
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) هواي سرد و خشکدر  دور از نور مسقیم خورشید و ترجیحاً( یک مکان مناسب تمیز
مقدار . شودساعت توصیه نمی 24نگهداري بذور در این شرایط بیش از . شوندنگهداري می

به ازاي هر یک  چغندرقنددرمورد . مایع مصرفی بستگی به میزان و نوع بذر داردزیستی کود 
  .لیتر از مایه تلقیح مایع توصیه می گرددمیلی 30کاربرد  چغندر قندکیلوگرم بذر 

  
  محلول پاشی - 2

ي محرك رشد گیاه هايباکتر کاربرد است داده نشان ریاخ يهاسال هايشیآزما جینتا
 چغندرقندپاشی داراي اثرات مثبتی در رشد و عملکرد گیاهان زراعی و از جمله صورت محلوله ب

پاشی مزرعه کار ابتدا با استفاده از یک سمپاش مقدار آب مصرفی براي محلول براي این. است
بنابراین با توجه . در دو تا سه مرحله توصیه می شود به طور معمولپاشی محلول. شودکالیبره می

پاشی، به در روش محلول. مصرفی متفاوت خواهد بودزیستی به سطح سبز مزرعه، مقدار کود 
ثر موجود ؤمریزجانداران بر اساس جمعیت . بایست کود موردنظر رقیق گرددلحاظ اقتصادي می

با جمعیت پایه زیستی بهتر است از کودهاي . رقیق سازي تا صد بار نیز مجاز می باشد ،در کود
پاشی بهتر محلول. و انواعی که بیش از دو ماه از تاریخ تولید آنها گذشته باشد استفاده نشود 107

منفی امواج ماوراء  اثراتاست در هنگام غروب آفتاب صورت گیرد تا ضمن جلوگیري از 
  . رشید، از فرصت کافی براي نفوذ به فیلوسفر برخوردار باشدبنفش نور خو

 

  کودهاي بیولوژیک محرك رشد گیاه با فرموالسیون پودري - ب
همچنین . و نوع بذر دارد میزان مصرف کودهاي زیستی پودري نیز بستگی به میزان

. باشندچسباننده میها براي استقرار بهتر بر روي بذر نیازمند به استفاده از یک ماده این کود
اند و در معتبر در فرموالسیون خود از مواد چسباننده استفاده کردههاي شرکتبعضی از 

ها یا تولیدکنندهبیشتر ولی  .نتیجه در خصوص این کودها نیازي به ماده چسباننده وجود ندارد
فاده از ماده در کنار کود خود این ماده چسباننده را قرارداده و یا مصرف کننده را به است

  .کنندچسباننده راهنمایی می
به منظور تلقیح بذر با کودهاي پودري ابتدا بذر مورد نیاز به داخل ظرف مناسب تمیزي 

سپس متناسب با مقدار بذر درون ظرف، مقدار مشخصی از محلول ماده چسباننده . شودمنتقل می
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ن کافی از چسبناك بودن کلیه بذور، پس از اطمینا. شودمیزده به آن اضافه شده و به خوبی بهم 
در صورت امکان بهتر است قبل از . شودبه خوبی بهم زده می کود زیستی اضافه شده و مجدداً

  .و سپس کشت شوند) در سایه و در سطح تمیز( کشت بذرها اندکی هوا خشک شده
درصد صمغ  40محلول . شودبراي چسبناك کردن بذور از مواد متعددي استفاده می

مقدار مواد . باشنددرصد متیل اتیل سلولز نمونه اي از این مواد می 4درصد شکر،  20عربی، 
باشد چرا که اگر ماده چسباننده بیش از نیاز اضافه گردد ار مهم مییچسباننده مصرفی بس

موجب چسبیدن بذر ها به یکدیگر شده و در حالتی که کمتر از نیاز اضافه گردد مقدار کود 
لیتر محلول میلی 20کاربرد  چغندر قنددر مورد . ر روي خود جاي خواهد داداندکی را ب

