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تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی
علی نصراله زاده اصل ،*1قهرمان صداقت
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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی ،آزمایشی
بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در سال  1392در
شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی انجام گرفت .عامل اول عمق کاشت در سه سطح ( 14 ،7و 21
سانتیمتر) و عامل دوم قطع آبیاری در چهار سطح (شاهد ،دو هفته بعد از سبز شدن ،مرحله غدهبندی و
مرحله حجیم شدن غدهها) منظور گردیدند .نتایج نشان داد که تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری روی تعداد
غده در بوته ،ارتفاع بوته ،تعداد انشعابات در بوته ،اندازه غده ،میانگین وزنی غده و عملکرد غده معنیدار
بود .بیشترین عملکرد غده به میزان  30/22تن در هکتار از عمق کاشت  14سانتیمتر حاصل شد و از نظر
قطع آبیاری نیز بیشترین عملکرد غده به مقدار  30/89تن در هکتار در حالت عدم قطع آبیاری و کمترین
آن نیز به میزان  17/72تن در هکتار در حالت قطع آبیاری در مرحله غدهبندی بهدست آمد که حدود 50
درصد عملکرد غده کاهش یافت که نشاندهنده حساسترین مرحله رشدی سیب زمینی به تنش خشکی
میباشد .همچنین قطع آبیاری  2هفته بعد از سبز شدن حدود  8درصد نسبت به شاهد (آبیاری کامل)
عملکرد غده را کاهش داد که در مناطق کم آب میتوان با عدم آبیاری در این مرحله از رشد ،آب را برای
مراحل حساس به خشکی ذخیره کرد.

کلمات کلیدی :اندازه غده ،تنش خشکی ،حجیم شدن غده ،وزن غده .
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علی نصراله زاده اصل و قهرمان صداقت

مقدمه

سیب زمینی از محصوالت غدهای است و

زميني مطلوب باشد ،درصد غدههاي متوسط و بزرگ

به دلیل عملکرد بسیار باال در واحد سطح نقش

افزايش ميیابد (.)Eskandari et al., 2011

پروتئین تولیدی سیب زمینی در واحد سطح بیشتر

 )et al., 2003نتیجه گرفتند که مرحله غدهزایی سيب

نیاز آبی گیاه سیب زمینی در مراحل نمو یکسان

تأثیر آن بر تعداد غده بیشتر از اندازه غده است.

به رطوبت زیاد ندارد ،ولی نیاز رطوبتی گیاه در مراحل

نیز نشان داد که مرحله شروع غدهبندی حساسترین

مهمی در تغذیه مردم جهان دارد و عملکرد و مقدار
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كه وضعيت رطوبت خاك در مرحله رسيدگي سيب
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از گندم و برنج میباشد (.)Gumul et al., 2011

نمیباشد .بهطوریکه در اوایل رویش احتیاج مبرمی

خورشیدی بنام و همکاران (Khorshidi-benam

زميني حساسترین مرحله به تنش خشکی بوده و

نتایج تحقیق میری و همکاران ()Miri et al., 2009

گل دادن که همزمان با تشکیل غده میباشد به

مرحله به تنش در دو رقم مورد آزمایش سيب زميني

 80درصد رطوبت ظرفیت زراعی مزرعه برسد بهترین

عمق کاشت سیب زمینی یکی از مهمترین

حداکثر میرسد و هنگامیکه رطوبت خاک مزرعه به
رشد و نمو را خواهد داشت (.)Rafi and Darabi, 2008
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شدت ،زمان و مدت كمبود رطوبت خاك در طي

میباشد.

عوامل میباشد که نقش مهمی در تولید سیب

زمینی دارد ،بهطوریکه اگر عمق کاشت خیلی

مراحل مختلف رشد سيب زميني بر عملكرد

عمیق باشد ،مقاومت خاك در برابر خروج جوانهها

همكاران ( )King et al., 2003بيان كردند كه كمبود

از بین خواهند رفت و اگر عمق کاشت سطحی باشد

اين گياه تأثیرگذار است .در اين ارتباط كينگ و

افزايش يافته بیشتر جوانهها به سطح خاک نرسیده و

رطوبت خاك در طي اواسط و اواخر غدهبندي سيب

خطر آفتابسوختگی غدهها وجود خواهد داشت

بهشدت كمبود رطوبت خاك ميگردد .شوك و

ایجاد یک پوشش مناسب روی غدههای سیب زمینی

زميني موجب كاهش عملكرد كل غده بدون توجه

(.)Ezaazimi et al., 2009; Vander-zaag, 2005

همكاران ( )Shock et al., 1997بيان داشتند كه

میتواند با ایجاد یک سیستم ریشهای مناسب در

كمبود رطوبت خاك قبل از زمان آغاز غدهبندي،

 .)Gholamin, 2009با افزايش عمق كاشت سیب

در برخي شرايط سيب زميني ميتواند نسبت به

افزایش عملکرد مؤثر باشد (Khayatnezhad and

بدون كاهش معنيدار در عملكرد غده تحمل نشان

زمینی ،به دليل مقاومت خاك در برابر خروج

سيب زميني باعث كاهش رشد و نمو ،عملكرد غده،

در اثر كم شدن رقابت درون گياهي ،وزن غدهها

دهد .تنش رطوبتي در مراحل مختلف فنولوژيكي
تعداد غده در هر بوته ،اندازه و كيفيت غده در اين

گياه ميگردد ( .)Onder et al., 2005نیاز آبی سیب

جوانهها ،تعداد ساقه و غده در بوته کاهشیافته و

افزايش مییابد (.)Alimohammadi et al., 2004

عمق خاک زراعی و عمق کاشت در تشکیل ریزومها

زمینی به علت وجود آب مورد نیاز در غده برای سبز

و ساقههای هوایی نقش اساسی داشته بهطوریکه با

سیستم ریشهای سطحی ،برای تولید حداکثر محصول

و عملکرد افزایش نشان میدهد (.)Buton, 1989

شدن در اوایل دوره رشد زیاد نیست ،ولی به علت

نیاز به وجود آب کافی در خاک میباشد و در شرايطي

افزایش عمق کاشت تا  20سانتیمتر تعداد ریزومها
کشت عمیق غدههای سیب زمینی باعث تولید

تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

گیاهانی کمپشت و تک ساقه در مزرعه میگردد که

سه عمق کاشت ( 15 ،10و  20سانتیمتر) بیشترین

عمق کاشت کمتر نیز باعث تولید غدهها در سطح خاک

شد و همچنین با افزایش عمق کاشت از تعداد غدهها

این امر تراکم مطلوب را در مزرعه پایین میآورد و

عملکرد غده در عمق کاشت  15سانتیمتر حاصل

در مناطق خشک عمق کاشت سیب زمینی باید

کاشت و آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب

بیشتری از خاک قرار گیرند و همچنین در آب

حساسترین مرحله سیب زمینی نسبت به تنش

را بهدنبال خواهد داشت (.)Ezaazimi et al., 2009

بیشتر در نظر گرفته شود تا غدهها در رطوبت
هوای گرم نسبت به آب هوای سرد عمق کاشت باید

بیشتر در نظر گرفته شود (.)Vander-zaag, 2005
عملکرد سیب زمینی از جمله تعداد غدههای تولید
شده بستگی شدیدی به عمق کاشت دارد و عمق

کاشت مناسب یکی از مهمترین عوامل محیطی

با افزايش عمق كاشت سیب زمینی ،تعداد غدهها

در بوته كاهش يافته و وزن غدهها افزايش يافت
(.)Lalehgani-dezaki et al., 2007

زمینی بود ،تا بهترین عمق کاشت سیب زمینی و
خشکی تعیین گردد.

مواد و روش ها

این آزمایش در سال  1392در یک زمین

زراعی واقع در شهرستان چالدران استان آذربایجان

غربی اجرا شد .ارتفاع این منطقه از سطح دریا 1750
متر و طول و عرض جغرافیایی آن به ترتیب ْ 44و
 22′شرقی و ْ 39و  4′شمالی است .مشخصات خاک
مزرعه مورد آزمایش بر اساس تجزیه خاک ،تا عمق

مرتضوی بک و امین پور (Mortazavibak and

 30سانتیمتری دارای بافت شنی لومی بود که در

افزایش عمق کاشت از  10به  20سانتیمتر عملکرد

اين تحقيق بهصورت آزمايش فاكتوريل بر

و همکاران (،)Alimohammadi et al., 2004

سه تكرار اجرا گردید .عامل اول عمق کاشت در

 )Aminpoor, 2003طی آزمایشی اعالم کردند که با

غده بهطور معنیداری افزایش یافت .علیمحمدی

جدول  1آورده شده است.

پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با دو عامل و

گزارش کردند که بیشترین عملکرد غده در بین

سه سطح ( 14 ، 7و  21سانتیمتر) و عامل دوم

کاشت  15سانتیمتر حاصل شد .هللگانی دزکی

در  4سطح (شاهد ،دو هفته بعد از سبز شدن،

تورنتون ( ),Pavek and Thornton 2009با آزمایشاتی

نظر گرفته شدند.

و  24سانتیمتر) اعالم کردند که بیشترین عملکرد

که رقمی نیمه زودرس داراي غده هاي بزرگ ،عمق

اعماق مختلف ( 15 ،10 ،5و  20سانتی متر) از عمق
( )Lalehgani-dezaki et al., 2007و پاویک و

روی اعماق مختلف کاشت سیب زمینی (18 ،12 ،6
غده از عمق کاشت  18سانتیمتر مشاهده شد و با
افزایش عمق کاشت از تعداد غدهها کاسته شد .الیی

و همکاران ( )Laei et al., 2012اعالم کردند که از

قطع آبیاری یکبار در مراحل مختلف از رشد گیاه

مرحله غدهبندی و مرحله حجیم شدن غده) در
رقم سیب زمینی مورد استفاده مارفونا بود

چشم ها متوسط ،تعداد ساقه کم و داراي برگ هاي
نسبتاً بزرگ ،گل هاي سفيد و غده هاي بیضیشکل
با رنگ پوست و گوشت زرد روشن با عملكرد باال
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در افزایش عملکرد میباشد (.)Laei et al., 2012

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عمق
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شده که خطر آفتابسوختگی غدههای تولید شده

کاسته شد و در مقابل وزن غدهها افزایش یافت.

علی نصراله زاده اصل و قهرمان صداقت

مي باشد ( .)Memarzadeh, 2000زمين آزمايش

بهطور دستی مبارزه شد و زمانی که ارتفاع

عمیق زده شد .بر اساس نتایج تجزیه خاک

رسید ،عمل خاکدهی پای بوتهها همراه با اضافه

در فصل بهار ابتدا با گاوآهن برگرداندار شخم
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بوتههای سیب زمینی به حدود  20سانتیمتر
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مقادیر  40تن کود دامی 200 ،کیلوگرم در هکتار

کردن کود اوره به میزان  100کیلوگرم در هکتار

بقیه کودها قبل از شخم و بقیه آن در مرحله

اندازهگیری صفات مختلف سیب زمینی

 150کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات و 200

غده در بوته ،اندازه غده ،میانگین وزنی غده ،با

کود اوره در دو مرحله (نصف کود اوره همراه با

خاکدهی بوتههای سیب زمینی مصرف گردید)،

کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم قبل از
شخم به زمین زراعی اضافه گردیدند و با شخم

در خاک مخلوط شدند .سپس جهت خرد کردن

کلوخهها و مخلوط کردن کودها با خاک ،دو بار
دیسک در جهت عمود برهم زده شد .بهدنبال آن

بهصورت سرک انجام گرفت.

