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چکیده
راهکاره ای م ثرر در

اصالح روشهای آبیاری و افزایش راندمان مصرف آب ارقام زراع ی ،از جمل

استفاده بهین از آب موجود و افزایش تولید در بخش کشاورزی است .ب منظور بررسی برهمکنش ژنوتیپ و کم-
آبیاری بر بهرهوری مصرف آب چغندرقند ،آزمایشی در سال های  9831و 9811با س سطح تیم ار آبی اری (،911
 57و  71درصد نیاز آبی) و دو ژنوتیپ چغندر قند شامل ژنوتی پ حس ا
انجام شد .با کاهش میزان آب در دستر

 7112×261و متحم ل IR7در مش هد

 ،عملکرد ریش ذخیرهای و شکر ب ترتی

ب

می زان  01و  01درص د

کاهش یافت .عملکرد ریش رقم متحمل  IR7در شرایط تنش خشکی بیشتر از ژنوتیپ حسا
افزایش شدت تنش خشکی از میزان بهرهوری مصرف آب بر اسا

 7112×261بود .با

عملکرد ریش و شکر سفید کاست شد ،بطوریک

گیاهان در تیمار آبیاری کامل با  7/8کیلوگرم ریش ب ازای هر متر مکع

آب ،بیشترین می زان به رهوری آب را

داشتند .رقم متحمل  IR7در شرایط تنش رطوبتی ،از نظر بهره وری مصرف آب بر ژنوتیپ حسا

برتری داشت.

بنابراین ب نظر میرسد تغییرات بهرهوری آب گیاهان زراعی در شرایط کمآبیاری ب خصوص یات ژنتیک ی آنه ا
وابست است و از الگوی یکسانی تبعیت نمیکند.

کلمات کلیدی  :کمآبیاری ،ژنوتیپ چغندر قند ،عملکرد شکر

 -9مقدم
رشد سریع جمعیت کشور در طول هشتاد سال گذشته ( )0و استفاده غیر اصولی و ناکارآمد از منابع آب موجود
سبب کاهش شدید ذخیره آبی کشور شده است .اصالح روشهای آبیاری و استفاده از روشها و سیستمهای نوین آبی اری
( )0و استفاده از ارقام زراعی ب ا می زان تحم ل ب ارتر نس بت ب ه خش ی و ران دمان مر رآ آب ب ارتر ( 3و  )1میتوان د از
راه ارهای مناسب برای کاهش شدت بحران موجود باشد .چغندر قند ( ،)Beta vulgaris, L.علی رغم توان ایی مح دود
در تنظیم تعرق ( ،)0از جمله گیاهان زراعی بسیار متحمل نسبت به خش ی اس ت ( .)5نت ایج ابراهیم ی پ ا

( )6نش ان داد

مراحل جوانه زنی و استقرار ،گسترش ریشه و ذخیره سازی قند چغندر قند به ترتیب مراحل حساس تا نیمه حساس نسبت به
تنش آبی هستند .بهطوری ه حساس ترین آنها ،مرحله اول رشد چغندر قند است که اگر مقدار آب قابل دسترس خا
ای ن مرحل ه ک اهش یاب د ،اش ت ش دید عمل
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از جمله ویژگیهای گیاهی که میتواند در شرایط تنش رطوبتی بعنوان یک راه ار مناسب در بهب ود نم ود ی ک
گیاه مطرح گردد ،کارایی مررآ آب )WUE( 0بارست ( .)5کارایی مررآ آب معم ور ب ر اس اس ک ل م اده خش ک
تولیدی به ازای هر واحد آب مررشی بیان میشود .کارایی مررآ آب همچنین بر اساس عمل رد اقترادی گی اه نی ز بی ان
میگردد .تنوع ژنتی ی معنی داری بین ارقام چغندر قند در رابطه با کارایی مر رآ آب وج ود دارد ( .)8اش زایش ک ارایی
مررآ آب از طریق روشهای کم آبیاری ،بهبود شنآوری آبیاری ،مدیریت آبیاری و بهبود روش ه ای زراع ی منج ر ب ه
اشزایش عمل رد ،ام ان پذیر میباشد (.)0
در آزمایش بلوچ و هم اران ( )09میزان کارایی مررآ آب چغندر قند بر اساس کل ماده خشک تولیدی به
ازای لیتر آب مررشی در تیمارهای بدون تنش ،تنش متوسط و شدید به ترتیب  5/1 ،6و  5/0بهدست آمد .بار بودن کارایی
مررآ آب در شرایط تنش خش ی به این دلیل است که گیاه در شرایط تنش شقط در زمان هایی اقدام به باز کردن روزنه-
ها و انجام تثبیت دی اکسید کربن می کند که کمبود ششار بخار اتمسفر کاهش یاشته باشد در این وضعیت گیاه برای تولید
هر واحد ماده خشک آب کمتری را از دست می دهد ( .)00با این حال باید توجه داشت که اشزایش کارایی مررآ آب
در شرایط تنش به هزینه عمل رد گیاه اتفاق میاشتد ،لذا باید کارایی مررآ آب بارتر را در کنار بهبود سایر صفات گیاه
در نظر گرشت ( .)09در آزمایش اوبر و هم اران ( )8بهرهوری مررآ آب چغندر قند از تقسیم ماده خشک عمل رد در
زمان برداشت بر آب مررشی اندازه گیری شده در دوره اعمال تنش خش ی (نه کل دوره رشد) محاسبه شد .با این روش
تقریبا مقدار واقعی کارایی مررآ آب بدست خواهد آمد چون مقدار آب مررشی در قبل از اعمال تنش خش ی در نظر
گرشته نمیشوند .در مرحله استقرار ،جثه گیاه هنوز کوچک است لذا میزان مررآ آب و تبخیر و تعرق آن کمتر از مراحل
بعدی رشد است که در تابستان واقع میشوند .آزمایش با هدآ بررسی تأثیر تنش خش ی بر صفات عمل رد ریشه و
خروصیات کیفی ارقام حساس و متحمل چغندر قند ،و همچنین بهرهوری مررآ آب این ارقام در صورت وجود
محدودیت دسترسی به آب انجام شد.

