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 چکیده

هدف از انجام  .باشندیمترین مزایای کشت نشایی از مهم تولید و ریسک ینهزه های شیمیایی،نهادهکاهش مصرف آب، 

 زمینی در قطعه برای این منظور .استمطالعه حاضر مقایسه سیستم کشت نشائی با کشت مستقیم بذر در گیاه چغندرقند 

در سال  در همدان در مزرعه کشاورز چغندرقند بذر کشت نشاء ریشه لخت در کنار کشت مستقیم ،هکتار یکبه مساحت 

نیز  بذرکشت مستقیم  شدند.به زمین اصلی منتقل  خردادماهو در  تهیه در خزانه ماهینفرورددر  نشاها .گرفت انجام 1397

 ،در انتهای فصل والزم انجام  هایبردارییادداشتفصل رشد  در طول ت.گرف صورت ماهاواخر اردیبهشتدر زمین اصلی در 

کیفی و  ،دو سیستم کشت از لحاظ صفات کمی ،بعد از برداشت محصول انجام پذیرفت.های چغندرقند ریشهگیری از نمونه

باعث افزایش  یببه ترت ،یممستقچغندرقند نسبت به روش کشت  ییسیستم کشت نشا اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مترمکعب در هکتار بود که  10080 کشت نشایی،قند گردید. میزان مصرف آب در روش  ریشه ودرصدی عملکرد  47و  15

کیلوگرم  66/9با کارایی  ییروش کشت نشا ،بود. از لحاظ کارایی مصرف آب نیز رایجدرصد کمتر از روش کشت  18حدود 

بود. ارزیابی اقتصادی کیلوگرم ریشه بر مترمکعب آب(  90/6)از کشت مستقیم درصد بیشتر  40حدود  ریشه بر مترمکعب آب

کشت نشاء ریشه  درآمد خالص حاصل از تغییر روش کاشت از کشت معمول بهافزایش نشان داد که  دو روش کشت نیز

، از یممستقچغندرقند نسبت به روش کشت  نتایج آزمایش نشان داد که سیستم کشت نشاییطور کلی به .بود بیشتر لخت
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 مقدمه

مین آب آبیاری در بسیاری از مناطق أمحدودیت ت

های بخش کشاورزی چالش نیتربزرگکشاورزی کشور یکی از 

متوالی و های این موضوع با توجه به بروز خشکسالی. است

در برخی از مناطق باعث شده  زمینی،های زیررویه آببرداشت بی

طور همین آب به حد بحرانی برسد که بایستی بأاست که مسئله ت

ریزان و برنامه اندرکاراندست ،مورد توجه مسئولین امر یجد

ناشی از  یطیمحستیز یهایآلودگ. بخش کشاورزی قرار گیرد

سموم و کودهای شیمیایی نیز از دیگر عوامل  رویهبی مصرف

 .(Zhang et al. 2018) باشددر بخش کشاورزی می سازمشکل

هر روشی که  یریکارگبهلذا در تولید محصوالت کشاورزی، 

باعث کاهش مصرف آب آبیاری و سموم شیمیایی به ازای هر 

ها واحد تولید محصول گردد و به عبارتی کارایی مصرف این نهاده

یکی از  .از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ،را افزایش دهد

تواند در کاهش مصرف آب و سموم های کشت که میروش

ثر و کارآمد باشد، کشت نشایی محصوالت زراعی ؤشیمیایی م

در این روش بخشی از طول دوره رشد محصول در  .باشدمی

خزانه و در مساحت بسیار محدودتری نسبت به کشت مستقیم 

های در مصرف نهاده و بنابراین گرددمیبذر در مزرعه سپری 

 (.Yousef abadi 2017) دشومی ییجوصرفه ،تولید

چغندرقند یکی از محصوالت زراعی است که با طول 

روز از زمان کاشت بذر تا  200تا  180دوره رشدی در حدود 

از د. برداشت محصول، به میزان قابل توجهی آب آبیاری نیاز دار

نیاز به آبیاری در اوایل دوره رشد چغندرقند با  یزمانهمطرفی 

اواخر دوره رشد بعضی از غالت همانند گندم و جو در بسیاری از 

ین در مناطقی بنابرا؛ است ریناپذاجتنابکشور  یچغندرکارمناطق 

مین آب أچغندرکاری کشور که محدودیت منابع ت یهاحوزهاز 

 ناچاربهآبیاری وجود دارد، زارعین پس از کاشت چغندرقند بهاره 

اقدام به قطع آبیاری مزرعه چغندرقند و هدایت آب آبیاری به 

نمایند و یا اینکه چغندرقند را پس از قطع آبیاری مزارع غالت می

کاهش باعث که در هر دو صورت  کارندمی غالت )دان آب(

با استفاده از سیستم کشت نشایی در تولید  .گرددمیعملکرد 

های تولید از جمله آب، سموم محصول چغندرقند مصرف نهاده

شیمیایی، عناصر غذایی و بذر  یهاکشعلفدفع آفات گیاهی، 

عالوه بر آن در . یابدای کاهش میقابل مالحظه طوربهمصرفی 

و هزینه وجین  کامل طوربهاین نوع کشت عملیات تنک مزرعه 

 Yousefیابد )کاهش می زیادیحدود تا هرز نیز  یهاعلف

abadi 2017). طور هامروزه در کشور ژاپن از این روش ب

شود و توانسته است میزان ای در چغندرکاری استفاده میگسترده

 تن در هکتار افزایش دهد 4/12زان تولید شکر در هکتار را تا می

(Yousef abadi 2014). 