شامل ارتفاع بوته ،تعداد انشعاب در بوته ،تعداد

انتخاب  7بوته به طور تصادفی از ردیف های وسط

هر کرت اجرا شدند و عملکرد غده سیب زمینی
نیز پس از حذف اثر حاشیهها (ردیفهای کناری

و نیم متر از طرفین ردیفهای وسطی) در سطحی

معادل  3مترمربع محاسبه گردید .در نهایت
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زمین تسطیح گردید .سپس جوی و پشتههایی با

دادهها توسط نر مافزار  MSTATCمورد تجزیه

آن کرتبندی و تفکیک تکرارهای آزمایش صورت

سطح احتمال  5درصد توسط آزمون دانکن انجام

فواصل  75سانتیمتر در زمین ایجاد شد .بهدنبال

گرفت و جهت تفکیک کر تها از یکدیگر یک

پشته بهصورت نکاشت در نظر گرفته شد و هر
کرت آزمایشی شامل چهار ردیف کاشت به طول

پنجمتر بود .عملیات کاشت سیب زمینی در تاریخ
 20اردیبهشتماه سال  1392انجام گرفت.

غدههای سیب زمینی قبل از کاشت توسط

قار چکش مانکوزب با دوز  3در هزار ضدعفونی

شدند .غدههای سیب زمینی در وسط پشته
بافاصله  20سانتیمتر در روی ردیف کاشت و

در عمقهای  14 ،7و  21سانتیمتر برحسب نوع

تیمار آزمایشی کشت شدند .اولین آبیاری مزرعه

در اول خردادماه و آبیاریهای بعدی به فاصله

هر  10روز یک بار و بهصورت جوی و پشته انجام

گرفت و در تیمارهای مربوطه یک مرحله قطع
آبیاری در مراحل مختلف رشد گیاه انجام گرفت.

در طول فصل رشد  2بار با علفهای هرز

واریانس قرار گرفتند و مقایسه میانگینها نیز در
شد.

نتایج و بحث

تعداد انشعابات در بوته
اثر عمق کاشت بر تعداد انشعابات در بوته در
سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول ،)2
بهطوریکه بیشترین تعداد انشعابات در بوته به میزان
 6/01عدد در عمق کاشت  7سانتیمتر مشاهده
گردید (جدول  .)3با افزایش عمق کاشت غده بذری،
مقاومت خاک در برابر خروج جوانهها افزایش یافته و
تعداد ساقه کمتری تولید می گردد .علیمحمدی و
همکاران ( )Alimohammadi et al., 2004و هلل گانی
دزکی و همکاران ()Lalehgani-dezaki et al., 2007
طی آزمایشاتی بر عمق کاشت سیب زمینی
اعالم کردند که با افزایش عمق کاشت مقاومت
خاک جهت خروج جوانهها بیشتر شده و در اثر

تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

ﺟﺪول  - 1ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك
Table1- Physicochemical characteristics of soil.
ﺷﻮري
Salinity
dS/m

pH

آﻫﻚ
Lime
)(%

رس
Clay
)(%

ﺳﻴﻠﺖ
Silt
)(%

ﺷﻦ
Sand
)(%

0.49

7.3

12

26

39

35

عمیق
آزمایشیﻃﻲاعالم
2007نیز
et al.,
کشتﻛﺎﺷــﺖ
کردندﺑــﺮکهﻋﻤــﻖ
آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ
طی (dezaki
گیاهانی
تولید
زمینیــﺎ اﻓـباعث
سیب
ﺳﻴﺐ غده
ـﻖ ﻛﺎﺷــﺖ
ـﺰاﻳﺶ ﻋﻤـ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ
هایاﻋﻼم
زﻣﻴﻨﻲ

تعدادـﺎﻗﻪ
مترـﻚ ﺳـ
ـﺖیو ﺗـ
25ﭘﺸـ
ﻧﻲ ﻛﻢ
ـﺪ ﮔﻴﺎﻫـ
افزایش ﺗﻮﻟﻴـ
زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ
درها
ساقه
سانت
کاشتـﺎ به
عمق
یابد.اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠــﻮب را در ﻣﺰرﻋــﻪ
ﮔﺮددیﻛﻪ
ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ
کاهش م
بوته
انشعابات در
تعداد
آبیاری روی
آورد .قطع
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ اثر
ﻫﻤﻜﺎران )
ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻓﺮ و
Abbasifar
et al.,
(جدول
ﻋﻤﻖدار شد
اﻓﺰاﻳﺶمعنی
پنجﺑﺎ درصد
اﻋﻼماحتمال
(1994درﻧﻴﺰسطح
ﻛﺎﺷﺖ ﺗﺎ 15
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
بیشترین
آمده از
بدست
نتایج
ﺳﺎﻧﺘﻲ.)2
آزمایشاﻓــﺰاﻳﺶ
ـﺰاﻳﺶ و ﺑــﺎ
ـﻠﻲ اﻓـ
ﻫﺎي اﺻـ
اساسﺳﺎﻗﻪ
ﻣﺘﺮبرﺗﻌﺪاد

تعداد انشعابات در حالت شاهد و کمترین تعداد
ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪ  25ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘــﺮ ﺗﻌــﺪاد ﺳـﺎﻗﻪﻫــﺎ ﻛــﺎﻫﺶ
انشعابات در بوته نیز با قطع آبیاری در مرحله رشد
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
رویشی گیاه حاصل شد (جدول  .)3با قطع آبیاری
رشدـﻪ در
هایدر ﺑﻮﺗـ
ـﻌﺎﺑﺎت
ﺗﻌــﺪاد
ـﺎري روي
اﺛﺮدرﻗﻄــﻊ
یافته
تعداداﻧﺸـجوانه
رویشی
آﺑﻴـرشد
مرحله

در ﺑــﺮ
انشعابات .(2
ـﺪ )ﺟــﺪول
آندار ﺷـ
ﻣﻌﻨﻲ
بوته
تعداد
درﺻﺪ اثر
ﭘﻨﺞ و در
اﺣﺘﻤﺎلیافته
ﺳﻄﺢکاهش
قطعﺗﻌــﺪاد
ـﺘﺮﻳﻦ
ـﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸ
متقابلآزﻣـ
اثرــﺪه از
یابد .آﻣ
ﺑﺪﺳــﺖ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ
آبیاری
کاشتـ و
عمق
کاهش می

