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 چکیده
 

مختلف  های با عمقزمینی  یبس یاهگعملکرد بر  یب رطوبتاثر استفاده از سوپر جاذ یبه منظور ارزیاب

 یشی، آزماو با هدف ترویج کشت پاییزه به جای کشت بهاره و ذخیره آب ناشی از بارندگی در خاک کشت

دو بار خرد  های به صورت کرت یشدر شهرستان همدان به اجرا درآمد. آزما 1394-1395 یراعدر سال ز

شامل عمق کشت در  یبا سه تکرار انجام شد. کرت اصل یکامل تصادف های بلوک پایهشده در قالب طرح 

 سانته،در سه سطح ) زمینی یبشامل رقم س ی(، کرت فرعمتر یسانت 25و  20، 15، 10چهار سطح )

استفاده از سوپر  بدونکاربرد سوپر جاذب در دو سطح ) یرندهدر برگ یفرع ی( و کرت فرعیافونتانه و آگر

در طول آزمایش، صفات وزن و تعداد غده ریز، غده متوسط،  تفاده از سوپرجاذب( بود.جاذب )شاهد(، اس

کاربرد اثر نشان داد که  یقتحق ینحاصل از ا یجنتاو نیز عملکرد کل غده اندازه گیری شد.  غده درشت

 ی داردرصد معن یکسطح در همه صفات اندازه گیری شده غیر از وزن غده درشت، در سوپرجاذب 

اثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپر جاذب نشان داد که  یبه دست آمده از بررس یجنتا .یدگرد

همراه با کاربرد سوپر جاذب حاصل  متر یسانت 25با عمق کشت  فونتانهدر رقم عملکرد غده  یشترینب

 شد.
  تاریخ کاشت، سوپر جاذب، سیب زمینی، عملکرد غدهها: کلید واژه 

 

   

 مقدمه
 

محصول در سراسر نقاط جهان است  یدو تول یاهعامل محدودکننده رشد گ ترین مهم یخشکسال پدیده

(Abedi and Pakniyat, 2010). 

با  حساس است یلیغده آن به کمبود آب خ یلمرحله تشک یژهبه و ینیزم یبسگیاه تمام مراحل رشد 

. با توجه به (Shock, 2004)ه باشد نداشت یتحساس یرشد به تنش آب یهمرحله اول رسد یوجود به نظر م ینا

 .ی باشدم یضرور ینیزم یبعملکرد س یشحفاظت آب به منظور افزا یراهکارها برا یآب، بررس یتمحدود
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 یمرهایاستفاده از پل یرانخشک ا یمهن یدر نواح یژهبه و آبی اثر تنش کم یلتعد های از راه یکی

 یرا جذب و حفظ م ییبه خاک هستند که آب و مواد غذا یماده افزودن یک یمرهاپل ین. اباشد یسوپرجاذب م

سوپرجاذب،  یمرهای. پلنمایند یکمک م یاریآب های ینهو کاهش اتالف آب و هز یاهو به رشد مطلوب گ نمایند

 یآب درون آن به آرام یط،مح یجیهستند که پس از جذب آب و در اثر خشک کردن تدر یآب دوست های ژل

 (.1394 ی،)قوشچ ماند یمرطوب م یادیک به مدت زخا یجهشده و در نت یهتخل

ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد دانه،  افزایش بیانگر (2011) همکاران و ایسالم روبیول هایپژوهش نتایج

 کیلوگرم در هکتار پلیمر سوپر جاذب بود. 40عملکرد زیست توده و شاخص برداشت با کاربرد 

 یم یدکه توسط آن پد یآب یرهاز ذخ یاز سوپرجاذب و بهره برداراستفاده هدف از انجام این آزمایش، 

 ان می باشد.آب بار یرهذخ از طریقآب خاک  یریتو مد زمینی یبس ییزهاستفاده از کشت پا یهتوص آید،

 

   

 هامواد و روش

 

 زمینی یبس یاهو اندازه گ یبر فنولوژ یاثر استفاده از سوپر جاذب رطوبت یبه منظور ارزیاب 

در  1394-1395 یسال زراع در یشیمختلف کشت در منطقه همدان، آزما های با عمق ییزهپا

 شهرستان همدان به اجرا درآمد.

