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Report of autumn-sown sugar beet cultivation in the growing season of 2021-22 
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 چکیده

 21به  26)از هزار هکتار  پنجدر حدود نسبت به سال قبل  1400-1401در سال زراعی پاییزه  چغندرقند سطح زیرکشت

ریشه از . عملکردبودمنابع آب محدودیت  ناشی ازمربوط به استان خوزستان و  بخش عمده آنکه کاهش یافت  هزار هکتار(

درصد کاهش یافت. افزایش عملکرد باعث گردید با  64/14به  81/14تن در هکتار افزایش و عیار قند از  68تن به  53

فعالیت  .میلیون تن رسید 43/1به  41/1نسبت به سال قبل افزایش و از  چغندرقند تولیدی ،سطح زیرکشتوجود کاهش 

افزایش  ،های کرمانشاه و فارسدر استانافزایش دو برابری سطح زیرکشت و سال  15بعد از کارخانه قند اهواز مجدد 

دراین سال  از اتفاقات خوب پاییزه استان فارسکوار در کشتهای قند اقلید و کارخانهو فعالیت عملکردریشه در کلیه مناطق 

 در نتیجهدر استان کرمانشاه مزارع روی در استان خوزستان، ساقه ماهتیر 30شدن دوره برداشت تا طوالنی زراعی بود.

در برخی مناطق استان فارس ازجمله روی ساقهو نیز  تر بودن دمای هوا طی زمستانو پایین استفاده از رقم نامناسب

هزینه باالی تولید چغندرقند و پایین بودن میانگین  .بود 1400-401کشت پاییزه چغندرقند در سال زراعی  هایچالش

 از این روممکن است کشت پاییزه را در این مناطق با چالش مواجه سازد. ازجمله مواردی است که عملکرد در مناطق جدید 

نه از منابع یو استفاده بهعیار  ،ریشهافزایش عملکرد ،های تولیدهزینه کاهشبه  نیازاری تولید چغندرقندپاییزه توسعه و پاید

  دستیابی خواهد بود.قابل های تولید،های تحقیقاتی به عرصهو انتقال یافته صحیحریزی برنامهباشد که با آب می
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 مقدمه

کاری عنوان راهبهاگرچه چغندرقند کشت پاییزه توسعه 

آبی و جایگزینی کشت بهاره مورد توجه قرار برای مقابله با کم

به را  نآتوسعه سطح زیرکشت  ،منابع آبکمبود ، اما ه استگرفت

. ه استساختبا چالش مواجه خصوص در استان خوزستان 

، تولید اقتصادی چغندرقند پاییزهمنظور بهتحقیقات نشان داده که 

 باشدنیاز میبه آب آبیاری بهار و پاییز در بر بارندگی، عالوه

(Hoseein pour 2016; Abdollahian-Noghabi et al. 2009). 

از بهتر است در همه مناطق  ،به منظور بهبود کارایی مصرف آب

کاهش  بر اینعالوه. استفاده گرددفشار تحتهای آبیاری روش

توسعه صنایع جانبی نیشکر  ،نهبستاتامحصوالت زیر کشت سطح 

چغندرقند با نیشکر در اراضی  تناوب، آنسازی مصرف آب بهینهو 

 افزایش ظرفیت صنعتی چغندرقندو  های نیشکریکشت و صنعت

اقلیم وآب و خاک مناسب، سابقه  موردتوجه قرار گیرد. بایستمی

ثیر مثبت أاقتصادی باال و تمزیتطوالنی و دانش فنی کافی، 

مواردی هستند که ازجمله کاشت منطقه، تناوبی آن در الگوی

عنوان منطقه اصلی تولیدشکر استان خوزستان را بهتواند می

توسعه چغندرقندپاییزه در مناطق جدید اگرچه  موردتوجه قرار دهد.