  .گرم مایه تلقیح پودري توصیه می گردد 25چسباننده و حدود 
 
  هاي شور مدیریت تغذیه گیاه چغندرقند در شرایط خاك - 4

 هشوري در ایران و بسیاري از مناطق خشک و نیمه خشک جهان عامل محدودکنند
کشور هاي شور در براساس آمار موجود، سطح کل خاك. رشد و نمو گیاهان زراعی است

هاي متعدد در عملکرد شوري خاك به روش. میلیون هکتار برآورد شده است 44 درحدود
توان به کاهش آب قابل استفاده گیاه،  ترین آثار شوري می از مهم. گذارد محصول اثر می

اي،  هاي تغذیهاي سمی، فعالیت اندك در گیاه، ناهنجاريه ایجاد سمیت توسط برخی یون
بیش  به طور معمولدر شرایط شور، غلظت سدیم . کاهش رشد و کیفیت محصول اشاره نمود

شود در  بوده و این امر موجب می دیگراز غلظت عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف 
  . ن بروز کندگوناگو به اشکالاي  گیاهان تحت تنش شوري، عدم تعادل تغذیه

اعضاي خانواده اسفناجیان از جمله چغندرقند نسبت به شوري متحمل هستند و نه تنها 
شود، بلکه بهبود نیز  متوقف نمی) دسی زیمنس بر متر 4-5(هاي کم  رشدشان در شوري

العمل ریشه چغندرقند به شوري کم نسبت به اندام هوایی از طرف دیگر، عکس. یابد می
  . یابداین شرایط وزن توده زنده ریشه افزایش میبیشتر است و در 
 يو به ازا  است  شده  برمتر اعالم  زیمنس دسی 7چغندرقند   شوري  به  تحمل  حد آستانه
،  وصف  با این. اند کرده  بینی عملکرد را پیش  کاهش درصد 6،  از حد آستانه  هر واحد افزایش
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در مل آن تحرا با موفقیت سپري نماید،   زنی نهجوا  در شرایط شور چغندرقند مرحله  چنانچه
  .کرد  آبیارينیز  شور  هاي آن را با آب  توان می به طوري که   یافته  رشد افزایش  بعدي  مراحل

داري بر  معنیتأثیر زنی بذر اولین مرحله رشد چغندرقند است که تنش شوري جوانه
  و سبزشدن  زنی درصد جوانه  کاهش  آستانه  عنوان  برمتر به  زیمنس دسی 6  شوري. آن دارد

نیز به طور   سبزشدن  دوره  حد، طول  از این  شوري  با افزایش در ضمن .گرددمی  بذر تعیین
علت کاهش عملکرد در بسیاري از گیاهان تحت تنش شوري، . یابدمی  افزایش داري  معنی

هر چند عوامل محدود کننده فرآیند . ها اعالم شده است وسنتزي برگکاهش در ظرفیت فت
هاي گیاهی مطالعه شده است، با این وجود، الگوي  فتوسنتز در تعداد کمی از گونه

تنش شوري . بازدارندگی این فرآیند در اثرتنش شوري به طور کامل مشخص نشده است
 تأثیرهش دادن سرعت فتوسنتز یا با ممکن است رشد گیاه را به طور غیرمستقیم از طریق کا

  . مستقیم بر دستگاه فتوسنتزي و بسته شدن روزنه ها کاهش دهد
چه،  شوري در درجه اول بر طول ریشه تأثیرزنی بذر،  هاي مهم جوانه از بین ویژگی

و در نهایت بر تعداد بذرهاي ) زنی یا زمان الزم براي جوانه(زنی  سپس بر سرعت جوانه
زنند ولی  به عبارت بهتر در صورت وجود شوري، بیشتر بذرها جوانه می. باشدمیزده  جوانه

شود و شوري بیشترین تأثیر خود را بر رشد  تري انجام می این عمل در مدت زمان طوالنی
در واقع اگرچه با . داردزنی  ترین اندام گیاه در مرحله جوانه چه به عنوان اولین و مهم ریشه

تري سبز نمود اما بدین  توان بذرهاي چغندرقند را در مدت طوالنی استفاده از آب شور می
معنی نیست که بذرهاي سبز شده بتوانند بقاي خود را تا مرحله استقرار حفظ کنند، بلکه 

