
 

 

 (1401) 112تا  95 هایصفحه 2شماره  7 های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی جلدمجله پژوهش

 

 1ی ایرانجنوب هایمنطقهزمینی در های سیبپژوهشدهه  چهارمروری بر 

 

 

 3و  احمد آیین  2عبدالستار دارابی

 

 چکیده

و بعد از سد رمیزمستان به مصرف  روزهای نخستینمعتدل کشور در پايیز و های منطقهتولیدشده در  4زمینیسیب

و عرضه آن کشور  یبجنوهای منطقهزمینی در سیب زمستان و پايیزبا کشت ايجاد می شود. خالء اين محصول در بازار آن، 

مانند   جنوب کشور در کشتبرای مناسب زمینی سیب هایرقم. کرد جبراناين خالء را  توانو بهار می در زمستانِ

، اهخواب کوت هدورزنی سريع، انهجمله زودرسی، جو از یهايبايد دارای ويژگی ‘جلی’و  ‘بانبا’، ‘خاوران’، ‘جاويد’، ‘ساواالن’

تامین می کمپوست مورد نیاز از منبع ور یکود نیتروژن %25که  صورتی در .های دمايی باشندمتحمل به تنش و محصولپر

يش و کل و قابل فروش و درآمد کشاورزان افزا محصول مقدار ،های رشدهمچنین درصورت کاربرد محرکو شود 

ی کارآي یشترينه ببفروش و رسیدن قابل محصول بیشینهمنظور تولید به .يافت هدابهبود خو )غده( 5ژوخه کیفیهای ويژگی

 همقايس شود. رشد و نمو گیاه توصیه می هدورنیاز آبی در سرتاسر  %80تامین ،ایمصرف آب در سیستم آبیاری قطره

ت پايیزه قابل فروش کش محصولکل و  محصولندان، بيخ به شرط نبودکرد، دو کشت پايیزه و زمستانه مشخص  محصول

 هدورر يخبندان د تمالبا توجه به اح اما ،داردمقايسه با  کشت زمستانه افزايش  تن در هکتار در 05/4 و 43/3ترتیب به

 .برتری داردزمینی پايیزه کشت زمستانه بر کشت پايیزه نمو سیب رشد و

  .زمستانهکشت پايیزه، کشت رقم،  زنی، تاريخ کاشت،پیش جوانهکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه

دلیل به حصولاين م .ستدر دنیا تولید حجم نظر از زراعی محصول چهارمین ،ذرت و برنج گندم، از بعد زمینیسیب

 (. 58) ارزش غدايی فراوانی دارد  ،لیزين ضروری امینهاسید و پذيرگوارشهای کربوهیدراتداشتن 

اين به  يیتوسط ملوانان اسپانیامیالدی شانزدهم  هسددر اين محصول های آند در پرو است. زمینی بومی کوهسیب

های اجتماعی و پیشرفت -شرايط اقتصادی ،اروپا انتقال يافت. از زمان جنگ جهانی دومجا به سراسر کشور برده شد و از آن

 
 24/9/1400: رشيپذ خيتار                             16/5/1400 :افتيدر خيتار -1  

   darabi6872@yahoo.com:مسئول، پست الکترونیک نويسنده -2

، مان تحقیقاتزستان، سازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوراعی و باغی، بخش تحقیقات علوم زبه ترتیب، دانشیار  -3
تان نابع طبیعی جنوب اسمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مبخش تحقیقات علوم ژراعی و باغی، استاديار  و آموزش و ترويج کشاورزی، اهواز

 ، جیرفت.کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی
4. Potato (Solanum tuberosum L.)                                     5. Tuber 
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عنوان  گرمسیری نیز به هایمنطقهمعتدل،  هایمنطقهبر  افزون تا موجب شدکشاورزی  هایمحصولدر زمینه ی فناور

زمینی در سیب ،هامنطقهدر اين پرمحصول و زودرس  هایرقم و با کاشت زمینی مطرح شوندکننده سیبتولید هایمکان

  (.37)های اصلی درآمد رديف يکی از غذا

تن در هکتار  65/36 تولیدآن میانگین هکتار و  142904، 97-98ايران در سال زراعی زمینی در سطح زير کشت سیب

ستان به مصرف زم روزهای نخستینمعتدل کشور در پايیز و  هایمنطقهشده در  زمینی تولیدسیب (.5گزارش شده است )

ل رضه آن در فصعگرم و  هایمنطقهزمینی در خالء اين محصول در بازار وجود دارد. با کشت سیب آنو بعد از  رسدمی

 هکتار 13983جنوبی کشور  هایمنطقهسطح زير کشت اين محصول در  .را پر کردتوان اين خالء زمستان و بهار می

و فصل در د هامنطقهدر اين  زمینیسیب شتاک (.5) است در کشور( سطح کل زير کشت اين محصول %8/9)معادل 

ارائه و  ب کشوردر جنو زمینیهای سیبپژوهشچهار دهه  مروری برهدف اين مقاله،  .است پذيرامکان و پايیز زمستان

  .اين محصول استتولید های کاهش چالشبه منظور  راهکار

 

 مواد و روش ها

 نژادیبهی هاپژوهش

ا هرقماين  گیرچشمچنین اختالف و همزمینی با دوره رشد متفاوت سیبمتعدد  هایرقمبا توجه به در دسترس بودن 

با وب بسیار مطل محصولمناسب و سازگار با هر منطقه برای تولید  رقم  گزينش(، 37های محیطی )از نظر تحمل تنش

ی هايبايد دارای ويژگی نوب کشوری جگرمسیر هایدرمنطقه خارج از فصل شتابرای کزمینی سیب هایرقم .اهمیت است