لید و پایین های تواما باال بودن هزینه رونق گرفته،ای تا اندازه

توسعه آن را در این مناطق تواند میبودن میانگین عملکردریشه، 

و فارس های کرمانشاه با چالش مواجه سازد. در استاندر آینده 

کمک کشت پاییزه چغندرقند به توسعه های قند، وجود کارخانه

و افزایش بایست به استفاده بهینه از منابع آب می هر چند، کندمی

توجه گردد. استان گلستان پتانسیل خوبی دانش فنی کشاورزان 

 ،وجود کارخانه قنددارد، اما عدم برای تولید چغندرقند پاییزه

 ،ریشهعملکردمیانگین و پایین بودن باالبودن هزینه حمل 

  .دهدرا کاهش می آننسبی کشت مزیت
 

 استان خوزستان چغندرقند در کشت پاییزه 

رغم علیخوزستان در استان چغندرقند پاییزه کشت

اقتصادی آن دلیل صرفهمشکالت زیادی که وجود دارد، به

سطح طوری که به، استکشاورزان  استقبالچنان مورد هم

به  1399-400در سال زراعی زیرکشت چغندرقندپاییزه در استان 

 کمبود(. 1)شکل رسید (هزار هکتار 20حدود )مقدار خود باالترین

کاهش سطح موجب  1401-1400در سال زراعی منابع آب 

نه  در این سال. گردیدهکتار  14500به حدود کشتزیر

، همدان، قزوین، اصفهان )بنیاد(، )شوش( قند خاورمیانهکارخانه

با کشاورزان و مرودشت  اقلیدآباد، شهرکرد، بیستون، اسالم

قند خاورمیانه . بیشترین سطح زیرکشت به کارخانهقرارداد داشتند

قند کارخانه بههکتار و کمترین سطح زیرکشت  6500)شوش( با 

قند اقلید کارخانهدر این سال  .شتتعلق داهکتار  250با  مرودشت

و گردید های حاضر در منطقه اضافه به جمع کارخانهنیز 

  حضور نداشت. جهان قند نقشکارخانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  سطح زیرکشت چغندرقندپاییزه در استان خوزستان 1 شکل
 های مختلفسال

 

در حدود یک درصد سطح زیرکشت در شهریورماه، حدود 

ماه درصد در آبان40)زمان مناسب( و حدود  مهر ماهدرصد در  59

 .روز بود40حدود طور متوسط بهطول دوره کاشت انجام شد. 

ه داستفامورد1400-1401زراعی در سالرقم  15حدود 

 36) آنتک ارقامبیشترین سطح زیرکشت مربوط به  .گرفتقرار

 درصد(، 8) درصد(، هانی 12) درصد(، سیلوتا 16) درصد(، لوانته

اختصاص  رقم دیگر 10به مابقی درصد 22درصد( و  6) پالما

 18) خیر شروعأبا تبرداشت  1400-1401 زراعیدر سال. داشت

طول دوره برداشت . به پایان رسیدتیر(  30خیر )أو با ت (اردیبهشت
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روز کمترین 12قند مرودشت با متفاوت بود. کارخانه هاهدر کارخان

دوره برداشت را ترین طوالنیروز 93قند خاورمیانه با و کارخانه

زراعی در سالچغندرقند میلیون تن  054/1حدود در  .شتنددا

 گردید. میانگین عملکردتولیدوزستان خدر استان 1401-1400

درصد  59/14و  تن در هکتار 70حدود ترتیب و عیارقند به ریشه

 بود. 
 