 -2مواد و روش ها
آزمایش در دو شرل زراعی طی سال های  0180و  0109در مزرعه تحقیقاتی دانش ده کشاورزی دانشگاه
شردوسی مشهد انجام شد .سالمت خا

مزرعه آزمایش و عدم آلودگی آن به بیماری ویروسی رایزومانیا ،با توجه به عدم

کشت چغندر قند در آن طی سالهای متوالی گذشته و همچنین انجام آزمون اریزا ( )03به اثبات رسید.
مزرعه تحقیقاتی دانش ده کشاورزی دانشگاه شردوسی مشهد در شهر مشهد با عرض جغراشیایی  16درجه و 06
دقیقه شمالی و طول جغراشیایی  50درجه و  18دقیقه شرقی و ارتفاع از سطح دریا  000متر واقع شده است .میانگین دراز
مدت دمای روزانه آن  ،00/0حداقل دمای مطلق آن  5/0و حداکثر مطلق آن  30/0درجه سانتیگراد با میانگین بارش 359
میلیمتر در سال میباشد.
آزمایش برورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلو

های کامل ترادشی با چهار ت رار و شش

تیمار اجرا گردید .سه سطح مختلف تیمارهای آبیاری شامل آبیاری بر اساس  55 ،099و  59درصد نیاز آبی گیاه بعنوان
کرتهای اصلی و ژنوتیپهای شاخص چغندر قند شامل ( 7112×261حساس به خش ی) و ( IR7رقم متحمل به
خش ی) بعنوان کرتهای شرعی در نظر گرشته شدند .کاشت آزمایش در کرتهایی به طول هشت متر و ردیف هایی به شاصله
1. Water Use Efficiency
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 59سانتیمتر و شاصله بوته روی ردیف  09سانتیمتر در تاریخ های بیست و پنجم اردیبهشت سال  0180و چهارم اردیبهشت
سال  0109به وسیله بذر کار تحقیقاتی مدل وینترشتایگر انجام شد.
جهت دقت در انجام آبیاری ،برای هر یک از تیمارهای آبیاری ،یک کرت اصلی بسته در نظر گرشته شد .به
منظور جلوگیری از نشت آب ،شاصله هر کرت اصلی از کرتهای اصلی مجاور یک متر و شاصله بین بلو های آزمایشی
 1متر بود .برای هر یک از بلو های آزمایشی یک لوله اصلی آبیاری و برای توزیع ی نواخت آب در هر کرت ،برای هر
دو خط کاشت یک لوله شرعی مجهز به شیر قطع و وصل در نظر گرشته شد .شیب داخل جویهای آبیاری پس از اولین
آبیاری طوری اصالح شد تا در هر کرت اصلی آب به طور ی نواخت در داخل جویها حرکت کرده و در زمان مساوی به
انتهای جویها برسد .میزان آب آبیاری محاسبه شده ،بوسیله کنتور با دقت یک دهم لیتر اندازه گیری و با کنترل شیرهای
ورودی برای هر تیمار آبیاری جداگانه اعمال گردید.
بر اساس عرآ منطقه آبیاری کلیه تیمارها هر هفته ی بار انجام شد .برای تعیین میزان آب آبیاری هر تیمار ،نیاز
آبی گیاه در شاصله هر دو آبیاری بر اساس تبخیر و تعرق گیاه مرجع ( EToبر پایه مدل پنمن مونتیث شائو) و میزان تبخیر و
تعرق گیاه چغندر قند بر اساس معادله  )01( 0محاسبه گردیدند.
()0