(جدولدر.)2
ـﺪادنشد
دار
ﺷﺎﻫﺪدرو بوته
انشعابات
بر
اﻧﺸــﻌﺎﺑﺎت
معنیﺗﻌـ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
تعدادﺣﺎﻟﺖ
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در

ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ آﺑﻴــﺎري در ﻣﺮﺣﻠــﻪ رﺷــﺪ روﻳﺸــﻲ ﮔﻴــﺎه
ارتفاع بوته
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
)ﺟﺪول  .(3ﺑﺎ ﻗﻄﻊ آﺑﻴــﺎري در ﻣﺮﺣﻠــﻪ رﺷــﺪ

اثر عمق کاشت بر ارتفاع بوته در سطح
روﻳﺸﻲ ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﺛﺮ
احتمال پنج درصد معنیدار شد (جدول  .)2بر

ارتفاعاﺛــﺮبوتهﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ
بیشترینﻣﻲﻳﺎﺑــﺪ.
ﺑﻮﺗﻪ ﻛﺎﻫﺶ
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در
اساسﺗﻌﺪاد
آن
آزمایش
نتایج این

در ﺑﻮﺗــﻪ
متراﻧﺸوــﻌﺎﺑﺎت
ـﺪاد
آﺑﻴﺎري7ﺑﺮ ﺗﻌـ
مترﻗﻄﻊ
یو
ﻛﺎﺷﺖ
ﻋﻤﻖ
کمترین
سانتی
در عمق
 59/09سانت
سانت.(2یمتر در عمق کاشت 21
50/05
آن به
)ﺟﺪول
مقدارﻧﺸﺪ
ﻣﻌﻨﻲدار
مشاهده شد (جدول  .)3ارتفاع بلند بوته
سانتی
مترﺑﻮﺗﻪ
ارﺗﻔﺎع

ﺳﻄﺢ و برگ
گسترشدرشاخه
ﻋﻤﻖ نشان
زمینی
اﺣﺘﻤﺎل ﭘــﻨﺞ
دهندهارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ
ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ
سیب اﺛﺮ
سیب زمینی بوده که نتیجه آن افزایش فتوسنتز،
درﺻﺪ ﻣﻌﻨﻲدار ﺷﺪ )ﺟــﺪول  .(2ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﻳﺞ اﻳــﻦ
پوشش سطح وسیعی از زمین و افزایش عملکرد
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ  59/09ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ در ﻋﻤﻖ
است ( .)Rafi and Darabi, 2008به نظر میرسد که
 7ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻘــﺪار  50/05ﺳــﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
با کاهش عمق کاشت ،بوتهها ،سریعتر سبز شده و
ـﺪول .(3
داشتهﺷــﺪ
بیشتریﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ
ﻛﺎﺷﺖ 21
ﻋﻤﻖ
در
)ﺟـکه
باشند
رویشی
اند رشد
توانسته

ـﺎندﻫﻨﺪه ﮔﺴــﺘﺮش
ـﻲ ﻧﺸـ
بیشترزﻣﻴﻨـ
بوتهﺳــﻴﺐ
ارتفاعﺑﻮﺗــﻪ
ارﺗﻔﺎعآنﺑﻠﻨــﺪ
است.
شده
بهتبع

معنی
ارتفاعــﻪبوته
آبیاری
دارــﺰاﻳﺶ
آن اﻓ
ﻧﺘﻴﺠــﻪ
بر ﺑﻮده ﻛ
زﻣﻴﻨﻲ
قطعﺳﻴﺐ
تأثیر ﺑﺮگ
ﺷﺎﺧﻪ و
فقطـ در
آبیاری
نشد
یکــﺰاﻳﺶ
ـﻴﻦ و اﻓ
ـﻴﻌﻲ از زﻣ
قطعوﺳـ
چونﺳــﻄﺢ
.)2ــﺶ
(جدول ﭘﻮﺷ
ﻓﺘﻮﺳــﻨﺘﺰ،
مرتبه انجام گرفتهاست ،بنابراین گیاه توانسته بعدا ً
ـﻪ ﻧﻈــﺮ
ﻋﻤﻠﻜــﺮد اﺳــﺖ ) .(Rafi and Darabi, 2008ﺑـ
رشد خود را جبران نماید و به ارتفاع نهایی خود
ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ ،ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ،ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺳــﺒﺰ
برسد .اثر متقابل عمق کاشت و قطع آبیاری نیز بر
ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
ارتفاع بوته معنیدار نشد (جدول .)2
ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

بوتهـﺎري ﺑــﺮ ارﺗﻔــﺎع ﺑﻮﺗــﻪ ﻣﻌﻨــﻲدار ﻧﺸــﺪ
درـﻊ آﺑﻴـ
غدهﻗﻄـ
تعدادﺗﺄﺛﻴﺮ
در اﻧﺠــﺎم
ﻣﺮﺗﺒــﻪ
تعدادﻓﻘﻂ
ﻗﻄﻊبرآﺑﻴﺎري
عمقﭼﻮن
)ﺟﺪول .(2
ﻳﻚبوته
غدهدر در
کاشت
اثر