 های پالت( در قالب طرح بلوک یتاسپل یتدوبار خرد شده )اسپل های به صورت کرت آزمایش

 با سه تکرار اجرا شد. یکامل تصادف

(، عامل متر یسانت 25و  20، 15، 10چهار سطح ) در اصلی کرت عنوان ، عمق کشت، بهA عامل

Bرس یرفونتانه و د رس میان سانته، رس در سه سطح )رقم زود یکرت فرع زمینی، یب، شامل رقم س 

در دو سطح )بدون استفاده از  یفرع یکاربرد سوپر جاذب، کرت فرع یرنده، در برگC( و عامل یاآگر

 ( بود.سوپر جاذب )شاهد(، استفاده از سوپر جاذب

اقدام به  ینزم یحانجام گرفت. پس از تسط ییزدر پا ینزم یهته یاتعمل یش،آزما یمنظور اجرا به

 ها متر و فاصله بوته 6و طول  متر یسانت 75کاشت به فاصله  یفرد 3. هر کرت شامل یدگرد بندی کرت

در  یتصادف رتو به صوآذر ماه  7 تاریخ در ها در نظر گرفته شد. کاشت غده متر یسانت 25 ردیف هر در

 .گرفت انجام ها کرت

 70خط مورد استفاده قرار گرفت ) 3 یسوپر جاذب آکوازورب برا تصادفی طور هر کرت به در

ساعت انجام  5هر هفته  یپ،ت یو با استفاده از نوارها ای قطره صورت به یاریدر هکتار(. آب یلوگرمک

 گرفت. 

در هکتار( جهت  لیتر 3( )گراماکسون) اراکواتپ کش با علف پاشی قبل از سبز شدن، محلول

 ینوج عملیات کش، علف یسبز صورت گرفت و عالوه بر آن به علت اثرات سوء احتمال های حذف علف

. بعد از یافتمحصول ادامه  یدنآغاز شد و تا مرحله رس یعلف هرز به صورت دست ینبا مشاهده اول

ها انجام شد و در  بوته یپا یو خاکده یزن یواتورکولت ید،سر متر سانتی 10 -15 به ها ه ارتفاع بوتهینکا
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 یومکسنوبت )ه یکدر هزار در  3 یزانبه م یومکسکامل ه یکروکود م پاشی طول دوره داشت، محلول

و  وریرا داشته و باعث بهبود بار یکفول یدو اس یومیکه یددرصد اس یناست که باالتر یپودر

 یز،ر یانخاکز یتفعال یشبهبود ساختار خاکدانه، افزا یشه،ر طیآب در مح یخاک، ماندگار یزیحاصلخ

(، گردد می ها در مقابل تنش یاهمقاومت گ یشو افزا زنی جوانه یعتسر یشه،بهبود رشد و ساختار ر

 پاشی محلولنوبت  یک(، دهی اوره به صورت سرک در دو نوبت )مراحل چندبرگه شدن و گل یکودده

 یروسیو یها یماریمبارزه با حشرات ناقل ب یدر هکتار( برا یترل 5/0( )ورید)کنف یمیداکلوپرایدبا سم ا

در  یترل 1)دورسبان( ) یریفوسهفته( با سم کلرپ یک)با فاصله  پاشی و دو نوبت محلول ینیزم یبس

از  یتصادف برداری پس از نمونه .یرفتاز بروز آفت سوسک کلرادو صورت پذ یشگیریپ یهکتار( برا

عملکرد غده برحسب  یزانشدند و م ینتوز یدیتول های از خط وسط هر کرت غده یمتر طول 33/1