طور کلی به دو روش انجام کشت نشایی چغندرقند به

از کشت گلدانی و کشت بدون گلدان که  اندعبارتگیرد که می

به کشت نشاء ریشه لخت معروف است. کشت گلدانی معموالً در 

ریشه گیرد، ولی در کشت نشاء های کاغذی صورت میگلدان

ها تا زمانی که به مرحله هویجی برسند، در خزانه لخت گیاهچه

شوند و بعد از آن به زمین اصلی منتقل متراکم کشت می صورتبه

ها در مزرعه در زمان کاشت بذر، نشاء کردن گیاهچهشوند. می

و ده ـباعث تسریع در رشد رویشی برگ و تکمیل کانوپی ش

گردد یفیت محصول میموجب افزایش جذب اشعه و بهبود ک

(Norouzi 2007). 

با استان همدان با توجه به اینکه بسیاری از چغندرکاران 

مین آب، خطر سرمای اول فصل و هزینه تولید أوجود مشکالت ت

بنابراین  ؛کنندباال، اقدام به کشت مستقیم بذر در زمین اصلی می

کاهش ریسک  منظوربه کشت نشایی چغندرقند استفاده از روش

 .رسدامری ضروری به نظر می های تولیدتولید و کاهش هزینه

های کاغذی و از طرف دیگر با توجه به وارداتی بودن گلدان

ها، اهمیت استفاده از کشت نشائی به هزینه باالی این گلدان

روش بدون گلدان یا کشت نشاء ریشه لخت بیشتر نمود پیدا 

پروژه مقایسه سیستم کشت  این مبنابراین هدف از انجا؛ کندمی

ریشه لخت چغندرقند با کشت رایج منطقه )کشت  یی به روشنشا
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عملکرد  نیهمچناز لحاظ عملکرد کمی و کیفی و مستقیم بذر( 

 .باشدمیاقتصادی چغندرقند 
 

 هامواد و روش

 یکبه مساحت  زمینی ، در قطعهاجرای پروژه منظوربه

ریشه لخت در کنار روش کشت  به روش کشت نشاءهکتار 

شهرستان استان همدان، در معمول منطقه )کشت مستقیم بذر( 

برای  .گرفت انجامدر مزرعه کشاورز ، روستای نگارخاتون فامنین

کشت بذور چغندرقند  ماهنیفرورداوایل ریشه لخت در  ءتهیه نشا

 و در متر در خزانهسانتی 15با تراکم باال با فاصله خطوط کاشت 

که در فاصله کمی با زمین اصلی قرار  مزرعه شهرستان فامنین

های منطقه، با توجه به بارندگی. بعد از کشت انجام گرفت داشت،

با آب  بذوره و فراهم شد زنیبرای جوانه شرایط رطوبتی خزانه

های باران سبز شدند. بعد از سبز شدن بذور نیز به دلیل بارندگی

در خزانه صورت  آبیاری هاءنشا رداشتتا زمان ب متداوم در منطقه

کشت مستقیم چغندرقند )کشت رایج( نیز در زمین اصلی  نگرفت.

 50با فاصله بین ردیف  1397سال  ماهبهشتیارد 29تاریخ در 

تنک متر سانتی 18-20با فاصله متر انجام و بعد از یک ماه سانتی

ذکر است تاریخ کشت عرف منطقه نیمه اول الزم به .شد

های سال اجرای ولی با توجه به بارندگی باشدیم ماهنیفرورد

 ریتأخبودن زمین اصلی، کشت مستقیم بذر با  گاوروطرح و عدم

 های چغندرقندپس از اینکه ریشهو در اواخر اردیبهشت انجام شد. 

در خزانه ها نشاءبه مرحله هویجی رسیدند، ریشه  در خزانه

تر راحتکننده و کشت کاهش سطح تعرق منظوربهبرداشت و 

. به مزرعه اصلی منتقل شد خردادماه 27در تاریخ شده و  یسرزن

 متریسانت 18-20های لخت در مزرعه اصلی فاصله کشت ریشه

. عملیات متر در نظر گرفته شدسانتی 50با فاصله خطوط کاشت 

 صورتبهها در زمین اصلی با نیروی کارگری و چههکشت ریش

ها به زمین اصلی، کاری انجام گرفت. پس از انتقال نشاءخشکه

شده به روش های منتقلچههبالفاصله نسبت به آبیاری ریش

-قطره صورتبه ،ای اقدام شد. آبیاری در هر دو روش کشتقطره

ای انجام شد. میزان آب مصرفی در هر دو روش نیز با استفاده 

د گردید. بر این اساس میزان آبیاری برآور زمانمدتاز دبی آب و 

مترمکعب  12240آب مصرفی در روش کشت مستقیم بذر معادل 

مترمکعب در هکتار  10080در هکتار و برای کشت نشائی برابر با 

در هر دو روش کشت رقم  شدهکشتشد. رقم چغندرقند  برآورد

، مقاوم به ریزومانیا( 2014، سال معرفی: Strube)شرکت کوین 

 .داشت منطقهرین سطح زیر کشت را در که بیشت بود

و عملیات داشت طبق عرف منطقه  ،فصل رشد در طول

آبیاری،  الزم شامل تعداد یهایبردارادداشتیانجام و در حد نیاز 

در . انجام گرفت کارگری نهیو هز هاکشآفتمصرف کود و 

گیری از مزارع انجام کیل آذرماه 10و در تاریخ  انتهای فصل رشد

برای این منظور  .خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند تعیین شدو 