ـﺎه معن
درصد
احتمال یک
سطح
دار ﺑﻌــﺪ
ﺗﻮاﻧﺴیــﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﻴـ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ،
(جدولﺧــﻮد را
شداً رﺷــﺪ
ﺧﻮد که
ﻧﻬﺎﻳﻲداد
نشان
بیشترینﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ
ﺑﺮﺳــﺪ .اﺛــﺮ
آزمایشارﺗﻔﺎع
نتایجﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ
.)2ﺟﺒﺮان
ﺑﻮﺗـوـﻪ 14
ـﺎع 7
کاشت
ﻗﻄﻊدر عم
در وبوته
ﻋﻤﻖغده
تعداد
ﻣﻌﻨــﻲدار
هایﺑﺮ ارﺗﻔـ
آﺑﻴﺎريقﻧﻴﺰ
ﻛﺎﺷﺖ
سانتیمتر و کمترین آن نیز در عمق کاشت
ﻧﺸﺪ )ﺟﺪول .(2
 21سانتیمتری مشاهده شد (جدول  .)3بهتبع
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که اﺛﺮاین
مزرعه م
ساقه در
ﻣﻘﺎوﻣﺖمپشت
ک
گرددو در
ﺑﻴﺸﺘﺮیﺷﺪه
ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ
تکﺧﺮوج
ﺧﺎك وﺟﻬﺖ
امر تراکم مطلوب را در مزرعه پایین میآورد.
آن ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻗﻪ اﺻﻠﻲ در ﺑﻮﺗﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣــﻲﻳﺎﺑــﺪ .ﭘﺎوﻳــﻚ و
عباسی فر و همکاران ()Abbasifar et al., 1994
ﺗﻮرﻧﺘــﻮن ) (Pavek and Thornton, 2009ﻧﻴــﺰ ﻃــﻲ
نیز اعالم کردند که با افزایش عمق کاشت تا
اصلیﻫــﺎي ﺳـ
ﻋﻤﻴﻖ ﻏــﺪه
تعدادﻛﺸﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ـﻴﺐ با
افزایش و
ساقههای
اﻋﻼمیمتر
 15سانت

ﻟﻮﻣﻲ
Loam

0.8

0.082

11.2

260

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

ﻫﻤﻜــﺎران
ﻋﻠﻲ
Alimohammadi
یابد.
et al.,بوته کاهش می
اصلی) در
ﻣﺤﻤﺪي وساقه
آن تعداد
Lalehgani2009ﻫﻤﻜـــﺎران )
دزﻛـــﻲ و
ﮔـــﺎﻧﻲ
 (2004و ﷲ
)Pavek
and Thornton,
تورنتون (
پاویک و

ﻛﻼس ﺧﺎك
Soil class

ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ
O.C.
)(%

ﻧﻴﺘﺮوژن
N
)(%

ﻓﺴﻔﺮ
P
)(ppm

ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
K
)(ppm

علی نصراله زاده اصل و قهرمان صداقت
ﺟﺪول  -2ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ اﺛﺮات ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ و ﻗﻄﻊ آﺑﻴﺎري ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ
Table 2- Analysis of variance of effects of planting depth and irrigation disruption on different traits in potato
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
Mean of Squares
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺪه
Tuber yield
)(ton/ha

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻏﺪه
Tuber weight
)(gr

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

**5500256.27

**9247.26

**6.42

**17.03

**10.77

*91.99

2

**8129093.41

**847.13

**11.56

**21.91

*2.43

21.43ns

3

149738.61 ns

24.86 ns

0.17 ns

0.72 ns

0.49 ns

4.51ns

6

101244.12

14.11

0.98

0.47

0.81

30.04

22

ﺧﻄﺎ
Error

14.23

10.78

11.14

12.54

8.28

10.93

-

ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
%CV

اﻧﺪازه ﻏﺪه
Tuber size
)(cm

ﺗﻌﺪاد ﻏﺪه در
ﺑﻮﺗﻪ
Number of
tuber per
plant

60234.9

6.15

0.17

0.83

0.048

20.56

2

* ،nsو ** ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲدار و ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  5و  1درﺻﺪ
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ﻏﺪه دردرﺑﻮﺗﻪبوته نیز کاهش یافته است.
ﺗﻌﺪادغده
آن تعداد

،)Hassanpanah
(2009
همکاران
حسنپناه و
 etدر ﺑﻮﺗﻪ در ﺳــﻄﺢ
al.,ﻏﺪه
ﺗﻌﺪاد
ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﻋﻤﻖ

های
درﺻﺪ سیب
کردﻳﻚکه در
نیز اعالم
تعداد.(2غدﻧﺘهــﺎﻳﺞ
زمینی)ﺟﺪول
ﻣﻌﻨﻲدار ﺷﺪ
اﺣﺘﻤﺎل

درﺟﻪ آزادي
D.F

ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت
در ﺑﻮﺗﻪ
Number of
branches
per plant

ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ
Plant height
)(cm

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
S.O.V.

114

ﺗﻜﺮار
Replication
ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ
Planting depth
ﻗﻄﻊ آﺑﻴﺎري
Irrigation disruption
اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
Planting × irrigation

ns, * and ** = No significant, significant at 5 and 1%, respectively

Pavekمرحله
 andطول
Thornton,یکه
ـﻮن ) .)3ازآنجای
(جدول
شد و ﺗﻮرﻧﺘـ
مشاهدهﭘﺎوﻳﻚ
ﻳﺎﻓﺖ.

حدودﻧﻴــﺰ 2هفته
کوتاه و
زمینی
ﻻﻳﻲ وسیب
بندی در
غده
(Laei et
al., 2012
ﻫﻤﻜﺎران )
 (2009و
بیشترین
توانسته
آبیاری در
باشد قطع
ﻛﺎﺷــﺖ
مرحلهﻋﻤــﻖ
اینﻛــﻪ ﺑــﺎ
ﻛﺮدﻧــﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ اﻋﻼم
میﻃﻲ

متغیر ﺑﻮﺗــﻪ
بیشترﻏــﺪه در
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
است
ﻧﺸﺎنتاداد10ﻛﻪ ﺑعدد و
آزﻣﺎﻳﺶاز 3
تولید شده

باشد .ومرحله
غده اﻓـداشته
زﻣﻴﻨﻲ تعداد
ﺳﻴﺐکاهش
ﻣﻨﺎﺳﺐ در
تأثیر را
ـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺪه

ـﺮيو ﻣﺸــﺎﻫﺪه
ـﺎﻧﺘﻲﻣﺘـ
ﻛﺎﺷﺖهلل 21ﺳـ
ﻧﻴﺰ در
اصلی آن
همکاران
دزکی
گانی
ﻋﻤﻖدارد.
زمینی
سیب

