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 اختالط واریته

 مقدمه  

 ،برداشتطوالنی بودن فصل از طرفی و شرکت کشت وصنعت کارونارع نیشکر در زگی مباتوجه به وسعت وپراکند

از زمان، به منظور برداشت هر چه سریعتر و تولید بیشتر از حداکثر  بهینه استفاده منطقه و  اقلیمی ایطرجهت انطباق با ش

های زودرس ، میان رس و  یتهرواترین هبانتخاب  یرش روزانه نیشکر،کارخانه در پذو محدودیتهای  پتانسیل مزارع

 ضروری می باشد. امری دیررس منطبق با شرایط آب  و هوایی منطقه

 در کل مناطق نیشکر خیز خوزستان  مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: تجاری حال حاضر که های  بهترین واریته 

  بهمایل متمیان رس  رقم   CP 69-1062 واریته زودرس . به عنوان ارقام  CP73-21 وCP 57-614 واریته های 

  فصل پایان   تا  شربت بدلیل حفظ کیفیت  ولی  واریته ای  میان رس میباشد   که  CP 48-103رس وواریته زود

ایده ال   و کیفی  صهای کمیشاخ  دارای  که می گیرد قرار   استفاده  دیررس مورد تجاری  رقم  به عنوان  برداشت

زراعی برای هر کدام از واریته ها  هر واریته نشان می دهد که نوع تیمار رفتاریخصو صیات مطالعه برروی میباشند.

از هر  در این راستا وجود مزارع خالص و یکدست خاص می باشد. " و دارای شرایط نسبتامختص به خود بوده  "تقریبا

داشت و همچنین بهترین انتخاب در مدیریت فصل برداشت بسیار  زراعی در دوران   ین کنترل و تیماربیشتر  جهت واریته 

  اختالط مشاهده شده که   (seed) الزم و ضروری می باشد متاسفانه در چند سال اخیر جهت انتخاب مزارع تهیه قلمه 

 ی مشکل و گاهی غیر ممکن بوده خالص کار. بطوریکه انتخاب بهترین مزرعه  است واریته ای بوجود آمده   شدید

که شاخص  CP 57-614  واریته صورت گرفته است مطابق بررسی های بعمل آمدهانتخاب بین بد و بدترین  باالجبارو

و در ابتدای فصل برداشت با رسیدگی تکنولوژیکی و شاخصهای ایده ال کیفی جهت استحصال  ترین رقم زود رس بوده

 رخوردار است دچار اختالط شدید در بسیاری از مزارع شده است .شکر از اهمیت خاصی ب
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باشد. که از نظر  داشته   دخالت  نخستین برداشت  شاخص  پیوریتی در روزهای  این امر می تواند  در پائین آوردن

 اقتصادی می تواند ضررهای جبران ناپذیری بر پیکره شرکت وارد کند.

 اختالط 

در  اصلی  واریتة  به غیر از واریته ای  ، نیشکر  اختالط استفاده می شود که در مزرعة کشت شدهه ژزمانی از وا اصطالحاً

در مزرعه ای که واریتة کشت شدة آن   CP48-103مزرعه روئیده باشد به عنوان مثال وجود بوته های غریبه واریتة 

CP57-614 موارد مشابه دیگر. و باشد ویا بالعکس 

 چگونگی ایجاد اختالط

تهیه زمین نامناسب: -1   

ستی صورت نگرفته است و ربدین صورت که گاهی برای تغییر واریته در مزرعة مورد نظر کشت، عملیات تهیه زمین بد 

الزم است ی نیشکر در مزرعه باقیمانده اپاکسازی بوته های نیشکر از داشت سنین قبل به صورت ناقص انجام شده و بوته ه

 :یشکر به سه گروه طبقه بندی می شودبذکر است که ریشة گیاه ن

 ریشه های طنابی. -ج متر(  5/1)تا حدود  ریشه های تقویت کننده -ب سانتی متر( 60)تا حدود  ریشه های سطحی -الف

کنند و همین سیستم ریشه می باشد که می تواند بوته نیشکر  خاک نفوذ  متری  4تا عمق  ممکن است ه های طنابیریش)  

(.و بسیار مقاوم در شرایط خشکی نگه دارد را بصورت رزت  

اریته در مزرعه تغییر و  به مزرعه کشت در زمانی که خواستار تریلرهای حمل کننده بذر قلمه های غریبه توسط انتقال  - 2

.کشت جدید  باشیم  

   .  (seed)اب مزرعه ناخالص بعنوان مزرعه بذرانتخ  - 3

      ع ناخالص .تهیه قلمه مزارع واکاری از مزار  - 4
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 در کشاورزی ادارات طرف از اوقات بعضی  که کشت عملیات هنگام در شده انتخاب قلمه تهیه مزارع جابجایی  - 5

 ( . نیست پذیر امکان غریبه های بوته تشخیص شهریور و مرداد ماه در نیشکر ارتفاع دلیل به)  شود می خواست

                                                    روشهای جلوگیری ازاختالط

اجرایی واهمیت دادن به مشکل  نیشکر دربین کلیه پرسنلواریته های  شناسایی د قیق صفات مور فولوژیکی)ظاهری(  -1

 .اختالط واریته بین ایشان 

 . خالصبذر  انتخاب مزرعه   -2

 . مزرعه غریبه درنیشکر  تهیه زمین مناسب وپاکسازی کامل بوته های  -3

پاکسازی کامل تریلرهای حامل قلمه هنگامی که کشت یک مزرعه تمام می شود و تریلرها برای کشت مزرعه دیگر   -4

                                                                                                                                       با واریته متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد .

 نی غریبه درمزرعه روشهای شناسایی

 :امرمی تواندمورداستفاده قرارگیردازجملهدراین  م متفاوتیئعال

 بوته نیشکر ورنگ ساقهی شکل ظاهر -4   برگ اشتگیراف حالت -3  رنگ برگ  -2   اختالف ارتفاع-1

زمان نقش اساسی  در این بین که انجام شود م با دقتأعت و توباید باسر انتخاب مزارع بذرع، به علت وسیع بودن مزار

موقعی  انتخاب مزرعه بذردربهترین زمان،بر این اساس  ندارد وجود فرصتی برای مشاهده تک تک بوته هاو می کند ایفارا

به عنوان ، برد ریبه پیغنی بوته های  می توان به وجود شده اشارهصفات  وازطریقباشد است که افق مزرعه قابل مشاهده

 CP48-103  ولی رنگ برگ واریتهمی باشد افراشته  سبزسیروحالت   CP 69-1062 واریتهمثال رنگ برگ بوته های 

نیمه افراشته وپهن می  CP57-614واریته برگ و یا  سبزروشن وبرگها به صورت باریک ونیمه افراشته هستند

 بر اساس ارتفاع بیشتر ساقه یوالف(. دم)مانند مشاهده بوته های یوالف در مزرعه گنباشدو...
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 خسارات ناشی ازاختالط واریته ایی

)میزان رطوبت و ازت برگ و همچنین های کمی وکیفی صحیح درزمان داشت باتوجه به دادهتیمار عدم برنامه ریزی -1

 بدست می آید مزارع  از نترل محصول که به صورت نمونه برداری دوره ای وهفتگیک حاصل کار واحد  میزان رشد(

هرکدام تجویزتیمار می باشد وهرواریته اختصاصی  رطوبت ازت وفاکتور برای دو نمودار رگرسیون واضح است که .

سطح برای کل  می تواندن درنتیجه درهنگام اختالط شدید تیمارآبیاری وکود مختلف با یکدیگرتفاوت دارد درهفته های

 اعث هدر رفت نهاده های کشاورزی ب و ممکن است که ازه مفید واقع شودبه یک اندمزرعه که دارای  اختالط می باشد 

 . گردد

     فصل برداشت :  رص درماههای اول و آخدرهنگام برداشت بخصو ه ریزیمبه وجود آمدن خطای برنا  - 2

قطع آب مزارع زود رس براساس واریته های کشت شده از نیمه دوم شهریور ماه آغاز می شود ، قبل از برداشت مقادیر 

( مزارع اندازه گیری می شود ، حال اگر این مزرعه % RS( و ساکارز قابل استحصال ) purityدر جه خلوص )

یین تر از حد نرمال نشان داده می شود که این امر )زودرس( با واریته دیررس اختالط داشته باشد درجه خلوص آن پا

محرز  به قطع آب زود هنگام افت عملکرد ساقه مزرعهزمان برداشت آن مزرعه شده ه با توجه  سبب به تعویق افتادن

 خواهد بود .

ا می بایست بر مختلف دارای مقادیر فیبر متفاوت میباشند بنا بر این ترجیحأ تنظیمات سنگهای آسیابههای واریته   -  3

اساس درصد فیبر واریته های زودرس ،میان رس و یا دیر رس انجام شود حال اگر محموله ای مختلط وارد سنگ آسیاب 

 . شود ،قطعأ دارای درصد استخراج متفاوتی خواهند بود

 هم می باشند. شیوع بعضی آفات و بیماریها از واریته حساس به واریته نیمه حساس که به صورت غریبه در کنار  – 4

 کاهش تولید محصول نهایی ) شکر (: – 5
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در نتیجه اختالط واریته % نیزاین اختالف بوجود آید( 3)ممکن است تا  RSشاخص  یک درصدافت  ءبعنوان مثال به ازا

  Ton/ha 85  بین ارقام زودرس و دیررس در ابتدا وانتهای فصل برداشت در یک هکتار با میانگین تناژ فرضی

 آن به قرار ذیل محاسبه می گردد .شکر از دست رفته و ارزش ریالی  میزان

      کاهش درصد یک ازاء به رفته دست از شکر         RS برابربا %             Kg x   % 1    =  850  Kg   اگر    85000

ک هکتار برابر است با :  ارزش ریالی شکر از دست رفته در ی  تومان فرض شود 1300رم شکر برابر قیمت یک کیلو گ   