با اندازه متوسط  های غده تعداد و وزن ها، غده ی. پس از دسته بندآمد دست در مترمربع به یلوگرمک

 یلیم 55با قطر بزرگتر از  های و غده متر یلیم 35با قطر کمتر از  های (، غدهمتر یلیم 35-55)قطر 

ها بر داده یآمار یلو تحل یهصفات، تجز یریگو اندازه یبرداراز نمونه پسید شخص و ثبت گردم متر

با استفاده از  یکامل تصادف های طرح بلوک یهپالت بر پا یتاسپل یتاسپل یشآزما یمدل آمار یمبنا

ح پنج دانکن در سط یبه روش آزمون چند دامنه یمارهات یانگینانجام شد و م SAS 9.1نرم افزار 

 انجام گرفت. Excelقرار گرفتند. رسم نمودارها با کمک نرم افزار  مقایسهدرصد مورد 
 

   

  نتایج و بحث
 

 یزغده رو وزن تعداد  دار یمعن یشاستفاده از سوپر جاذب منجر به افزانتایج آزمایش نشان داد  

 (.1)جدول  یدگرد

 
 زمینی یبصفات س یبر برخ یوبتاثر کاربرد سوپر جاذب رط یانگینم یسهمقا -1جدول 

عملکرد غده )کیلوگرم 

 در مترمربع(

تعداد غده 

 درشت

وزن غده متوسط 

 )کیلوگرم در مترمربع(

تعداد غده 

 متوسط

وزن غده ریز 

 )کیلوگرم در مترمربع(
 سوپرجاذب یزتعداد غده ر

47/6 b 22/2 a 37/1 b 00/2 b 15/0 b 35/1 b عدم کاربرد 

46/7 a 55/2 a 22/2 a 59/2 a 13/0 a 09/2 a کاربرد 

 باشنددار در بین میانگین تیمارها میدر هر ستون حروف مشابه بیانگر عدم وجود تفاوت معنی

 

نشان داد که  (D×C×S)اثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب  یانگینم مقایسه

ا کاربرد سوپرجاذب همراه ب متر یسانت 25در رقم فونتانه در عمق کشت  یزغده ر و وزن تعداد یشترینب

ریز غده  و وزن تعداد دار یمعن یشدر هر سه رقم منجر به افزا کاربرد سوپرجاذب کل در. آمد دست به

 (.1)شکل  یدعدم کاربرد سوپر جاذب گرد یطنسبت به شرا
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 یب زمینیس یزنمودار اثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب بر تعداد غده ر – 1شکل 

 

تعداد غده متوسط نسبت عدم استفاده از  یدرصد 5/29یشز سوپر جاذب منجر به افزااستفاده ا

 (.1سوپر جاذب شد )جدول 

نشان داد که رقم  (D×C×S)اثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب  یانگینم مقایسه

تعداد  رینیشتب یهمراه با کاربرد سوپرجاذب دارا متر یسانت 25و  20، 15فونتانه در سه عمق کشت 

 غده متوسط بود.

به تعداد  یادیز یشده بستگ یدتول های تعداد غده ینیزم یبکه در س دهد ینشان م ها بررسی

همانطور  یزما ن یق. در تحق(Hassanpanah and Khodadadi, 2009)دارد  ینیزم یبس یاصل های ساقه

آن  عبود، به تب ینکمتر متر ینتسا 10و در عمق  یشترینب متر یسانت 25در عمق  یکه تعداد ساقه اصل

 تعداد را داشت.  ینکمتر متر یسانت 10شده و در عمق  یشترعمق کشت، ب یشبا افزا یزتعداد غده ن

اعالم کردند که مرحله آغازش غده از مراحل  یشیآزما یط یز( ن1390و همکاران ) اسکندری

در  یکه هرگونه تنش رطوبت ی باشدنسبت به کمبود رطوبت خاک م ینیزم یبحساس رشد س یاربس