متر  پنجشامل  نمونه تصادفی از هر قطعه و هر نمونه 10تعداد 

های از ریشه متر مربع 5/2از یک خط کاشت معادل طولی 

نمونه  سهو تعداد  دیگرد و پس از سرزنی توزین چغندرقند برداشت

تصادفی برای تهیه خمیر به آزمایشگاه منتقل  طوربهنمونه  10از 

آزمایشگاه تکنولوژی قند شد. نمونه خمیر پس از فریز شدن به 

ات اصالح و تهیه بذر چغندرقند ارسال و نسبت به قسسه تحقیؤم

های کیفی تجزیههای خمیر اقدام شد. تجزیه کیفی نمونه

، درصد و پتاسیمشامل میزان نیتروژن مضره، سدیم  شدهانجام

 (MS) و همچنین درصد مالسقندناخالص به روش پالریمتری 

( Reinefeld et al. 1974با استفاده از روش راینفلد و همکاران )

درصد قندخالص نیز از تفاضل درصد قندمالس از درصد بود. 

قندناخالص محاسبه شد. سپس عملکرد ریشه، عملکرد قندخالص 

 و ناخالص در واحد سطح محاسبه شد.

هت تهیه آمار و اطالعات موردنیاز پروژه برای ارزیابی ج

های آزمایش و مزرعه در هر دو روش، عالوه بر داده اقتصادی

توسط  شده هیتههزینه جاری - از اطالعات طرح درآمد ،کشاورز

 Agriculture)استان همدان  یجهادکشاورزاداره آمار سازمان 

Organization of Hamedan Province 2018)  نیز استفاده

تهیه و بر  الذکربهاء از طرح پیمایشی فوقشده است. هزینه آب

در واحد سطح برای طرح آزمایشی و روش  شدهمصرفمقدار آب 
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بهاء برای هر مترمکعب محاسبه مرسوم کشت تقسیم گردید تا آب

های هزینه یو برخ آالتنیماشگردد. اطالعات مربوط به 

ستفاده شد. برداشت نشاءها توسط کارگری نیز از همان منبع ا

انجام شد که هزینه آن معادل با هزینه  کنینیزمبیسدستگاه 

منظور زمینی ای همین دستگاه برای برداشت محصول سیباجاره

)همچون مقدار و قیمت تفاله، مقدار قند  . اطالعات تکمیلیدیگرد

از کارخانه قند هگمتانه  تشویقی و ارزش آن، هزینه حمل و ...(

 همدان اخذ گردید. جهت رفع مشکل ارزیابی اقتصادی، در کنار

سناریوی واقعی، دو سناریوی دیگر نیز با فرض بدون ریسک 

درصدی کاهش تولید نشاء، تحلیل  25و ریسک  هوا و آباقلیم و 

اقتصادی انجام گرفت. از آنجایی که در تغییر روش کاشت از 

انجام  بلندمدت یگذارهیسرما، ییبه کشت نشا کشت مستقیم بذر

-بندی در بعد زمان نبود و هزینه ماشینگیرد، نیازی به بودجهنمی

در هکتار لحاظ شد. در نهایت فقط  هاآنآالت معادل هزینه اجاره 

ها و درآمدهایی بندی جزئی استفاده شد و کل هزینهاز طرح بودجه

محاسبه  ،گرفتندتأثیر قرار میکه در اثر تغییر روش کاشت تحت 

 های مشترک حذف گردیدند.شدند و هزینه

در نهایت کارایی تولید در هر دو نوع سیستم کشت از 

لحاظ عملکرد ریشه، عملکرد قند، میزان کارایی مصرف آب، 

مقایسه قرار  وها و هزینه تولید مورد ارزیابی نهاده میزان مصرف

ش کشت با استفاده از آزمون . مقایسه میانگین بین دو روگرفت

t-افزارنرمدرصد و با استفاده از  پنجو در سطح احتمال  استیودنت 

SAS ver 9.2 .الزم به ذکر است برای مقایسه دو  انجام گرفت

روش کشت از لحاظ صفت تعداد ریشه با توجه به گسسته بودن 

ویتنی استفاده -مان یو های آن، از روش ناپارامتری و روشداده

 گردید.
 