 گلستاناستانچغندرقند در کشت پاییزه 

پاییزه کشت سطح زیرکشت و عملکرد در پنج سال اخیر

(. 2)شکل  رو به افزایش بوده استگلستان چغندرقند در استان

میانگین عملکردریشه از نظر اقتصادی پایین هنوز هر چند 

 1400-401زراعی . سطح زیرکشت چغندرقند در سالباشدمی

جوین قند ارخانههکتار به ک 2754بود. از این مقدار  4505حدود 

های شهرستانهکتار به کارخانه قند شیروان مربوط بود.  1751و 

گرگان، بندرترکمن، گالیکش و کالله بیشترین سطح زیرکشت 

درصد  3/7و  2/13، 5/22، 9/23 با ترتیبچغندرقند پاییزه را به

کشت در دامنه مطلوب ازجمله عوامل مهم در تولید . دارا بودند

باشد. تاریخ گلستان میچغندرقندپاییزه استانعملکردباال در 

گلستان از دهه سوم مهر تا دهه اول کاشت مناسب در استان

 ماهو زمان مناسب برداشت از اوایل تیر تا اوایل مرداد ماهآبان

زراعی قند جوین در سالاکثر اراضی تحت قراداد کارخانهباشد. می

طوری که اشتند بهکشت قرارددر دامنه مناسب تاریخ 401-1400

ماه و آبان 15مهر تا  20درصد مزارع در فاصله 91تاریخ کاشت 

 قرار داشت.  ماهآذر 14آبان تا  15درصد مابقی در فاصله 9

بیشترین سطح زیرکشت به  1400-1401زراعی در سال 

به باالی آن مقاومت از اختصاص داشت که ناشیموناتونو رقم 

ارقام رزاگلد، رزاستار و سنتینل نیز بر این عالوه. استروی ساقه

قند جوین و ارقام آنتک، لوانته، رزاگلد و مراک توسط کارخانه

قند شیروان بین چغندرکاران توزیع گردید. توسط کارخانه

در  1400-401گلستان در سال زراعی چغندرقند تولیدی استان

هزار تن بود که نسبت به سال گذشته در حدود  177حدود 

تن در هکتار بود  50و میانگین عملکردریشه در حدود درصد 14

درصد افزایش داشت. میانگین عیار 34که نسبت به سال گذشته 

توجهی نشان درصد بود که نسبت به سال گذشته تغییر قابل6/15

 نداد. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
طی  گلستانپاییزه استانسطح کشت چغندرقند 2شکل 

 های اخیرسال

 

 استان کرمانشاهچغندرقند در پاییزه کشت

 1393رمانشاه از سال پاییزه چغندرقند در استان ک کشت

سطح و بهبود عملکرد، با آشنایی بیشتر کشاورزان  آغاز گردید.

 نشان داده استتوجهی زیرکشت در سه سال اخیر افزایش قابل

پاییزه مناطق اصلی کشتقصرشیرین  ذهاب وسرپل(. 3شکل )

د. مقدار بارندگی مناسب در نباشمیچغندرقند در استان کرمانشاه 

قند در این استان باال و وجود دو کارخانه پتانسیل تولیددوره رشد، 

 پاییزه ایجاد کرده وبرای توسعه چغندرقندشرایط مساعدی 

ثیرات مثبتی در نظام تولید و بهبود وضعیت اقتصادی أتواند تمی

سطح زیرکاشت چغندرقند پاییزه در استان کشاورزان داشته باشد. 

هکتار بود  1700بالغ بر  1400-1401کرمانشاه در سال زراعی 

 این سطح عمدتا   .داشتدرصد رشد 47گذشته که نسبت به سال

کم مقدار خیلیقند بیستون، همدان و بهداد کارخانهرتحت قرا

کاشت مناسب چغندرقندپاییزه در تاریخ .آباد بوداسالم

دوم مهر و زمان مناسب برداشت اول تا دههکرمانشاه از دههاستان

باشد. در سال سوم خردادماه میسوم اردیبهشت تا دههاز دهه

درصد سطح زیرکشت در دامنه 40در حدود  1400-1401زراعی 
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درصد در 15مهر،  30تا  20درصد در دامنه 40مهر،  20تا  10

آبان  30تا  15درصد در فاصله زمانی 5آبان و  15دامنه اول تا 

قند بیستون و کارخانه 1400-1401در سال زراعی کشت گردید. 

قند همدان ارقام آباد رقم رزاگلد که رقم معمول و کارخانهاسالم

شاورزان قرار داده بودند. رقم هانی هانی و سیلوتا را در اختیار ک

استان زراعت چغندرقندپاییزه در ازجمله ارقام توصیه شده برای 

تر بودن دما طی باشد. با توجه به پایینکرمانشاه نمی

خصوص رقم هانی شده بهزمستان هر چهار رقم کاشتهفصل

  (.4)شکل  روی بودندمیزان زیادی دارای ساقهبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کرمانشاه طیکشت چغندرقندپاییزه استانسطح 3شکل 
 های اخیرسال

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

پاییزه چغندرقند روی در بعضی از مزارع کشتساقه 4شکل 
 1400-401ذهاب در سال زراعی سرپل

تن در هکتار  62در این سال میانگین عملکردریشه حدود 

 15ترتیب بود که نسبت به سال قبل به 14/15با میانگین عیار 

تر بودن دما در درصد افزایش داشت. پایین 29/0تن در هکتار و 

 231در مقابل  446) فصل بهار و باالتر بودن میزان بارندگی

متر( ازجمله دالیل باالتر بودن عملکردریشه بوده است. میلی

هزار تن که نسبت به سال قبل  104چغندرقند تولیدی در حدود 

 درحدود دو برابر بود.