 گردد. یاهگ ینغده در ا یلتشک یزانباعث کاهش م ی توانددوران م ینا

از تنش  یریکه کاربرد سوپرجاذب و جلوگ یمگرفت یجهنت یقتحق یندر ا یزکه ما ن همانطور

 است. یدهتعداد غده گرد یشدر خاک باعث افزا یرطوبت

وزن غده متوسط نسبت عدم استفاده از  یصددر 62یشاستفاده از سوپر جاذب منجر به افزا

 (.1سوپر جاذب شد )جدول 

 یاز،درصد آب مورد ن 50از سطح کامل به  یاریآب یزاننشان داد که با کاهش م یجنتا ای مطالعه در

ثابت شده است که  ینهمچن .(Ayas and Korukcu, 2010) یابد یوزن غده قابل عرضه به بازار کاهش م

رابطه  یک ها وزن غده یانگین( و ممتر یلیم 130-800) زمینی یبدر کشت س یمصرفآب  یزانم ینب

 .(Ayas, 2013)برقرار است  یخط
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نشان داد که  (D×C×S)اثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب  یانگینم مقایسه

سوپرجاذب با کاربرد  متر یسانت 15در عمق کشت  یاوزن غده متوسط در دو رقم فونتانه و آگر یشترینب

 (.2)شکل  یدحاصل گرد

 

 
 زمینینمودار اثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب بر وزن غده متوسط سیب – 2شکل 

 

بدون  یطتعداد غده درشت نسبت شرا یدرصد 8/14 یشاستفاده از سوپر جاذب منجر به افزا

 (.1)جدول  یداستفاده از سوپر جاذب گرد

 یننشان داد که در ب (D×C×S)ل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب اثر متقاب یانگینم مقایسه

همراه با  متر یسانت 25وزن غده درشت در رقم فونتانه در عمق کشت  یشترینب یشمورد آزما یمارهایت

 کشتوزن غده درشت در عمق  یشترین. در رقم سانته بیدکاربرد و عدم کاربرد سوپرجاذب حاصل گرد

وزن غده درشت در عمق کشت  یا. در رقم آگریدا کاربرد سوپرجاذب حاصل گردهمراه ب ی مترسانت 25

 (.3بود )شکل  یزانم یشترینبدون کاربرد سوپرجاذب ب متر یسانت 25
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 زمینی یبس درشتغده  وزن بر سوپرجاذب کاربرد و کشت عمق رقم، متقابل اثر نمودار – 3شکل 

 

عملکرد غده نسبت به عدم استفاده از  یدرصد 3/15 یشاستفاده از سوپر جاذب منجر به افزا

 (.1سوپر جاذب  شد )جدول 

نشان داد که  (D×C×S)اثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب  یانگینم مقایسه

 همراه با کاربرد سوپرجاذب به متر یسانت 25عملکرد غده در رقم فونتانه، در عمق کشت  یشترینب

 یشمختلف کشت منجر به افزا های در هر سه رقم و در عمق ذبسوپرجا کاربرد کل در. آمد دست

 (.4)شکل یدعدم کاربرد سوپر جاذب گرد یطعملکرد غده نسبت به شرا دار یمعن

 

 
 

 زمینی یبنمودار اثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب بر عملکرد غده س – 4شکل 
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و  ای مقاومت روزنه یشموجب افزا یزمین یبس یآب یازدرصد ن 50تا حد  آبی تنش کم اعمال

 شود یعملکرد غده در واحد سطح م یجهرشد غده و در نت یی،اندام هوا یومسکاهش فتوسنتز برگ، ب

(Ierna and Mauromicale, 2006). 