ﻳﺎﺑﺪ .شروع شده و در طول دو هفته اکثر غدهها
ﻣﻲمها
ریزو

ﻛﻤﺘـهـﺮﻳﻦ
ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ
ﻛﺎﺷﺖ  7و 14
هاﻫﺎي
ﻋﻤﻖ
های
تعدادو ساق
شدیدی به
بستگی
و تعداددر آن
گزارش ﺑﻮﺗــﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻏــﺪه در
)ﺟﺪول  .(3ﺑﻪﺗﺒﻊ آن
( 2007ﺷﺪ
کردندﻧﻴــﺰکه
)Lalehgani-dezaki
et al.,

ﻫﻤﻜـــﺎران
ﺣﺴـــﻦﭘﻨﺎه
زمینی
بوته وسیب
اﺳـــﺖ.غده در
ﻳﺎﻓﺘـــﻪ تعداد
ﻛـــﺎﻫﺶ کاشت
با افزایش عمق

شدن ﺑﻮﺗﻪ
ﻏﺪهﻫﺎ در
ﻖﺗﺮو ﺗﻌﺪاد
ﻛﺎﺷﺖباﻋﻤﻴ
ﺑﺎ
ﻛﺎﻫﺶانتهایی
قسمت
حجیم
نمو
ﻋﻤﻖ غده
تشکیل
در ﺳــﻄﺢ
Taha,ﻏــﺪه
( 1996ﺗﻌــﺪاد
شوندــﺎري روي
یــﻊ آﺑﻴ
ﺗﺄﺛﻴﺮ مﻗﻄ
.)Bremner
and
تشکیل

al.,ـﺪ)etﺟــﺪول .(2
(2011دار ﺷـ
همکاران ﻣﻌﻨــﻲ
اسکندری ﻳـوـﻚ درﺻــﺪ
اﺣﺘﻤــﺎل
 )Eskandariنیز

andــﺮد ﻛــﻪ
اﻋﻼم ﻛ
 ،(Hassanpanahﻧﻴﺰ
al., 2009
,Pavek
(Thornton
پاویک etو تورنتون
کاهش )یافت.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷetــﺪه از 3
همکاران ﻏﺪهﻫﺎي
زﻣﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪاد
در ﺳﻴﺐ
 )Laeiﺗــﺎنیز
(al., 2012
الیی و
 )2009و

ﺗﻌــﺪاد ﻏـ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
بسيارﺗﻴﻤﺎر
مراحلﺑﻮﺗﻪ در
از ﻏﺪه در
ـﺪه نسبت
زميني
سيب
ﺷﺎﻫﺪ ورشد
حساس

زﻣﻴﻨــﻲ
افزایشــﻠﻲ ﺳـ
ـﺎﻗﻪﻫــﺎي اﺻ
ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
عمق
ـﻴﺐ با
یافته و
عملکرد ﺳـغده
سیب زمینی

باعثﻳﻲﻛﻪ
تواندازآﻧﺠﺎ
)ﺟﺪول .(3
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻏﺪه
ﻃﻮل ميزان
كاهش
دوران می
ﺑﻨﺪيدر اين
رطوبتي

کاشتﺑﺴــﺘﮕﻲ
ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ
طی  10ﻋﺪد
مناسب
اﺳﺖبا وعمق
ﻣﺘﻐﻴﺮ که
ﺑﻴﺸﺘﺮکردند
آزمایشاتی واعالم
دارد .ﷲ ﮔـــﺎﻧﻲ دزﻛـــﻲ و ﻫﻤﻜـــﺎران )Lalehgani-
یابد.
کاشت عمیقتر تعداد غدهها در بوته کاهش می

 (dezaki et al., 2007ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
سطح
تأثیر قطع آبیاری روی تعداد غده در

ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﺗﻌﺪاد ﻏﺪه در ﺑﻮﺗﻪ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ
مقایسه
احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
آغازش غده
کردنددﻫﺪکهﻛﻪمرحله
اعالم
آزمایشی
طی

آﺑﻴــﺎريكهدر ﻣﺮﺣﻠــﻪ
رطوبتﺗﻴﻤــﺎر
كمبود ﻧﻴــﺰ در
بهدر ﺑﻮﺗــﻪ
هرگونه تنش
ﻗﻄــﻊيباشد
خاك م
گردد.ﻛﻮﺗﺎه و ﺣــﺪود 2
گياهزﻣﻴﻨﻲ
اينﺳﻴﺐ
ﺑﻨﺪي در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺪه
غده در
تشكيل

al.,ـﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺴـ
ﻣﺮﺣﻠــﻪ
آﺑﻴﺎريودر اﻳﻦ
نتایجﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ
)Miriet
(2009
همکاران
ﻗﻄﻊمیری
تحقیق
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺗــﺄﺛﻴﺮ را در ﻛــﺎﻫﺶ ﺗﻌــﺪاد ﻏــﺪه داﺷــﺘﻪ

نیز نشان داد که مرحله شروع غدهبندی حساسترین

میانگین ها نشان میدهد که بیشترین تعداد غده

مرحله به تنش در دو رقم مورد آزمایش میباشد.

