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 چكیده
 

 با عمقزمینی  یبس یاهگ شكل و بازارپسندیبر  یوپر جاذب رطوبتاثر استفاده از س یبه منظور ارزياب

و با هدف ترويج کشت پايیزه به جای کشت بهاره و ذخیره آب ناشی از بارندگی در  مختلف کشت های

 به صورت کرت يشدر شهرستان همدان به اجرا درآمد. آزما 1394-1395 یراعدر سال ز يشی، آزماخاک

 یبا سه تكرار انجام شد. کرت اصل یکامل تصادف های بلوک پايهلب طرح دو بار خرد شده در قا های

در  زمینی یبشامل رقم س ی(، کرت فرعمتر یسانت 25و  20، 15، 10شامل عمق کشت در چهار سطح )

 بدونکاربرد سوپر جاذب در دو سطح ) یرندهدر برگ یفرع ی( و کرت فرعيافونتانه و آگر سانته،سه سطح )

اندازه گیری  زيادیدر طول آزمايش، صفات  ر جاذب )شاهد(، استفاده از سوپرجاذب( بود.استفاده از سوپ

تعداد غده های بدشكلی است که وزن و يكی از اين صفات که در مقاله حاضر به آن می پردازيم،  ،شد

و عمق اثر متقابل سه جانبه رقم  یق،تحق ينحاصل از ا يجاساس نتا بر. ندی مناسب می باشدپسفاقد بازار

در  و شد دار یدرصد معن يکتعداد غده بدشكل در سطح احتمال وزن و کشت با کاربرد سوپرجاذب بر 

 .گرديد یدیتول بدشكلغده  کاهش وزن و تعدادمجموع، کاربرد سوپرجاذب در هر سه رقم منجر به 
 غده بدشكل، سوپر جاذب، سیب زمینی، بازارپسندیها: کلید واژه 

 

   

 مقدمه
 

جهان،  یتجمع يشیهمگام با روند افزا يیغذا يعدر صنعت و صنا محصول سیب زمینیمصرف  شيافزا

مصرف آب  یحصح يريتو با مد يیو کشاورزان را بر آن داشته تا با رفع کمبود عناصر غذا یمتخصصان کشاورز

 .(Haase et al., 2007)کنند  يکآن نزد یكیمحصول را به توان ژنت ينا یدو کود، تول

در  یژنمطلوب رطوبت خاک، انتشار مناسب اکس یتشامل وضع ینیزم یبرشد س یآل برا يدها يطشرا

 .(Wang et al., 2007)خاک است  یزیحاصلخ یزو ن یدیخاک، وجود تشعشع مناسب خورش

 ینیزم یبعملكرد س يشحفاظت آب به منظور افزا یراهكارها برا یآب، بررس يتبا توجه به محدود

 .ی باشدم یضرور
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آن و  یعیآب و خاک، در حالت طب یحفاظت و نگهدار يدمقرون به صرفه با یکشاورز های یتکل فعالدر 

استفاده از مالچ، کود سبز و استفاده از  یرنظ یاهداف، اقدامات ينبه ا یدنرس یروند. برا یشبه موازات هم پ

آب در خاک  یا نگهدارب بسوپرجاذ پلیمرهای. است شده متداول ها سوپرجاذب مانند کننده مواد اصالح

 دهند یم يشرا افزا یاهآب در دسترس گ یزانم یزيكی،ف یراندازه حفرات خاک و کاهش تبخ يعتوز ییرتغ ی،شن

(Agaba et al, 2010). 

از  یور استفاده شود و امكان بهره یشتراز آب قابل دسترس ب شود یسوپرجاذب باعث م ينكهبا توجه به ا

عدم استفاده از سوپر جاذب، جذب و انتقال مواد  یمارنسبت به ت يكسان، يطشرا لذا در سازد یآب را فراهم م

 . باشد یم یشترب یالسیونو آسم يیغذا

استفاده از سوپرجاذب و بهره بهبود تولید و افزايش بازارپسندی محصول، هدف از انجام اين آزمايش، 

آب  يريتو مد زمینی یبس يیزهاز کشت پااستفاده  یهتوص آيد، یم يدکه توسط آن پد یآب یرهاز ذخ یبردار

 ان می باشد.آب بار یرهذخ از طريقخاک 

 