 

 فارساستانچغندرقند در پاییزه شتک

آغاز  1396از سال فارس پاییزه چغندرقند در استانکشت

زراعی سالدر مناطق کشت  .(5)شکل  تدریج افزایش یافتو به

نورآباد ممسنی، قیر و ، داراب کازرون، شامل 1401-1400

فارس همانند استان. بودفسا، خنج، رستم و فراشبند کارزین، 

و پتانسیل عملکردباال قند کارخانه پنجوجود  کرمانشاه بااستان 

 Adibifard) داردشرایط مساعدی برای توسعه چغندرقندپاییزه 

et al. 2019) .بالغ  1400-1401در سال زراعی کشت سطح زیر

درصد 170بیش از گذشتههکتار بود که نسبت به سال 2030بر 

های بوط به شهرستانربیشترین سطح زیرکاشت م .رشد داشت

کاشت مناسب تاریخنورآباد ممسنی، کازرون و داراب بود. 

 ماهاول آباندوم مهر تا دههفارس از دههچغندرقندپاییزه در استان

سوم سوم اردیبهشت تا دههو زمان مناسب برداشت از دهه

در حدود  1400-1401زراعی باشد. در سالخردادماه می

درصد در 73مهر،  20تا  10درصد سطح زیرکشت در دامنه 6/2

سوم آبان و درصد در دهه2/11و  ماهآبان 20مهر تا  20فاصله 

 ماه کشت گردید. درصد در آذر3/13

فارس در پاییزه استانهشت رقم در مناطق مختلف کشت

مورداستفاده قرار گرفته بود. بیشترین  1400-1401زراعی سال

م درصد( به رقم آنتک  و کمترین سهم به ارقا5/72) سهم

درصد اختصاص داشت. 8/0و  7/0ترتیب با کادیالک و پالما به

رقم آنتک در برخی مزارع زودکاشت منطقه نورآباد ممسنی دارای 

میانگین درصد( بودند. 15تا  10مالحظه )روی با درصد قابلساقه

تن در  60درحدود  1400-1401زراعی عملکردریشه در سال
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تن در هکتار و میانگین  3هکتار بود که نسبت به سال قبل 

درصد( در  8/14) درصد که نسبت به سال گذشته 8/15عیارقند 

حدود یک واحد افزایش داشت. کل تولید چغندرقند استان در 

هزار تن( در  41) هزار تن که نسبت به سال گذشته 121حدود 

 حدود سه برابر بود.
 
 
 
 
 
 
 
 

طی  فارسکشت چغندرقندپاییزه استانزیرسطح  5شکل 
 های اخیرسال

 

 اردبیل)مغان(استانچغندرقند در پاییزه کشت

 چغندرقند پاییزهکشت سنجیامکان به مربوط تحقیقات

کاشت  منجربه تعیین تاریخو  آغاز 1378 سال از مغاندشت در

 .Taleghani et al) (1)جدول  مناسب گردیدرداشت و ارقامو ب

مغان در چند سطح زیرکشت چغندرقندپاییزه در دشت .(2013

 1400-1401زراعی در سال آمده است. 2اخیر در جدول سال

هکتار بود که به دالیل مختلف  1200کشت بیش از زیرسطح 

در زمان عمده آن از بین رفت و بخش  )ازجمله خسارت پرنده(

 . رسیدهکتار  463 برداشت به

 
پاییزه مناسب کشتو برداشت و ارقامکاشت تاریخ 1جدول 

 مغان دشت
 

 برداشتتاریخ کاشتبهترین تاریخ کاشتتاریخ

سوم اول  تا دههدهه
 آبان

 سوم تیرسوم خرداد تا دههدهه اول آباندهه

 کویاناارقام مناسب : چیمنه ، گیادا، مونوتونا، یودورو ، جرا کا و اس ، 

 
 

عملکرد و عیار چغندرقندپاییزه کاشت، تولید، سطح زیر 2جدول 
 مغان در چند سال اخیر دشت