بوته نیز در تیمار قطع آبیاری در مرحله غدهبندی

در بوته معنیدار نشد (جدول .)2

در بوته در تیمار شاهد و کمترین تعداد غده در

اثر متقابل عمق کاشت و قطع آبیاری بر تعداد غده

تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

تیمار قطع آبیاری در مرحلهی حجیم شدن غدهها

مشاهده شد (جدول  .)3قطع آبیاری در مرحله

حجیم شدن غدهها باعث کاهش فتوسنتز شده و
در اثر آن ماده غذایی کمتری به غدهها منتقل شده

بزرگ شدن غدهها به مدت  30تا  60روز بهصورت

خطی صورت میگیرد و شاخص سطح برگ هم در
این مرحله به بیشترین حد خود میرسد و هرگونه
تنش خشکی در این مرحله باعث کاهش اندازه

غدهها میگردد (.)Rezaei, and Soltani, 2004
خورشیدی بنام و همکاران (Khorshidi-benam

 )et al., 2003اعالم کردند دسترسی به آب کافی

بعد از تشکیل غده اندازه غدهها را افزایش خواهد

داد .اثر متقابل عمق کاشت و قطع آبیاری بر اندازه

غده معنیدار نشد (جدول .)2

ﺟﺪول -3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ روي ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ
Table 3- Mean comparison of effects of planting depth and irrigation disruption on different traits in potato
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻏﺪه
Tuber yield
)(ton/ha

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻏﺪه
Tuber weight
)(gr

17.72c

74.23a

8.81a

4.54b

5.04ab

54.21a

22.80b

52.67c

5.81c

7.88a

5.17a

54.41a

اﻧﺪازه ﻏﺪه
Tuber size
)(cm

ﺗﻌﺪاد ﻏﺪه در ﺑﻮﺗﻪ
Number of tuber
per plant

ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت در ﺑﻮﺗﻪ
Number of
branches per plant

28.37ab

64.8b

7.61b

6.62ab

4.81b

53.56a

ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ
Plant height
)(cm

30.89a

76.21a

8.94a

8.12a

5.38a

54.86a

ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
Treatments

25.36b
30.22a
19.24 c

60.56c
67.64b
72.74a

6.72c
7.83b
8.89a

7.89a
7.71a
4.82b

6.01a
5.89a
3.16b

59.09a
56.18ab
50.05b

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدار در ﺳﻄﺢ  5درﺻﺪ ﺑﺎ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

7
14
21

ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ
)Planting depth (cm

ﺷﺎﻫﺪ
Control
)(full irrigation
 2ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن
Two weeks after
emergence
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺪه ﺑﻨﺪي
Tuber initiation
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻏﺪهﻫﺎ
Tuber bulking

ﻗﻄﻊ آﺑﻴﺎري
Irrigation disruption

Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to Duncan’s multiple range test (0.05).

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻄﻊ آﺑﻴﺎري ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻏــﺪه در ﺳــﻄﺢ

رﻳﺸﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﻄﻠﻮب آب

اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻚ درﺻﺪ ﻣﻌﻨـﻲدار ﺷـﺪ )ﺟــﺪول  .(2ﻃﺒــﻖ

و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ،رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﻧﺠﺎم داده و ﺳﻄﺢ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧــﻲ ﻏــﺪه در

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘــﻪ و ﻣــﻮاد ﻓﺘﻮﺳــﻨﺘﺰي

ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﻴﻤــﺎر ﻗﻄــﻊ آﺑﻴــﺎري در

ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و در اﺛﺮ آن ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻏﺪهﻫــﺎ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪ )ﺟــﺪول  .(3در

ﺧﻴـــﺎط ﻧـــﮋاد و ﻏﻼﻣـــﻴﻦ ) Khayatnezhad and

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن ﻏــﺪهﻫــﺎ ﻗﻄــﻊ آﺑﻴــﺎري ﺑﺎﻋــﺚ ﻛــﺎﻫﺶ

 (Gholamin, 2009ﻧﻴــﺰ اﻋ ـﻼم ﻛﺮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ﭘﻮﺷــﺶ

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

و اندازه غدهها کاهش یافته است .در سیب زمینی
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اندازه غده
اثر عمق کاشت بر اندازه غده در سطح احتمال
یک درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشترین اندازه غده
در بوته از عمق  21سانتیمتر و کمترین آن از عمق 7
سانتیمتر بدست آمد (جدول  .)3ازآنجاییکه در عمق
زیاد تعداد غده در بوته کاهش مییابد ،در اثر آن رقابت
بین غدهها از نظر کسب مواد فتوسنتزی کاهش یافته
و مواد غذایی بیشتری به غدهها ارسال شده و بهتبع آن
اندازه غدهها بیشتر میشود .هلل گانی دزکی و همکاران
( )Lalehgani-dezaki et al., 2007و خیاط نژاد و
غالمین ()Khayatnezhad and Gholamin, 2009
نیز اعالم کردند با افزايش عمق كاشت ،تعداد غدهها
در بوته كاهش يافته و در مقابل اندازه غدهها افزايش
مییابد.
تأثیر قطع آبیاری بر اندازه غده در بوته در
سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2

بیشترین اندازه غده در تیمار شاهد و کمترین آن در

علی نصراله زاده اصل و قهرمان صداقت
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میانگین وزن غده
اثر عمق کاشت بر میانگین وزن غده در
سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2
بیشترین میانگین وزن غده در بوته در عمق کاشت
 21سانتیمتر و کمترین آن در عمق کاشت 7
سانتیمتر مشاهده شد (جدول  .)3در عمق کاشت
زیاد تعداد غده در بوته کاهش یافته و بین غدهها
از نظر کسب مواد فتوسنتزی رقابت کمتری ایجاد
شده و وزن غدهها افزایش مییابد .علیمحمدی و
همکاران ( )Alimohammadi et al., 2004و الیی و
همکاران ( ،)Laei et al., 2012نیز طی آزمایشاتی
گزارش کردند که با افزایش عمق کاشت تعداد
غده در بوته کاهش یافته و در مقابل متوسط وزن
غدهها افزایش مییابد.
تأثیر قطع آبیاری بر میانگین وزنی غده در
سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2
طبق نتایج بدست آمده بیشترین میانگین وزنی غده
در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار قطع آبیاری
در مرحله پر شدن غدهها مشاهده شد (جدول .)3
در مرحله پر شدن غدهها قطع آبیاری باعث کاهش
فتوسنتر و انتقال کمتر مواد فتوسنتزی به غدهها
شده و در اثر آن وزن غدهها کاهش مییابد .کمبود
آب در طول دوره حجیم شدن غدهها تا حد زیادی
باعث کاهش وزن غدههای سیب زمینی می گردد
(.)Rezaei and Soltani, 2004
عملکرد غده
تأثیر عمق کاشت بر عملکرد غده در سطح
احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2
بیشترین عملکرد غده در عمق کاشت  14سانتیمتر
و کمترین آن در عمق کاشت  21سانتیمتر مشاهده
شد (جدول  .)3به نظر میرسد که با عمق کاشت