Eto × Kc=Etc

با توجه به بسته بودن کرتهای آزمایشی و انتقال آب تا ابتدای کلیه خطوط کشت بوسیله لوله ،میزان راندمان
آبیاری ( )Eiنیز  09درصد در نظر گرشته شد .در شش هفته اول شرل رشد ( )8آبیاری کل مزرعه به طور ی نواخت انجام
شد و آبیاری بر اساس تیمارهای طرح بعد از این مرحله آغاز شد.
در مرحله  0-6برگی به منظور ایجاد تراکم  099هزار بوته در ه تار گیاهچههای سبز شده تنک شدند .کوددهی
(بر اساس آزمون خا ) ،کنترل شیمیایی آشات و بیماریها (بر اساس بازدید های منظم) و وجین دستی علف های هرز به
گونه ای انجام شد تا مزرعه عاری از هرگونه تنش کمبود عناصر غذایی و خسارت عوامل زنده محیطی باشد.
در انتهای شرل رشد ،برداشت هر یک از کرتهای آزمایشی در تاریخ های بیست و چهارم آبان سال  0180و
هشتم آذر سال  0109از سطحی معادل  09/5مترمربع انجام و ریشههای چغندر قند پس از حذآ اندام های هوایی و شستشو
با دقت  9/90کیلوگرم توزین و عمل رد بر مبنای واحد سطح محاسبه گردید .از هر کرت شرعی یک نمونه حدودا 39
کیلویی ریشه به آزمایشگاه تجزیه کیفی بخش تحقیقات چغندرقند خراسان رضوی منتقل و خمیر ریشهها توسط دستگاه
خمیرگیر مدل رِلبو تهیه شد .از هر نمونه خمیر ،حدود  09گرم برداشت و پس از توزین آن با دقت  9/90گرم ،در آون به
مدت  08ساعت در دمای  095درجه سلسیوس ( )09خشک شدند و پس از آن مجددا توزین گردیدند .بر اساس وزن تر و
خشک خمیر درصد ماده خشک ریشه محاسبه شد .باقیمانده خمیرهای حاصل پس از انجماد ،به آزمایشگاه ت نولوژی
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند منتقل شدند و مورد تجزیه کیفی قرار گرشتند .صفات مورد اندازهگیری
شامل درصد ساکارز ،مقدار سدیم  ،پتاسیم  ،نیتروژن مضره بر حسب میلیاکی وارن در  099گرم خمیر ریشه و درصد ماده
خشک ریشه بودند .بهرهوری مررآ آب از تقسیم عمل رد ریشه یا ش ر سفید (کیلوگرم در ه تار) بر میزان آب مررشی
آبیاری (متر م عب در ه تار) طی شرل رشد محاسبه شد .جهت پردازش اولیه از نرم اشزارهای اکسل  3995و مینی تب 01
و برای تجزیه آماری داده ها از نرم اشزار اس ا اس  8استفاده گردید و منحنی های مربوطه نیز بوسیله نرم اشزار
سیگماپالت09رسم شدند .میانگین صفات بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال آماری  5درصد مقایسه شدند.
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 -8نتایج و بحث
 -9-8عملکرد ریش و شکر سفید