 و بحث نتایج

 آزمون مار،یدو ت نیب نیانگیم سهیمقا انجام از قبل

 جینتا که شد انجام بارتلت آزمون اساس بر هاانسیوار یهمگن

آزمون  جهینت. بود صفات تمام در انسیوار یکنواختی از یحاک آن

u یتنیو-مان (Mann-Whitney U=10.0;p< 0.01 )نشان 

از لحاظ  یبذر و کشت نشائ میدو روش کشت مستق نیداد که ب

 درصد کی احتمال سطح در یداریمعن اختالف شهیر تعدادصفت 

 که داد نشان استیودنت-tنتایج آزمون  نیهمچن. داشت وجود

 درصد کیدر سطح احتمال  ناخالص و خالصقند عملکردصفات 

 ریثأت تحت درصد پنجدر سطح احتمال  شهیو صفت عملکرد ر

 نیا نیانگیم نیب یداریمعن اختالف و گرفته قرار کشت روش

 (.1)جدول  دارد وجود کشت روش دو هر در صفات

بودن اختالف  داریمعناز  یحاک tآزمون  جینتا نیهمچن

دو روش کشت از لحاظ درصد قند،  نیب آمدهدستبه نیانگیم

استحصال  بیو ضر تهیآلکال شه،یر میسد زانیم د،یدرصد قند سف

از  یداریمعندرصد بود؛ اما اختالف  یکقند در سطح احتمال 

درصد  نیمضره و همچن تروژنیو ن شهیر میپتاس زانیلحاظ م

 (.1دو روش مختلف کشت مشاهده نشد )جدول  نیمالس در ب

 تعداد بودن باال انگریب شهیر تعداد نیانگیم سهیمقا جینتا

 کشت روش با سهیمقا در لخت شهیر نشاء کشت روش در شهیر

 با برابر یینشا کشت در شهیر تعداد کهی طوربه بود، بذر میمستق

 شهیر 80000 معادل میمستق کشت در و هکتار در شهیر 102400

 28 شیمنجر به افزا یینشا کشت یعبارت به. بود هکتار در

)شکل  دیگرد بذر میمستق کشت با سهیمقا در بوتهتراکم  یدرصد

، اریمع انحراف شه،یر تعداد صفت خصوص در توجه قابل نکته(. 1

در  یینشا کشت روش در نییپا اریبس دامنه و ضریب تغییرات

انحراف  زانیم کهی طوربهبذر بود،  میبا کشت مستق سهیمقا

 شهیصفت تعداد ر یبرا آمدهدستبه ینمونه تصادف 10از  اریمع

بود و  69/3و  49/0برابر با  بیبه ترت میو مستق یدر کشت نشائ

در هر  شهیر 26 یال 25 نیب یدر کشت نشائ شهیدامنه تعداد ر

 14 نیبذر دامنه ب میدر روش کشت مستق کهیدرحال نمونه بود

؛ ضریب تغییرات نیز در کشت نشایی به دست آمد شهیر 27 یال

درصد به  61/4درصد و در کشت مستقیم معادل  48/0برابر با 

 سهیمقا در یینشا روش در تراکم یکنواختی انگریکه ب دست آمد

 تمام باًیتقر که کرد انیب توانیم یعبارت به. بود میمستق کشت با

 تراکم یکنواختی و کرده رشد یاصل نیزم به شدهمنتقل یهاشهیر
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( در مقایسه Norouzi 2007. نوروزی )است شده حفظ مزرعه در

و روش کشت مستقیم چغندرقند در همدان به این  نشاییکشت 

و روش  نشایینتیجه رسید که بین استقرار تعداد بوته در کشت 

ایشان گزارش  .وجود دارد یداریمعنکشت مستقیم اختالف 

هزار بوته  80حدود  نشایینمودند که تعداد ریشه در روش کشت 

م حدود که این تعداد در روش کشت مستقی در هکتار بود در حالی

 27ای معادل هزار بوته در هکتار بود و افزایش تراکم بوته 63

را نسبت به روش کشت مستقیم  نشاییدرصد در روش کاشت 

 .داشت

 
 مقایسه دو روش کشت مستقیم بذر و نشاء ریشه لخت برای صفات کمی و کیفی چغندرقند منظوربه t نتایج آزمون 1جدول 

 

 (µ2µ=1) فرض صفر ارزش احتمال ضریب تغییرات tمقدار  درجه آزادی منابع تغییر

 رد 0024/0 51/12 - 18 *تعداد ریشه
 رد 0125/0 85/11 77/2 18 عملکرد ریشه

 رد <0001/0 98/11 37/7 18 عملکرد قندناخالص
 رد <0001/0 17/12 62/8 18 عملکرد قندسفید