مناسب گیاه از سیستم ریشهای مناسبی برخوردار
شده و با جذب مطلوب آب و مواد غذایی ،رشد

رویشی مناسبی انجام داده و سطح فتوسنتزی گیاهی
افزایش یافته و مواد فتوسنتزی بیشتری تولید شده
و در اثر آن عملکرد افزایش یافت .خیاط نژاد و

غالمین ()Khayatnezhad and Gholamin, 2009

نیز اعالم کردند که پوشش مناسب روی

غدههای سیب زمینی میتواند با ایجاد یک
سیستم ریشهای مناسب در افزایش عملکرد

غده مؤثر باشد .همچنین در عمق کاشت 14
سانتیمتری تعداد و وزن غدهها بیشتر بود و در

اثر آن عملکرد غده افزایش یافت .علیمحمدی

و همکاران ()Alimohammadi et al., 2004

گزارش کردند که عمق کاشت  15سانتیمتر

بیشترین عملکرد غده را از بین عمقهای مختلف
تولید کرد .الیی و همکاران ( )Laei et al., 2012نیز

اعالم کردند که از سه عمق کاشت ( 15 ،10و 20
سانتیمتر) بیشترین عملکرد غده در عمق کاشت

 15سانتیمتر حاصل شد و همچنین با افزایش عمق
کاشت از عملکرد غدهها کاسته شد .مرتضوی بک

و امینپور ()Mortazavibak and Aminpoor, 2003

طی آزمایشی اعالم کردند که با افزایش عمق

کاشت از  10به  20عملکرد غده بهطور معنیداری
افزایش یافت .پاویک و تورنتون (Pavek and

 )Thornton, 2009نیز با آزمایشی روی اعماق

مختلف کاشت سیب زمینی ( 18 ،12 ،6و 24

سانتیمتر) اعالم کردند که بیشترین عملکرد غده

از عمق کاشت  18سانتیمتر مشاهده شد و با
افزایش عمق کاشت از تعداد غدهها کاسته شد.

تأثیر قطع آبیاری بر عملکرد غده در سطح

احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2

بیشترین عملکرد غده در تیمار شاهد یا بدون قطع

تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

 ولی نیاز رطوبتی گیاه در مرحله گل دادن،ندارد

آبیاری مشاهده شد که با قطع آبیاری در مرحله

 اثر متقابل عمق کاشت و قطع آبیاری بر.میرسد

در تیمار قطع آبیاری در مرحله غدهبندی مشاهده

که همزمان با تشکیل غده میباشد به حداکثر
.)2 عملکرد غده در هکتار معنیدار نشد (جدول
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بیشترین عملکرد سیب زمینی در عمق کاشت

 عمق کاشت مناسب با، سانتیمتر حاصل شد14
مهیا کردن فضای کافی برای غدهها باعث افزایش

رشد رویشی اختالف چندانی نداشت و کمترین آن

 ازآنجاییکه مرحله غدهبندی در.)3 شد (جدول

،سیب زمینی کوتاهمدت و حدود دو هفته میباشد

بنابراین هرگونه تنش خشکی در این مرحله
میتواند خسارت جبرانناپذیری را وارد سازد و
تعداد غده در بوته را کاهش دهد و ازآنجاییکه
تعداد غده در بوته یکی از اجزا مهم عملکرد سیب

 بیشترین تأثیر قطع آبیاری در.عملکرد غده شد

 بنابراین کاهش تعداد غده در،زمینی میباشد

. درصد عملکرد غده را کاهش داد50 شد که حدود

،)Rafi and Darabi, 2008(  رفیع و دارابی.دهد

کاهش عملکرد غده در مرحله غدهبندی مشاهده

بوته میتواند بهطور مؤثری عملکرد غده را کاهش

 هفته بعد از سبز شدن حدود2 همچنین قطع آبیاری

) و اسکندریShiri et al., 2008( شیری و همکاران

 در، بنابراین.کاهش داد که کاهش معنیداری نبود

آزمایشاتی اعالم کردند که نیاز آبی سیب زمینی

 درصد نسبت به شاهد (آبیاری کامل) عملکرد را8
مناطق کم آب می توان این آب را ذخیره کرده و در

.مراحل حساس به رشد سیب زمینی مصرف نمود
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A B ST R AC T
In order to evaluate the effects of planting depth and irrigation
disruption on the yield and yield components of potato, an experiment
was conducted in Chaldoran West Azerbaijan Province Iran, during
2013. The experiment was carried out using factorial experiment based
on randomized complete block design with three replications and two
factors. The first factor was planting depth in three levels (7, 14 and
21 cm) and the second factor was considered as irrigation disruption
in four levels (control, two weeks after emergence, tuber initiation and
tuber bulking). The results showed that the effects of planting depth
and irrigation disruption on number of tuber per plant, plant height,
number of branches per plant, tuber size, mean tuber weight, and
tuber yield were significant. The maximum tuber yield (30.22 ton/ha)
was obtained from planting in the depth of 14 centimeter. For irrigation
cut the maximum tuber yield (30.89 ton/ha) was obtained from control
treatment (full irrigation) and the minimum tuber yield (17.72 ton/ha)
was obtained from irrigation disruption in the stage of tuber initiation,
which caused about 50%reduction of potato yield. Therefore, the stage
of tuber initiation is the most sensitive stage to the drought stress. As to
irrigation disruption in two weeks after emergence, potato yield reduced
about 8%. Therefore, an arid area with irrigation disruption at this stage
of growth can store much water for the most sensitive stage of growth
to the drought stress.
Keywords: Drought Stress, Tuber Size, Tuber Bulking, Tuber Weight
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