   

 هامواد و روش

 

 بر از آب باران یدر بهره ور یسوپر جاذب رطوبت یمرهایپل ینحوه اثرگذار یبررسبه منظور  

-1395 یسال زراع در يشی، آزمامختلف کشت های با عمق يیزهپا ینیزم یبس یغده ها یبازارپسند

 در شهرستان همدان به اجرا درآمد. 1394

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

 با سه تكرار اجرا شد. یکامل تصادف

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

 رس يرفونتانه و د رس میان سانته، رس در سه سطح )رقم زود یکرت فرع ،زمینی یبشامل رقم س

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

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

اقدام به  ینزم یحت. پس از تسطانجام گرف يیزدر پا ینزم یهته یاتعمل يش،آزما یمنظور اجرا به

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

در  یتصادف رتآذر ماه و به صو 7 تاريخ در ها در نظر گرفته شد. کاشت غده متر یسانت 25 رديف هر در

 .گرفت انجام ها کرت

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

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

 گرفت. 

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

 ینوج عملیات کش، علف یفت و عالوه بر آن به علت اثرات سوء احتمالسبز صورت گر های حذف علف
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. بعد از يافتمحصول 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،رس متر سانتی 10 -15 به ها ه ارتفاع بوتهينكا

 یومكسنوبت )ه يکدر هزار در  3 یزانبه م یومكسکامل ه یكروکود م پاشی اشت، محلولطول دوره د

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

 يز،ر يانخاکز یتفعال يشبهبود ساختار خاکدانه، افزا يشه،ر یطآب در مح یخاک، ماندگار یزیحاصلخ

(، گردد می ها در مقابل تنش یاهمقاومت گ يشو افزا زنی جوانه يعتسر يشه،د و ساختار ربهبود رش

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

 سیيروو یها یماریمبارزه با حشرات ناقل ب یدر هكتار( برا یترل 5/0( )یدور)کنف يمیداکلوپرايدبا سم ا

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

از  یتصادف برداری پس از نمونه .يرفتاز بروز آفت سوسک کلرادو صورت پذ یشگیریپ یهكتار( برا

دشكل که به ب های وزن و تعداد غده و بعد از دسته بندی غده ها، از خط وسط هر کرت یمتر طول 33/1

باشند، محاسبه و  نمی ها غده يرسا يجو را یشكل عاد یدارا يهرشد ثانو يا یزيكیعلت عوامل ف

مدل  یها بر مبناداده یآمار یلو تحل يهصفات، تجز یریگو اندازه یبرداراز نمونه پس شد. يادداشت

 SASاستفاده از نرم افزار با  یکامل تصادف های طرح بلوک يهپالت بر پا یتاسپل یتاسپل يشآزما یآمار

 مقايسهدانكن در سطح پنج درصد مورد  یبه روش آزمون چند دامنه یمارهات یانگینانجام شد و م 9.1

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

   

  نتايج و بحث
 

مق کشت و رقم و کاربرد سوپر بودن اثر متقابل ع دار یمعن یانگرمرکب ب يهحاصل از تجز يجنتا 

 (. 1بود )جدول  وزن و تعداد غده بدشكلدرصد بر  يکجاذب در سطح 

غده و وزن تعداد  دار یمعن کاهشاستفاده از سوپر جاذب منجر به نتايج آزمايش نشان داد 

 (.2)جدول  يدگرد بدشكل
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 ینیزم یبصفات س یسوپر جاذب بر برخمرکب اثر عمق کشت، رقم و کاربرد  يانسوار يهتجز -1جدول 

 
وزن غده بدشکل 

)کیلوگرم در 

 مترمربع(

 منابع تغییر Df تعداد غده بدشکل

ns003/0 **920/3 1 y 
067/0 158/0 4 (y )r 

**222/0 **362/3 3 d 
ns002/0 ns001/0 3 y*d 

029/0 165/0 12 r*d(y) 

**12/33 **658/16 2 c 
**23/5 **621/2 6 d*c 

ns001/0 ns009/0 2 y*c 

ns010/0 ns005/0 6 y*d*c 

062/0 091/0 32 r*d*c (y) 