 رد 0086/0 21/7 81/4 4 درصد قند
 رد 0028/0 88/6 56/6 4 درصد قندسفید

 رد 0016/0 72/14 56/7 4 سدیم
 عدم رد 4497/0 73/11 84/0 4 پتاسیم

 عدم رد 2243/0 71/7 44/1 4 نیتروژن مضره
 رد 0030/0 84/4 41/6 4 آلکالیته

 رد 0002/0 96/0 17/13 4 ضریب استحصال
 عدم رد 0828/0 53/14 30/2 4 درصد مالس

 .دیگرد استفاده یتنیو-مان وی یناپارامتر آزمون از شهیر تعداد صفت یبرا *
 

 
مقایسه دو روش کشت نشاء ریشه لخت و کشت مستقیم  1شکل 

 بذر از لحاظ تعداد ریشه

 داد نشان شهیر عملکرد لحاظ از کشت روش دو سهیمقا

 یداریمعنو  باالتر شهیر عملکرد از چغندرقند یینشا کشت که

 15 شیبذر برخوردار بود و افزا میبا کشت مستق سهیدر مقا

 مینسبت به روش کشت مستق یعملکرد در روش نشائ یدرصد

 و ییدر کشت نشا شهیعملکرد ر زانی(. م2مشاهده شد )شکل 

 نظر به. بود هکتار در تن 48/84 و 4/97 بیترت به میمستق

 بذر میمستق روش در آمدهدستبه ترنییپا عملکرد که رسدیم

 روش نیا درو تراکم کمتر بوته  بذر رهنگامید کشت از یناش

 عرف کشت خیتار د،یگرد اشاره زین قبالً که طورهمان رایز؛ باشد

-یبارندگ به توجه با یول ،باشدیم ماهنیفرورد اول مهین منطقه

 کشت ،یاصل نیزم بودن گاو رو عدم و طرح یاجرا سال یها

 که یحال در. شد انجام بهشتیارد اواخر در و ریتأخ با بذر میمستق

 شده کشت ماهنیفرورد اول مهین در خزانه در چغندرقند یهانشاء

 مرحله لحاظ از نشاءها یاصل نیزم به انتقال زمان در و بودند

بودند.  میچغندرقند در روش کشت مستق یهابوته از جلوتر یرشد

 نایآفت کارادر دیشد انیطغ یجار یزراعدر سال  گریاز طرف د

در زمان حمله آفت،  نکهیدر منطقه وجود داشت که با توجه به ا

 یبرگ چهاردر مرحله  میچغندرقند در روش کشت مستق یهابوته

روش کشت وارد شد و  نیدر اها به بوته یشتریبودند، خسارت ب
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 به زین روش نیا در عملکرد و تراکم بودن نییپا لیاز دال یکی

 در یینشا کشت تیمز دهندهنشان که شدیم مربوط موضوع نیا

 .باشدیم بذر میمستق کشت با سهیمقا در نایکارادر آفت با مقابله

آفات و های زراعی مقابله با یکی از روش عنوانبهکشت نشایی 

معرفی شده است که یکی از مزایای این نوع سیستم  هابیماری

( 2007که نوروزی )ی طوربهباشد؛ کشت در زراعت چغندرقند می

به دلیل  نشاییگزارش کرد که کاهش عملکرد در روش کشت 

 .شیوع بیماری ریزومانیا در مقایسه با کشت مستقیم کمتر بود

 
مقایسه دو روش کشت نشاء ریشه لخت و کشت مستقیم  2شکل 

 بذر از لحاظ عملکرد ریشه
 

 یائنشو عملکرد قندسفید در کشت ناخالص عملکرد قند

 در تن 04/6 و 97/5 زانیم به بیترت به میمستق کشت به نسبت

 درصد 6/58 و 4/47 معادل یشیافزا بیترتبه که بود شتریب هکتار

 گوهری (.4 و 3)شکل  دیگرد باعث را دیقندسف و قند عملکرد در

گزارش  نیز ( در منطقه همدانGohari et al. 1994) و همکاران

 قندموجب افزایش عملکرد به ترتیب کشت نشایی که  ندنمود

 تن در هکتار گردید. 22/1و  95/0 زانیبه مخالص و ناخالص 

مقایسه دو روش کشت چغندرقند از لحاظ صفات کیفی 

دار کشت نشائی نسبت به کشت مستقیم برتری معنی دهندهنشان

 (.2باشد )جدول بذر در برخی از صفات کیفی چغندرقند می

 
دو روش مختلف کشت  ریتأثعملکرد قند چغندرقند تحت  3شکل 

 چغندرقند شامل نشائی و کشت مستقیم بذر

 
دو روش مختلف  ریتأثعملکرد قندسفید چغندرقند تحت  4شکل 

 کشت چغندرقند شامل نشائی و کشت مستقیم بذر

و درصد قندسفید در ناخالص که درصد قندی طوربه

 درصد بود؛ در 19/12و  9/14کشت مستقیم به ترتیب برابر با 

که درصد قند و درصد قندسفید در روش کشت نشائی به  حالی

 افزایشدرصد به دست آمد که بیانگر  77/16و  05/19ترتیب 

درصدی قندسفید در کشت  58/4درصدی قند و  15/4 دارمعنی

(. 2)جدول  باشدیمنشائی در مقایسه با کشت مستقیم بذر 

های اول که در قبل نیز اشاره شد با توجه به بارندگی طورهمان

بذر با  میمستقکشت  ،بودن زمین اصلی گاوروفصل رشد و عدم 

رسد به نظر می بنابراین شد؛و در اواخر اردیبهشت انجام  ریتأخ

پایین بودن درصد قند در کشت مستقیم بذر نسبت  یلدالیکی از 

در کشت بذری نسبت به  ترکوتاه رشدو فصل  دوره ،به نشایی
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ها در همچنین با توجه به تراکم بیشتر ریشه .کشت نشایی باشد

ها در این سیستم کشت نسبت به کشت کشت نشائی، اندازه ریشه

در کشت نشائی  شهیرتک)میانگین وزن  بوده ترکوچکمستقیم 

و بنابراین درصد  گرم است( 1056و گرم  951ترتیب و مستقیم به

از لحاظ ضریب استحصال شکر نیز کشت قند باالتری داشتند. 