با کاهش میزان آب آبیاری تا حد  59درصد نیاز آبی ،از عمل رد ریشه و ش ر سفید به ترتیب  69و  60درصد
کاسته شد .بیشترین عمل رد ریشه ( 53/35تن در ه تار) مربوط به تیمار تامین  099درصد نیاز آبی گیاه در سال  0180بود
و کمترین آن ( )00/55از گیاهان تحت تأثیر تیمار  59درصد نیاز آبی در سال  0109حاصل گردید .در رابطه با عمل رد
ش ر سفید نیز چنین روندی مشاهده شد .بیشترین ( 8/0تن در ه تار) و کمترین ( 3/0تن در ه تار) عمل رد ش ر سفید به
ترتیب در تیمار های آبیاری  099درصد سال  0180و  59درصد سال  0109بدست آمد (جدول  .)0در تحقیقات انجام شده
( )6مشابه آزمایش حاضر با کاهش مررآ آب مورد نیاز آبیاری چغندر قند ،از عمل رد ریشه و ش ر آن کاسته شده
است .به طور متوسط طی دو سال اجرای آزمایش ،با کاهش  35درصد مررآ آب از  099به  55درصد نیاز آبی ،میزان
کاهش عمل رد ریشه چغندر قند در شرایط آزمایش حاضر  13درصد و با کاهش از  55به  59درصد نیاز آبی ،کاهش
مذکور معادل  00درصد بود .به عبارت دیگر هر چه شدت تنش خش ی اشزایش یاشته است ،میزان کاهش عمل رد به ازای
هر واحد کاهش در آب مررشی بیشتر بوده است .تنش خش ی سبب شده است که شرآیند شتوسنتز در گیاه کاهش یابد.
ی ی از دریل این پدیده میتواند کاهش جذب نور به علت کاهش سطح جذب برگها و یا تسریع در پیری برگها باشد.
دلیل دیگری که برای کاهش شتوسنتز می توان برشمرد کاهش تثبیت دی اکسید کربن به دلیل بسته شدن روزنه ها و یا به
دلیل خسارت اکسیداسیون نوری بر سیستم شتوسنتزی گیاه است (.)6

جدول  -9میانگین صفات عمل رد ریشه و ش ر سفید ،درصد ماده خشک و ش ر سفید ریشه ،مقادیر سدیم ،پتاسیم و
نیتروژن ناخالص ریشه و بهرهوری مررآ آب (  )WUEبر اساس عمل رد ریشه و ش ر سفید در سالهای  0180و 0109
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تأثیر ژنوتیپ بر عمل ردهای ریشه و ش ر سفید در سال  0180از نظر آماری معنیدار ( )p< 0.01بود  ،ولی در
سال  0109معنیدار نشد .در سال  0180رقم متحمل به خش ی  IR7به طور معنیداری نسبت به ژنوتیپ حساس
 7112×261عمل رد ریشه ( 38درصد) و ش ر سفید ( 19درصد) بیشتری تولید کرد (جدول  .)0اما در سال  0109رقم
متحمل شقط حدود یک درصد اشزایش عمل رد ش ر سفید نسبت به ژنوتیپ حساس داشت (جدول  .)0سال  0109نسبت به
سال  0180خنک تر و میانگین متوسط دمای روزانه آن حدود یک درجه سانتیگراد کمتر بود .بر این اساس میانگین روزانه
تبخیر و تعرق مرجع طی شرل رشد در سال  1/6( 0109میلی متر) نسبت به سال  0/3( 0180میلی متر) 00 ،درصد کمتر بود.
این شرایط سبب شده است که ژنوتیپ حساس ،تنش خش ی سال  0109را بهتر از سال قبل تحمل کند و اختالآ ژنوتیپ
حساس و متحمل کاهش یابد (اشزایش عمل رد ژنوتیپ متحمل نسبت به حساس برای ریشه  0/0و برای ش ر سفید 9/0
درصد بود) .در آزمایش محمدیان و هم اران ( )00نیز ارقام مختلف چغندر قند تحت تأثیر شرایط آب و هوایی متفاوت
سالهای اجرای آزمایش ،ع سالعمل متفاوتی نسبت به تیمارهای مختلف آبیاری نشان دادند.
اثر متقابل تیمارهای آبیاری و ژنوتیپ بر عمل رد ریشه شقط در سال  0109معنی دار ( )p< 0.01بود .هر چند
که رقم متحمل  IR7در شرایط تنش (تیمارهای آبیاری  55و  59درصد نیاز آبی) نسبت به ژنوتیپ حساس 7112×261
عمل رد ریشه بارتری تولید کرده است اما این برتری از نظر آماری معنی دار نشد .در تیمار آبیاری کامل ( 099درصد) رقم
متحمل به طور معنیداری نسبت به ژنوتیپ حساس عمل رد ریشه کمتری داشت .به عبارت دیگر در شرایط عدم تنش یا
تنش مالیم نه تنها اختالآ عمل رد ارقام حساس و متحمل کاهش یاشته است بل ه حتی عمل رد رقم متحمل کمتر نیز شده
است (ش ل  .)0در مجموع بر اساس میانگین دادههای دو سال اجرای آزمایش رقم متحمل  IR7در هر میزان آب مررشی،
عمل رد ریشه بارتری نسبت به ژنوتیپ حساس  7112×261داشت.
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اثر متقابل آبیاری و ژنوتیپ بر عمل رد ریشه (تن در ه تار) رقم متحمل ( )IR7و ژنوتیپ حساس