**41/22 **444/13 1 s 
ns002/0 ns0001/0 1 y*s 

**91/1 **439/0 3 d*s 

ns009/0 ns001/0 3 y*d*s 

**48/7 **856/0 2 c*s 

ns001/0 ns0001/0 2 y*c*s 

**43/1 **248/0 6 d*c*s 

ns 003/0 ns002/0 6 y*d*c*s 

044/0 064/0 48 error 
73/21 23/19 - c.v 

 

y ،سال = r،تكرار = d،عمق کاشت = c ،رقم =sسوپرجاذب = 

nsددرص 1 و 5 سطوح در دار معنی و دار ، * و ** : به ترتیب غیر معنی 

 
 زمینی یبصفات س یبر برخ یاثر کاربرد سوپر جاذب رطوبت یانگینم يسهمقا -2جدول 

ل )کیلوگرم وزن غده بدشک

 در مترمربع(

تعداد غده 

 بدشکل
 سوپرجاذب

41/1 b 62/1 b عدم کاربرد 

51/0 a 01/1 a کاربرد 

 باشند یم یمارهات یانگینم یندر ب دار یعدم وجود تفاوت معن یانگردر هر ستون حروف مشابه ب

 

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

همراه با کاربرد  متر یسانت 15در رقم فونتانه در عمق کشت  بدشكلغده  تعدادو  وزن کمترين

و  تعداد دار یمعن کاهشدر هر سه رقم منجر به  کاربرد سوپرجاذب کل در. آمد دست سوپرجاذب به

 (.2و  1)شكل  يدعدم کاربرد سوپر جاذب گرد يطنسبت به شرا بدشكلغده  وزن

 



 

5 

 
 یب زمینیس بدشكلغده  وزناثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب بر نمودار  – 1شكل 

 

 
 یب زمینیس بدشكلغده  تعدادنمودار اثر متقابل رقم، عمق کشت و کاربرد سوپرجاذب بر  – 2شكل 

 

با  یاهاز برخورد گ یریکه استفاده از سوپرجاذب با حفظ رطوبت خاک و جلوگ رسد ینظر مبه

ممانعت نموده  زمینییبس های غده گیری در مرحله شكل يهو رشد ثانو یبدشكل يجاداز ا یتنش رطوبت

 است.

مثل  یزيولوژيكیعوارض ف يجادباعث ا زمینییبغده س یلدر مرحله تشك يژهوکمبود آب به

 .(King et al., 2004) شود یم يافتهشكل  ییرتغ های و غده يهرشد ثانو خوردگی، ترک

در  يژهورا در طول دوره رشد و به یاهطور مشخص آب در دسترس گهاستفاده از سوپرجاذب ب

فتوسنتز و جذب و  يبضر يشمسئله منجر به افزا ينداده است که ا يشافزا سازی یرهمرحله ذخ
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تعداد  دار یمعن يشدر مورد افزا یمشابه يجراستا نتا ینمواد حاصل از آن شده است. در هم یریکارگبه

در استفاده از سوپرجاذب، گزارش شده است  یاه با کاهش حجم آب مصرفقابل فروش همر های غده

(Demelash, 2013). 

به  زمینییبس یازدرصد ن 100از  یاریآب یزانمشخص شده است که با کاهش م يگریدر مطالعه د

 .(Ayas and Korukcu, 2010) يابد یوزن غده قابل عرضه به بازار کاهش م یاز،درصد آب موردن 50
 

  
 

 نتیجه گیری
 

پژوهش مشخص کرد که استفاده از سوپرجاذب به در دسترس قرار دادن رطوبت در  ينحاصل از ا يجنتا

با حداقل  ینیزم یباز مواجه شدن س يیکمک کرده و ضمن کمک به جذب مواد غذا ینیزم یبس يشهر یطمح

. کاههد یغهده مه یو بدشهكل يههورشد ثان يجاداز ا یقابل توجه یزانبه م کرده وممانعت  یتنش رطوبت یزانم

در مصرف  يیجوو صرفه یاریضمن کاهش دفعات آب يیزه،در کشت پا جاذب های رطوبتی سوپرکاربرد همچنین 

 یمه یرمسهتقیمطور غداشته و به زمینییبو تنش در س آبی در کاستن از اثرات نامطلوب کم يیآب نقش بسزا

 مؤثر باشد. بازارپسندی محصولدر بهبود  تواند
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