ضریب باالتری را  نشائی نسبت به روش معمول کشت چغندرقند

استحصال درصد از ضریب هفت به خود اختصاص داد و حدود 

برخوردار بود. ضریب استحصال شکر برای  داریو معنی بیشتر

دست درصد به 79/81و  02/88شائی و مستقیم به ترتیب نکشت 

(. همچنین مقایسه دو روش کشت از نظر درصد 2آمد )جدول 

دار کشت نشائی نسبت به روش مالس نیز نشان از برتری معنی

درصد و در  68/1ر با معمول داشت. درصد مالس در نشائی براب

درصد بود، به عبارتی درصد مالس در روش  11/2کشت مستقیم 

درصد در مقایسه با روش معمول کشت  43/0نشائی به میزان 

 (.2جدول بود ) ترنییپاچغندرقند 

 

 کشت مستقیم و نشاء ریشه لخت چغندرقند ی کیفی چغندرقند در دو روشهادادهمقایسه میانگین درصد قند و  2جدول 
 

 

 میزان آب مصرفی و مقدار کارایی مصرف آب در دو روش کشت مستقیم و نشائی چغندرقند 3جدول 

 

 میزان آب مصرفی روش کشت
 )مترمکعب در هکتار(

 کارایی مصرف آب
 )کیلوگرم ریشه بر مترمکعب آب(

 کارایی مصرف آب
 )کیلوگرم قند بر مترمکعب آب(

 03/1 90/6 12240 کشت مستقیم بذر
 84/1 66/9 10080 نشاء ریشه لخت

 

ی در یکاهش مصرف آب یکی از مزایای مهم کشت نشا

میانگین  طوربهباشد و مقایسه با کشت معمول چغندرقند می

درصدی مصرف آب در این روش گزارش شده است  30کاهش 

(Yousef abadi 2017 مقایسه دو روش کشت از لحاظ میزان .)

آب مصرفی نیز بیانگر مصرف کمتر آب در روش نشاء ریشه لخت 

درصدی مصرف آب در این روش  18که کاهش ی طوربه ؛بود

(. کارایی 3نسبت به روش کشت مستقیم بذر مشاهده شد )جدول 

مصرف آب بر مبنای عملکرد ریشه در کشت مستقیم و نشائی به 

کیلوگرم ریشه به ازای مصرف یک  66/9و  90/6ترتیب برابر با 

 84/1و  03/1مترمکعب آب و بر مبنای عملکرد قند معادل 

دست آمد که کیلوگرم قند به ازای مصرف یک مترمکعب آب به

تولید ریشه و قند به ازای  نشان از برتری کشت نشائی از لحاظ

مصرف آب بود. درصد افزایش مقدار کارایی مصرف آب در روش 

درصد )بر مبنای عملکرد  40نشائی در مقایسه با کشت مستقیم 

بر مبنای عملکرد قند( محاسبه گردید )جدول درصد ) 78ریشه( و 

رسد تغییر روش کشت از کشت مستقیم بنابراین به نظر می؛ (3

ئی منجربه کاهش مصرف آب و افزایش مقدار کارایی بذر به نشا

در مناطقی که با کمبود  ژهیوبهگردد که این برتری مصرف آب می

 یآبادوسفی کند.آب مواجه هستند بیشتر نمود پیدا می

(Yousef abadi 2021)  نیز در مقایسه دو سیستم کشت نشائی

ه مقدار و بذری چغندرقند از لحاظ کارایی مصرف آب بیان کرد ک

درصد )بر مبنای  109کارایی مصرف آب در کشت نشائی حدود 

درصد )بر مبنای عملکرد قند( بیشتر از  100عملکرد ریشه( و 

 .Khozaei et al)خوزائی و همکارانکشت مستقیم بذر بود. 

روش 
 کشت

درصد 
 قند

درصد قند 
 سفید

 سدیم 
اکی واالن در )میلی
 گرم ریشه( 100

 پتاسیم 
 100اکی واالن در )میلی

 گرم ریشه(

 نیتروژن 
 100اکی واالن در )میلی

 گرم ریشه(

ضریب 
 قلیاییت

ضریب 
 استحصال

درصد 
 مالس

 11/2 79/81 68/7 89/0 09/4 74/2 19/12 90/14 کشت مستقیم
نشاء ریشه 

 لخت
05/19 77/16 18/1 37/4 95/0 84/5 02/88 68/1 
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نیز ( Abdollahi et al. 2019و عبدالهی و همکاران ) (2020

برتری وری آب به بهرهدر مقایسه این دو سیستم کشت از لحاظ 

 .اشاره کردندچغندرقند  سیستم کشت نشائی
 

 ارزیابی اقتصادی

های کاشت تا برداشت یک هکتار هزینه 4در جدول 

چغندرقند در خزانه جهت تهیه نشاء ریشه لخت نمایش داده شده 

نشاء را برای کشت  شدهتمامدر واقع هزینه  هانهیهزاست. این 

دهد. چنانچه خزانه در اثر محصول اصلی در مزرعه نشان می

 ینیبشیپ شدهانجامعوامل اقلیمی دچار خسارت نگردد با هزینه 

 هفتواحد بذر، حداقل نشاء  هشتشود که با توجه به کشت می

هکتار چغندرقند تأمین گردد، اما در پژوهش حاضر به علت تگرگ 

هکتار تأمین شد. لذا با تقسیم این  چهارنشاء تنها  یسرمازدگو 

 آمد. به دست، هزینه نشاء برای یک هکتار چهاربر عدد  هانهیهز

 

 ریال( 10های کاشت تا برداشت یک هکتار خزانه )هزینه به هزینه 4جدول 

 