 
سطح  زراعیسال

 زیرکشت
 )هکتار(

 عملکردریشه

)تن در 
 هکتار(

چغندر 
 تحویلی
 )تن(

دوره  درصد قند
 برداریبهره

 )روز(

98-1397 920 9/33 31228 11/13 26 

99-1398 423 31 13124 95/14 22 

400-1399 1209 31 37398 59/13 30 

401-1400 463 52 23908 97/13 16 

 

 پاییزه چغندرقند در سایر مناطق کشت

 پلدختر شهرستان در 1400-1401 زراعیسال در

قند پاییزه توسط کارخانه چغندرقند هکتار 12 حدودلرستان استان

هکتار با  پنج این سطح در حدوداز . گردید خاورمیانه کشت

 برداشت گردید. 14تن در هکتار با عیار حدود  29عملکرد 

هکتار  24رضوی در حدود چنین در استان خراسانهم

چغندرقندپاییزه کشت گردید که میانگین عملکرد و عیار آن 

 درصد بود. 04/15تن در هکتار و  42ترتیب به

 

 پاییزه چغندرقندتحقیقات کشت

پاییزه مربوط به تحقیقات کشتهای در مراکز و ایستگاه

)دزفول(، کهکیلویه و  خوزستاناستان چغندرقند که شامل

 ،باشدمیو گلستان)گنبد(  )داراب( )گچساران(، فارس بویراحمد

انجام  1400-1401زراعی تحقیقاتی در سالفقره پروژه 24تعداد 

به  پروژه 18ای و های چغندرعلوفهبه بررسیپروژه  شش که شد

چنین یک آزمایش مقایسه رقم در هم .اختصاص داشتچغندرقند 

نیز یک آزمایش  گنبددر ذهاب و جوین اجرا گردید. سرپل

کاشت زراعی درخصوص بررسی واکنش ارقام مختلف در تاریخبه

نتایج یکی از  3جدول ختلف انجام شد. م هایو برداشت

-1401و  1399-1400زراعی های انجام شده طی دو سالپروژه

از نظر صفات  دهد.در چهار منطقه را نشان می 1400

زراعی بر سال 1400-401زراعی سالعملکردریشه، شکر 

در حالی که درصد قندناخالص و  ،برتری داشته 1400-1399

نتایج که با  بیشتر بوده است 1400-1399زراعی خالص سال
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نشان  همخوانیپاییزه مناطق مختلف دست آمده از کشتهب

 دهد.  می
 

ر رقمی در چها شش مقایسه عملکرد میانگین یک آزمایش 3جدول 
 1400-401و  1399-400زراعی منطقه در دو سال

 

 زراعی سال
 خالصقند ناخالصقند شکرسفید ریشه

ضریب 
 استحصال

 درصد تن در هکتار

400-1399  5/60  9/8  7/17  1/15  3/84  

401-1400  7/84  6/11  2/16  7/13  6/83  

 

  گیرینتیجه

هزار 5با وجود کاهش حدود  1400-1401زراعی در سال

تولیدکل نسبت به سال قبل،  در سطح زیرکشتدرصد( 19) هکتار

 میلیون تن(41/1در مقابل  44/1درصد )2چغندرقند در حدود 

دهد که مناطق مختلف این موضوع نشان میافزایش نشان داد. 

که با ل تولیدباالیی برخوردار هستند پاییزه از پتانسیکشت

ریزی صحیح و فراهم آوردن امکانات و شرایط الزم برنامه

توجه در سطح زیرکشت توان تولید را بدون افزایش قابلمی

خوزستان استان درنوین های آبیاریتوسعه روشبا افزایش داد. 

دیل گردد. در به منطقه تولید پایدار شکر تبتوان آن را می

نظر به استقبال کشاورزان، های کرمانشاه، فارس و گلستان استان

الزم و حمایت بیشتر برای توسعه این فراهم آوردن امکانات 

هر چند در توسعه چغندرقند در این  محصول ضروری است.

خصوص منابع وجود منابع آب کافی و بهبایست بهمناطق می

تا  مغاندشتچغندرقندپاییزه درموفقیت سطحی توجه گردد. آب

کاشت و انتخاب رقم مناسب حدود زیادی بستگی به رعایت تاریخ

دارد. 
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