ناپذیري بر  خسارت جبران ) زیمنس بر متر دسی 6شوري آب بیش از (ادامه تنش شوري 
چنانچه . روند هاي سبز شده از بین می شتر گیاهچهها خواهد داشت و در نهایت بی استقرار بوته

این روند به نابودي کامل ) زیمنس بر متر دسی 10بیش از (شوري آب آبیاري افزایش یابد 
دار مصرف کود در شرایط شور، به سطح شوري و  اثرات ویژه عناصر قم .انجامد مزرعه می

به همین دلیل مصرف کود باید به گونه اي صورت . به ویژه سدیم، بور و کلر بستگی دارد
گیرد که موجب تشدید اثرات منفی شوري بر تولید محصول نشده و از این روي ضروري 

ك، پتانسیل تولید و کیفیت آب است مصرف هر گونه کودي بر اساس نتایج تجزیه خا
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در هر صورت باید توجه داشت که مصرف بی رویه . آبیاري در منطقه صورت گیرد
ی ممکن است باعث باال رفتن میزان شوري خاك شده و افت عملکرد یکودهاي شیمیا

 .محصول تحت چنین شرایطی بسیار محتمل است

  
   عملیات زراعی مناسب در شرایط فشردگی خاك -5

سازي زمین و نحوه کاشت  قند محصولی است که نسبت به روش آمادهغندرچ
ها و ادوات حساس بوده و دستیابی به عملکرد مطلوب منوط به استفاده صحیح از ماشین

کیفیت و ساختمان خاك و وجود ماده آلی خاك از مواردي است که تأثیر . باشدمناسب می
خاك تحت االرض بایستی قابلیت نفوذ ریشه  .بسزایی در رشد و توسعه غده چغندرقند دارد

. خواهد شده ریشه باعث کاهش شدید عملکرد وجود الیه سخت در عمق توسع. داشته باشد
نوبه خود عامل ه گردد که بتراکم خاك موجب کاهش نفوذپذیري و عدم توسعه ریشه می

ل یگی به دالفشرد موضوع. دنبال دارده ها را نیز بکاهش محصول بوده و افزایش بیماري
و شخم مداوم در یک عمق مشخص، عبور توان به از آن جمله میآید که وجود میه متعدد ب

ین یهاي مختلف به پاآالت سنگین و سبک، فرسایش آبی و حرکت مواد از الیهمرور ماشین
ها در برخی مناطق ین و همچنین خاصیت پدوژنیکی خاكیهاي پاو رسوب آنها در الیه

فشردگی، مقدار آب موجود در خاك و همچنین میزان نفوذ آب در خاك را . اشاره نمود
در . به واسطه اصالح توزیع اندازه خلل و فرج خاك استمسأله این . دهدقرار می ثیرأتتحت 

این روند باعث کاهش مقدار آب در  .یابدخلل و فرج بزرگ خاك کاهش می ،این حالت
میزان آب سهل الوصول بنابراین . شودمیخاك هدایت الکتریکی اشباع قابلیت خاك و 

 کاهشنیز مقدار اکسیژن الزم براي گیاه  ،بر این عالوه. یابدبراي گیاه به شدت کاهش می
کود سبز و نداشتن  کود حیوانی، عدم مصرف کودهاي آلی از جمله کمپوست،. کندپیدا می

ریبی ساختمان عوامل تخرویه کودهاي شیمیایی از تناوب زراعی مناسب و مصرف بی
براي جلوگیري  .ها هستندمخصوص ظاهري خاك وزن کاهش نفوذپذیري و افزایش ،خاك

  :از فشردگی خاك موارد ذیل توصیه می گردند
بذر و کود مصرفی به  ،ورزي حفاظتیدر صورت اجراي خاك .ورزي حفاظتیاجراي خاك - 
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در شرایط خاك مرطوب  .شودمیحداقل رسیده و تنک کردن یا واکاري مزرعه نیز منتفی 
 .استفاده از سیکلوتیلر و یا خاك ورز مرکب براي تهیه بستر کشت کامالً مناسب است