 کل هزینه هزینه واحد مقدار مصرف شرح هزینه
 422635 - - ی زمینسازآماده

 5000000 - - اجاره زمین
 250000 - - کاشت

 70000 - نفر 1 کارگر آبیاری
 99165 73/137 مترمکعب 720 بهاآب

 280000 - - ماشین برداشت نشاء
 700000 70000 روز نفر 10 تعداد کارگر برای سرزنی، برداشت و بارگیری

 100000 - - هزینه حمل نشاء از خزانه به سر مزرعه
 4800000 600000 تیونی 8 مقدار بذر

 672180 - %10 ی متفرقههانهیهز
 12393980   جمع

 

 (الیر 10های نهایی کاشت، داشت و برداشت یک هکتار ریشه لخت )هزینه 5جدول 
 

 کل هزینه هزینه واحد مقدار شرح هزینه

 3098495 25/0 هزینه نشا خزانه چهارمکی هزینه تهیه نشاء
 3500000 70000 روز نفر 50 تعداد کارگر کاشت

 1260000 70000 روز نفر 18 وجین علف هرز
 1289150 72/137 مترمکعب 10080 بهاهزینه آب

 184230 801 لوگرمیک 230 مصرف کود اوره
 1565000 70000 35/22 ی و بارگیریآورجمعکارگر 

 2922000 30000 4/97 هزینه حمل از مزرعه تا کارخانه

 13917942   جمع
 

پس از محاسبه هزینه نشاء برای یک هکتار، اطالعات 

های کاشت، داشت و برداشتی که در اثر تغییر روش کاشت هزینه

نمایش داده  5استخراج گردیده که در جدول  ،شونددچار تغییر می

 شدتبهاند. در روش کشت نشاء هزینه کارگری کاشت شده

های کارگری تنک کردن، مبارزه افزایش یافته، در حالی که هزینه

یابند. در صورت قابل دسترس با علف هرز و آبیاری کاهش می

 ،بودن دستگاه کارنده تخصصی ریشه لخت و ترویج آن در منطقه

 شدتبهمنطقه رود هزینه کاشت نشاء ریشه لخت در انتظار می

کاهش یابد و منافع تغییر روش از کشت مستقیم بذر به روش 

، 5مندرج در جدول  یهانهیهزکاشت نشاء را افزایش دهد. کل 

های ناشی از یا هزینه شدهافزودههای هزینه عنوانبهدر واقع 

 شوند.روش کشت نشاء ریشه لخت محسوب می یریکارگبه
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د تا برداشت چغندرقن های کاشتنیز هزینه 6در جدول 

 در روش کاشت مرسوم که در مقایسه با روش کشت ریشه لخت

ها هزینه اند. کل ایننمایش داده شده ،گیرندتحت تأثیر قرار می

ر با تغییر روش کاشت مستقیم بذر به کشت نشاء در واقع د

زینه همواردی حذف )مثل هزینه تنک( و در مواردی تغییر )مثل 

جزء  هابه عبارت دیگر تعدیل این هزینه؛ توجین( خواهند یاف

 شوند.منافع تغییر روش کاشت محسوب می

اصلی هستند که  عاملعملکرد ریشه و عیار چغندرقند دو 

کنند. با توجه به درآمد در واحد سطح این محصول را تعیین می

افزایش عملکرد و عیار در روش کشت نشاء در مقایسه با کشت 

 یامالحظهقابل  طوربهاخالص کشت نشاء مستقیم بذر، درآمد ن

تشویقی به  طوربهافزایش یافته است. نظر به اینکه کارخانه قند 

کیلوگرم  20چغندرکاران به ازای هر تن چغندرقند تحویلی معادل 

کاالیی یا معادل ارزش  صورتبهکیلوگرم قند و شکر  2تفاله و 

لذا افزایش عملکرد روش کشت  ،کندپرداخت می هاآنریالی 

دهد. درآمدی را هم تحت تأثیر قرار می عاملریشه لخت، این دو 

 نمایش داده شده است. 7نتایج محاسبات در جدول 

 

 (الیر 10های نهایی کاشت، داشت و برداشت یک هکتار کشت مرسوم )هزینه 6جدول 

 

 کل هزینه هزینه واحد مقدار شرح هزینه

 1200000 600000 2 )واحد( بذر
 250000 - - مکانیزه(بذر )کاشت 

 2450000 70000 روز نفر 35 وجین علف هرز
 980000 70000 روز نفر 14 تنک کردن

 1685811 137.72 مکعب متر 12240 بهاآبهزینه 
 320400 801 لوگرمیک 400 مصرف کود اوره

 1357000 70000 39/19 و بارگیری یآورجمعکارگر 
 2534400 30000 48/84 هزینه حمل

 10777611   جمع

 

 ریال( 10درآمدهای ناخالص یک هکتار کشت ریشه لخت و روش مرسوم ) 7جدول 

 

 مرسوم ریشه لخت شرح

 48/84 4/97 عملکرد در هکتار )تن(
 9/14 05/19 عیار )درصد(

 248252 334828 )تومان( هر تنقیمت 
 20972329 32612247 درآمد محصول )تومان در هکتار(

 69/1 948/1 کیلوگرم 20 هر تنتفاله چغندرقند )تن( به ازای 
 2873000 3311600 ارزش تفاله

 169 4/195 کیلو( 2 هر تنتشویقی )به ازای  مقدار قند
 507000 585600 ارزش قند تشویقی

 24352329 36509447 کل درآمد ناخالص

 

نتیجه نهایی محاسبات منافع نهایی و خالص  8جدول 

حاصل از تغییر روش کاشت از کشت مستقیم بذر به نشاء ریشه 

دهد. تحت سناریوی واقعی سناریو نشان می سهلخت را تحت 

 016/9درآمد خالص نهایی حاصل از تغییر روش کاشت معادل 

حال چنانچه خزانه تولید نشاء ریشه لخت در میلیون تومان است. 