( )7112×261جغندر قند در سال 0109

 -2-8بهرهوری مصرف آب

بهرهوری مررآ آب بر اساس عمل رد ریشه و ش ر سفید در هر دو سال اجرای آزمایش با اشزایش شدت تنش
خش ی کاهش یاشت ،بر این اساس در شرایط آزمایش حاضر ،حداکثر بهرهوری مررآ آب مربوط به تیمار بدون تنش
(آبیاری بر اساس  099درصد نیاز آبی) بود و تیمار بدون تنش نسبت به تیمار آبیاری بر اساس  59درصد نیاز آبی از نظر
عمل رد ریشه  51و از نظر عمل رد ش ر سفید  033درصد اشزایش بهرهوری مررآ آب داشت (جدول .)0
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حیدری ( )05دامنه تغییرات بهرهوری مررآ آب در چغندر قند را بین  0/11تا  0/81کیلوگرم به ازای هر متر
م عب آب مررشی گزارش کرد .در آزمایش اوکان و گن وگالن ( )06با اشزایش شدت تنش خش ی در مراحل مختلف
رشد ،بهرهوری مررآ آب جغندر قند کاهش یاشت ،با این حال در برخی آزمایشها ( )05مشخص شده است که بهره-
وری مررآ آب با اشزایش میزان تنش خش ی و کاهش آب قابل دسترس اشزایش مییابد .اختالآ نتایج آزمایشات
مختلف از نظر تأثیر تنش خش ی بر بهرهوری مررآ آب به دلیل میزان شدت تنش خش ی اعمال شده در آزمایش است،
به طوری ه در شرایط اعمال تنشهای مالیم خش ی (کم آبیاری برنامه ریزی شده) به دلیل کاهش کمتر عمل رد به ازای
هر واحد کاهش در میزان آب مررشی ،بهرهوری مررآ آب اشزایش می یابد .اما در شرایط اعمال تنشهای شدیدتر به
دلیل کاهش شدید عمل رد از میزان بهرهوری مررآ آب چغندر قند کاسته میشود .در شرایط آزمایش حاضر تأثیر
تیمارهای آبیاری بر عمل رد ریشه در حدی بوده است که در نهایت سبب کاهش بهرهوری مررآ آب شده است.
بهرهوری مررآ آب رقم مقاوم  IR7به طور معنیداری برتر از ژنوتیپ حساس  7112×261بود .به طور
میانگین در دو سال اجرای آزمایش ،رقم مقاوم بر اساس عمل رد ریشه  05و بر اساس عمل رد ش ر سفید  35درصد
اشزایش بهرهوری مررآ آب داشت.
در سال  0109تأثیر متقابل تیمار آبیاری و ژنوتیپ بر بهرهوری مررآ آب معنیدار ( )p< 0.01بود .به عبارت
دیگر در این سال ارقام در رابطه با بهرهوری مررآ آب نسبت به تیمارهای آبیاری حساسیت متفاوت داشته اند .بررسی
میانگینهای اثر متقابل (ش ل  )3نشان میدهد که در شرایط بدون تنش (تیمار  099درصد) بر خالآ تیمارهای تنش میزان
بهرهوری مررآ آب رقم مقاوم نسبت به ژنوتیپ حساس کمتر بوده است.
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اثر متقابل آبیاری و ژنوتیپ بر بهرهوری مررآ آب رقم متحمل ( )IR7و ژنوتیپ حساس ()7112×261

چغندر قند بر اساس عمل رد ریشه (چپ) و ش ر سفید (راست) در سال 0109
همانطور که پیشتر مورد بحث قرار گرشت در همین سال اثر متقابل تیمارهای آبیاری و ژنوتیپ بر عمل رد ریشه
نیز معنیدار شد و در تیمار بدون تنش عمل رد ریشه رقم مقاوم از عمل رد ریشه ژنوتیپ حساس به طور معنیداری کمتر
شد (ش ل  .)0این نقران عمل رد سبب کاهش معنیدار بهرهوری مررآ آب عمل رد ریشه رقم مقاوم نسبت به ژنوتیپ
حساس شده است .در بسیاری از موارد قابلیت تحمل کمبود شدید آب در گیاهانی مثل چغندر قند که ذاتا متحمل به
خش ی هستند با عمل رد رابطه منفی دارد .در این شرایط گیاهانی که میتوانند کمبود شدید آب را تحمل نمایند موقعی که
آب برای آنها شراهم باشد از آن به طور کارآمد استفاده می نمایند و بهرهوری مررآ آب آنها اشزایش می یابد.
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