850   Kg  x  1300 =                                                  110500 0 تومان    

 گیرد میکل سطح داشت را در بر  %  از35تا  30% و واریته های دیر رس 30با توجه به اینکه سهم واریته های زود رس  

 یابد.میکاهش  آمد تولیددر مبلغ قابل توجهی از  نهواضح است که در اثر وجود اختالط  ساال

 خالص سازی :

ساله مبادرت به عمل در دوره های ده  "جهت به حداقل رساندن اختالط در سطوح مختلف واریته های تجاری معموال

ول به مقدار . بدین صورت که در مرحله امان می باشد و ز خبرهخالص سازی می شود.این کار مستلزم نیروهای ماهر و 

پس از کشت ( ، کشت می گردد  ویک هکتار از یک واریته با دقت کامل و نظارت دقیق بر کلیه عملیات ) تهیه قلمه 

با  عملیات پاکسازی بوته های غریبه و مشکوک  بر اساس کلیه خصوصیات ظاهری و مورفولوژیکیدر سال اول رویش 

  8-10در عملیات مختلف از این  یک هکتار به طور تقریب می توان با کنترل دقیق  دقت صورت می گیرد. در سال دوم

هکتار ) کشت دو ردیفه ( با تراکم متوسط و اپتیمم به دست آورد. نظارت و دقت در عملیات تهیه قلمه حمل و کشت در 

ه را از بین سال سوم و چهارم نیز بسیار حائز اهمیت است. چرا که کمترین بی توجهی ممکن است زحمات سالهای گذشت

 ببرد.
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مین امکانات می ک بذر ارائه گردیده که در صورت تأالزم به ذکر است که در حال حاضر توصیه هایی جهت تولید بان

مقداری بذر خالص و عاری از بیماری و آلودگی تولید نمود. که به مرور در اختیار واحدهای کشاورزی  وان هر سالهت

 رت ایشان صورت گیرد.قرار گیرد و ادامه تکثیر با نظا

 :  قه خالص سازیباس

در   CP 57-614 بعد از یک دوره ده ساله عملیات خالص سازی بر روی واریته  1384 بر اساس نیاز بوجود آمده در سال

با نظارت بخش زراعت در واحد یکم کشاورزی  1388دو واحد کشاورزی سوم و چهارم ) گلستان و بوستان ( و در سال 

تحقیقات کشاورزی انجام گرفت که مساحت قابل توجهی از کشت این واریته در واحدهای ذکر شده  حوزة مدیریت

     . که شرح آن به ترتیب ذیل می باشد.شد خالص سازی

 : CP57-614  شرح خالصه ای از روند خالص سازی واریته زودرس  

 :1384شهریور سا ل   

 .       444-2مزرعه  دراداره سوم کشاورزی به مساحت یک هکتار از  -

 .571-3در اداره چهارم کشاورزی به مساحت یک هکتار از مزرعه  -  

 :1385شهریور سال 

 .445-4هکتار در مزرعه  10به مساحت )مزرعه  بذر(   444-2از یک هکتار مزرعه  -

 .583-3هکتار در مزرعه  8به مساحت  ) بذر(  571-3از یک هکتار مزرعه  -   

 :8613شهریور سال 

 .460مزرعه  1.2.3.4.5هکتار در قطعات  8/33به مساحت  ) بذر(  445-4از مزرعه  -

 .580مزرعه  1.2.3هکتار در قطعات  1/65به مساحت  ) بذر(583-3از مزرعه  -   

 :1387شهریور سال 

 .458هکتار( در مزرعه  7/134به طور کامل ))بذر (  460از مزرعه  -

 . 559هکتار( در مزرعه  4/55طور کامل )به ) بذر(  580از مزرعه  - 
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 )قلمه های خالص از اداره چهارم حمل گردید(. 222-4در اداره یکم کشاورزی به مساحت یک هکتار از مزرعه  -  

 

 :1388شهریور سال 

 . 216-3هکتار در مزرعه  10به مساحت ) بذر (  222-4از یک هکتار مزرعه  -

 . 446هکتار( در مزرعه  5/66کامل ) به طور )بذر (  458از مزرعه  -   

 :1389شهریور سال 

 هکتار(. 2/67)به مساحت  209مزرعه  2.3.4اداره یکم: قطعات  -

 طی بازدید کامل خالص بوده است(. 604)مزرعه  631و 604اداره دوم :مزارع  -

 (1.2.3.4.5)قطعات  460و447و445و446و458اداره سوم:مزارع  -

  .575و559اداره چهارم:مزارع  -

اختالط بر اساس مشاهدات متاسفانه در بعضی از مزارع  ) واریته های زودرس (  که در حال حاضر نیز الزم به ذکر می باشد

 رسالهای آتی می طلبد. واین امر جدیت روند خالص سازی را دباالیی موجود می باشد 

 

                                                                                            

 با آرزوی توفیق       

 گردآورنده:                                                                                                                         

 ساسان تیمور پور زنگنه                                                                                                                              

                                                                                                                                    1/10 /1391 

 

                                                                                                                                                                   