و مخصوص هاي ویژه زیرشکنه ب ،باید با ابزار مناسب عملیاتاین . استفاده از زیرشکن -
کاهش وزن مخصوص ظاهري و افزایش درجه تا منجر به در رطوبت مناسب انجام گیرد 

  .تخلل خاك گردد
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  منطبق بر مراحل فنولوژیکی چغندرقندتقویم کوددهی                                 :پیوست

 

  
  مراحل فنولوژیکی

   
برگی 4-6 سومین آبیاري قبل از کاشت نوع کود برگی 8تا  6  برگی 12تا  10  برگی 18تا  16   

درصد توصیه شده 20  کوددهی نیتروژن درصد توصیه شده 40   
درصد  40

   توصیه شده
فسفرکوددهی  نواري درصد توصیه ترجیحاً 100        

نواري درصد توصیه ترجیحاً 100 کوددهی پتاسیم       
      توسط دیسک با خاك مخلوط شود کودهاي آلی

)به ویژه بور(کودهاي حاوي عناصر ریزمغذي   پاشیمحلول پاشیمحلول     
پاشیمحلول    کودهاي قابل حل با پتاسیم باال  پاشیمحلول کودآبیاري 
)کودآبیاري(پاشی محلول   کودهاي قابل حل با فسفر باال پاشیمحلول     

   کودآبیاري  اسید هیومیک
 کودآبیاري محلول پاشی

   محلول پاشی    محرکهاي رشد گیاهی





  ضرایب تبدیل براي عناصر غذائی در کودهاي مختلف - 2پیوستجدول 

 ضرب در این عدد از این فرم
براي رسیدن به این 

یا از این فرم/ فرم  
ضرب در 
 این عدد

براي رسیدن به این 
 فرم

NO3 0/226 N 4/427 NO3 
NH3 0/820 N 1/216 NH3 
NH4 0/776 N 1/288 NH4 

CO(NH2)2 -urea 0/463 N 2/160 CO(NH2)2 -urea 
(NH4)2SO4 0/212 N 4/716 (NH4)2SO4 
NH4NO3 0/350 N 2/857 NH4NO3 

P2O5 0/436 P 2/291 P2O5 
Ca3(PO4)2 0/458 P2O5 2/182 Ca3(PO4)2 

K2O 0/830 K 1/205 K2O 
KCl 0/632 K2O 1/580 KCl 
KCl 0/525 K 1/905 KCl 

ZnSO4 
.
 H2O 0/360 Zn 2/778 ZnSO4 

. H2O 
ZnSO4 

. 7 H2O 0/230 Zn 4/348 ZnSO4 
. 7 H2O 

SO2 0/501 S 1/997 SO2 
SO4 0/334 S 2/996 SO4 

MgSO4 0/267 S 3/750 MgSO4 
MgSO4 

. H2O 0/230 S 4/310 MgSO4 
. H2O 

MgSO4 
. 7 H2O 0/130 S 7/680 MgSO4 

. 7 H2O 
(NH4)2SO4 0/250 S 3/995 (NH4)2SO4 

SiO2 0/468 Si 2/139 SiO2 
CaSiO3 0/242 Si 4/135 CaSiO3 
MgSiO3 0/280 Si 3/574 MgSiO3 

MgO 0/603 Mg 1/658 MgO 
MgO 2/986 MgSO4 0/335 MgO 
MgO 3/432 MgSO4 

.
 H2O 0/290 MgO 

MgO 6/250 MgSO4 
.
 7 H2O 0/160 MgO 

MgO 2/091 MgCO3 0/478 MgO 
CaO 0/715 Ca 1/399 CaO 

CaCO3 0/560 CaO 1/780 CaCO3 
CaCl2 0/358 Ca 2/794 CaCl2 
CaSO4 0/294 Ca 3/397 CaSO4 

Ca3(PO4)2 0/388 Ca 2/580 Ca3(PO4)2 
FeSO4 0/368 Fe 2/720 FeSO4 
MnSO4 0/364 Mn 2/748 MnSO4 
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