 ینبر عملکرد ا زمینی یبمراحل مختلف رشد س یزمان و مدت کمبود رطوبت خاک ط شدت،

داشتند کمبود رطوبت خاک در  ( اظهار2004) و همکاران ینگط کارتبا یناست. در ا یرگذارتأث یاهگ

. تحت شرایط تنش رطوبتی گردد یموجب کاهش عملکرد غده م زمینی یبس بندی اواسط و اواخر غده

و این مواد توانستند با حفظ و  گردد یجاذب مانع از افت شدید عملکرد و اجزای عملکرد م رمصرف سوپ

 رشدی،) گردند واقع موثر رطوبتی تنش شرایط تحت آن از مناسب مندی نگهداری رطوبت خاک و بهره

فسفر، گوگرد و  یتروژن،عناصر ن یرهجذب و نگهداری آب در خاک، ذخ یش(. سوپرجاذب با افزا1392

رشد و  یشبهبود ساختمان خاک سبب افزا یقاز طر یهتهو یشافزا ینو همچن یتبادل های اتیونک

عملکرد شامل  یمحققان کاهش عملکرد و اجزا یر. سا(Nazarli et al., 2010) شوند یم یاهانعملکرد گ

 عمالمصرف آب را در اثر ا ییکاهش کارا ینوزن غده در بوته و همچن یانگینتعداد غده در بوته و م

 تواند یم یتنش خشک .(Sobhani and Hamidi, 2013; Ayas, 2013) اند گزارش کرده یرطوبت های تنش

نسبت به مراحل  دهی در مرحله غده خشکی رگ و فتوسنتز شود، اعمال تنشباعث کاهش سطح ب

 گذار یرتأث یزمحصول ن یو ممکن است بر بازار پسند آورد یم یینپا یشتریب یزانعملکرد را به م یگر،د

 ساقه با کاهش طول دوره یلدر کل کمبود آب در مرحله تشک .(Ierna and Mauromicale, 2006)باشد 

از عملکرد ماده  یجهشود و در نت یلتشک یکه ساقه و برگ کمتر شود یسبب م یاهگ یشیرشد رو ی

 (.1394 ی،کاسته شود )قوشچ یاهخشک گ

 

  

 نتیجه گیری
 

و  یدمحاسبه گرد یاریدر هر دور آب یپت نوارهای طول و ها قطره چکان یبر اساس دب یمقدار آب مصرف

 روشدر  یداریرانددمان آب آب ینکهه دست آمد. با توجه به امترمکعب در هکتار ب 2953 یکل آب مصرف یزانم

 2953مترمکعدب اسدت بده  6000-6500 یباران یاریکه در آب یآب مصرف یزاندرصد بوده و م 60-70 یا قطره

و  یاریضمن کاهش دفعات آب ییزه،در کشت پا جاذب های رطوبتی ینکاربرد ایافت. مترمکعب در هکتار کاهش 

داشدته و  زمینییبو تنش در سد آبی در کاستن از اثرات نامطلوب کم ییآب نقش بسزادر مصرف  ییجوصرفه

 مؤثر باشد. یدیغده تول یفیتککمیت و در بهبود  تواند یم یرمستقیمطور غبه
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   منابع فارسی
 

 یاتصوصبرخ یاریآب یمرژ یر(. تأث1390ع. ) یم. و مجدآباد یا.، کاف یح.، نظام یع.، خزاع یاسکندر -

 .201-210: 25(2) یمشهد. علوم باغبان ییآب و هوا یطدر شرا ینیزم یبمصرف آب س ییوکارا یزیولوژیکی،عملکردف

(. بررسی صفات زایشی و عملکرد آفتابگردان تحت سطوح مختلف آبیداری و پلیمدر سدوپر جداذب. 1392م. ) ی،رشد -

 .373-385: 5(4) ،(گیاهی علوم در محیطی های تنش) زراعی به های پژوهش

 یفیدتو ک یزیولوژیکف های¬یژگیبر و یاریاز تنش قطع آب یامکان کاهش خسارت ناش ی(. بررس1394ف. ) ی،قوشچ -

 .85-94: 7(27) ی،زراع یاهانگ یزیولوژیسوپر جاذب. ف یمربا کاربرد پل ای¬ذرت دانه
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