اثر عوامل جوی دچار خسارت نشود یا کمتر از مقدار فعلی خسارت 

هزینه تأمین نشاء کاهش یافته و منافع نهایی کشت  ،وارد گردد

 درصد 25یابد. در سناریوی دوم با احتمال نشاء افزایش می
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کاشت  میزان درآمد خالص نهایی حاصل از تغییر روش ،خسارت

میلیون تومان افزایش یافته و در سناریوی سوم که  754/9به 

میلیون  344/10این رقم به  ،باشدبدون خسارت به خزانه می

یابد. با این حال تحت هر سه سناریوی واقعی و تومان تغییر می

فرضی تغییر کشت از روش کاشت مستقیم به نشاء ریشه لخت 

( نیز در مقایسه دو روش کشت 2007اقتصادی است. نوروزی )

میزان افزایش درآمد خالص در نشائی و مستقیم بذر چغندرقند، 

را معادل در مقایسه با روش مرسوم  نشائیهکتار به روش کشت 

 Gohari et) و همکاران گوهری کرد.ریال گزارش  1409407

al. 1996 طی تحقیقی روش کشت نشایی و کشت مستقیم بذر )

آنها طی داد. ظر اقتصادی مورد بررسی قرار چغندرقند را از ن

مطالعه خود در مناطق ساوه و همدان نشان دادند که روش کشت 

ریال درآمد  219268نشایی در مقایسه با روش مستقیم حدود 

اما مشکل فنی موجود در این خصوص، این  .کنداضافی ایجاد می

توجه که کاشت دستی توسط کارگر بسیار پرهزینه بوده و با  است

 شماریبمزایای فنی  رغمیعلبه مشکالت مدیریتی نیروی کار، 

آن، نظیر کاهش مصرف آب، تبدیل به عامل بازدارنده در توسعه 

 این روش شده است.

 

 (الیر 10درآمد نهایی تیمار آزمایشی و سناریوهای محتمل در منطقه فامنین ) 8جدول 

 

 سناریو
 کشت مرسوم ریشه لخت کشت

 از مرسوم به نشائی حاصل از تغییر روش کاشت خالصدرآمد نهایی 
 تیمار یهانهیهز درآمد ناخالص تیمار یهانهیهز درآمد ناخالص

 9016787 10777611 24352329 13917942 36509447 آزمایش )واقعی(
 9754524 10777611 24352329 13180205 36509447 درصد خسارت 25

 10344759 10777611 24352329 12589970 36509447 بدون خسارت خزانه

 گیری کلینتیجه

کلی نتایج آزمایش نشان داد که سیستم کشت  طوربه

باعث بهبود  ،بذر میمستقی چغندرقند نسبت به روش کشت ینشا

میزان  خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند گردید. همچنین

مصرف آب در روش نشاء ریشه لخت کمتر از روش کشت 

مستقیم بذر بود که با توجه به شرایط محدودیت آب در اکثر 

توان از این روش در راستای می مناطق چغندرکاری کشور،

اما ؛ ستافزایش کارایی مصرف آب در تولید چغندرقند بهره ج

ای که در مقایسه این دو روش در این آزمایش بایستی به نکته

شرایط آب و هوایی خاص منطقه در سال اجرای  ،آن توجه کرد

قرار داد.  ریتأثطرح بود که تا حدودی برخی از محاسبات را تحت 

موضوع اول هزینه تولید نشاء در خزانه بود که به دلیل تگرگ و 

ها از بین رفت و هزینه تهیه نشاء در چهسرما حدود نیمی از ریشه

های اول فصل رشد خزانه افزایش یافت. از طرف دیگر بارندگی

بودن زمین اصلی منجر به کشت دیرهنگام چغندرقند  گاوروو عدم

در سیستم کشت مستقیم بذر گردید و در حقیقت سیستم کشت 

کشت معمول منطقه با کشت دیرهنگام مورد  یجابهنشائی، 

بنابراین در این آزمایش یکی از دالیل ؛ یسه قرار گرفتمقا

اختالف زیاد عملکرد چغندرقند بین دو روش کشت، مربوط به 

کشت دیرهنگام چغندرقند در کشت مستقیم بود. موضوع دیگر 

هزینه باالی کشت نشاء ریشه لخت در زمین اصلی با استفاده از 

پرهزینه در این باشد که یکی از عوامل مهم و نیروی کارگری می

باشد که تبدیل به یک عامل بازدارنده مهم در سیستم کشت می

 منظوربه شودیمبنابراین توصیه ؛ توسعه این روش شده است

وری و ایجاد انگیزه برای کشاورزان در راستای افزایش بهره

ترویج این نوع سیستم کشت، تمهیدات الزم در خصوص مکانیزه 

 صورت گیرد.کردن کشت نشاء ریشه لخت 
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