 (.22) د باش دهی زيادمحصولپتانسیل  مايی ودهای ، متحمل به تنشزنی سريع، دوره خواب کوتاهزودرسی، جوانه ازقبیل

نشان های تحقیقاتی جنوب کشور )بهبهان، جیرفت، برازجان و ايرانشهر(  آزمايش دو ساله در ايستگاهنتايج  -شت پاییزهاک

 هدر آزمايش دو سال (. 15 ،11) می باشد هامنطقهزمینی در اين ترين رقم برای کشت پايیزه سیبمناسب ‘سانته’که  داد

 ‘جاويد’و  ‘خاوران’، ‘ساواالن’، ‘سانته’های رقمو  پیشرفته 1)کلون( همگروهتیمار شامل سه  7زراعی های ويژگیو  محصول

منطقه بهبهان و رامهرمز  2های کامل تصادفی با سه تکرار در سال اول در بهبهان و در سال دوم در در قالب طرح بلوک

های اندام رسید که در نتیجه کلیه سلسیوسدرجه  -4/1دی ماه دمای هوا به  6در تاريخ  ،اول آزمايش . در سالدشبررسی 

گزارش  آزمايش با دست آمده از اين نتیجه بهبین  .نشدنداز بین رفتند و گیاهان نیز ترمیم  زمینیهای سیببوته هوايی

است هماهنگی  سلسیوسدرجه  -3تا  -1  زمینیدمای کشنده برای سیباست  شده در آن گفته( که 51) 2و همکاران پالتا

 دلیلمحصول اقتصادی تولید نکرد. در سال دوم آزمايش به  3ها()ژنوتیپها نژادگاناز يک در اين سال هیچ  .وجود دارد

های رقم ،اين پژوهشدست آمده از های بههجنتیماه برداشت شدند. بر اساس اسفندهای میانهها در ژوخه ،ندانبيخ نبود

جیرفت در زمینی  سیببرای کشت (. 31زمینی در استان خوزستان معرفی شدند )کشت پايیزه سیب ‘جاويد’و  ‘خاوران’

شت پايیزه ادر کها نتیجه پژوهشاز مجموع  (.46 ،1) توصیه شدند ‘اوتاوا’و  ‘کولومبا’  ‘ساتینا’و  ‘ورگو’،  ‘سانته’های رقم

 کاشت پايیزه محصولتوان چنین نتیجه گرفت که حتی در صورت نبود يخبندان، میدر جنوب کشور زمینی سیب

شدن گیاه در دوره  رو به رو اين موضوع دلیل .معتدل کشور  کمتر است های منطقه نسبت بهها منطقهزمینی در اين سیب

 (. 31) است کمشدت و مدت نور و دمای اقلیمی نامساعد از جمله کاهش وضعیت حجیم شدن ژوخه با  

 
1. Clone                                                                    2. Palta et al.                                                                    3. Genotype 
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بهان منطقه عقیلی شوشتر و بهدو  در1363( بعد از شش سال بررسی از سال 34صباغ شوشتری ) -شت زمستانهاک

 يگر،دو ساله د یيشدر آزما پژوهشگراين . استترين رقم زمینی مناسبشت زمستانه سیبابرای ک ‘کوزيما’کرد گیری نتیجه

قايسه و سه تکرار م های کامل تصادفی بابهبهان در قالب طرح بلوکرا در ايستگاه تحقیقات کشاورزی زمینی سیبده رقم 

و در سال  20سال اول رر خوزستان دد در يک پژوهش ديگر ،(. 53)کرد برتر توصیه های رقمعنوان را به ‘مورن’و  ‘کوزيما’

به عنوان ب ترتیبه ‘انتهس’و  ‘آريندا’، ‘بینال’، ‘پیکاسو’، ‘ايلونا’ پژوهشمطالعه شدند. بر اساس نتايج اين  رقم 19دوم 

را در  ‘جاويد’ و ‘هسانت’هایرقمزراعی های ويژگی( 7حسن پناه و همکاران ) (.51معرفی شدند )زمینی سیببرتر های رقم

طور به ‘يدجاو’ رقم محصولفروش و اجزای قابل محصولکل و  محصول .کردنددزفول در خوزستان مقايسه های مزرعه

شاورزی بهبهان در در ايستگاه تحقیقات ک رقم 12 مدت دو سالآزمايش بهيک در  .بودبیشتر  ‘سانته’ داری از رقممعنی

برای  ‘جلی’و ‘انباب’ یهارقمبر اساس نتايج اين بررسی،  .مقايسه شدندهای کامل تصادفی با سه تکرار قالب طرح بلوک

و ل مطالعه مدت دو سا بهزمینی رقم سیب14 ،دو ساله در جیرفت یدر آزمايش. (22توصیه شدند )کشت در خوزستان 

 محصول، شت پايیزههمانند ک (.1برتر آرمايش معرفی شدند ) هایرقمبه عنوان  ‘کولومبا’و  ‘بانبا’، ‘اوتاوا’های رقم

 چشمگیرور طبه معتدل کشورهای منطقهاين محصول در  محصولاز  و در اين فصل کاشتها منطقهزمینی در اين سیب

 بب افزايش فاصلهکه ساست های بذری ژوخه هنگام کاشتدر دما  پايین بودن  ،اين موضوعهای دلیليکی از  .کمتر است

 .(56)هاست هژوخبودن دما در مرحله حجیم شدن زياد مهم ديگردلیل شود. میزمانی بین کاشت ژوخه و خروج گیاهان 

 زراعیبههای پژوهش

 ماید به گیاه اين .است سرمادوست نظر اين از و دارد تریمطلوب رشد کم یدما در زمینیسیب کلی طوربه -تاریخ کاشت

 در اصل ،سرما تحمل نظر از اين محصول ،زيادزمینی به دمای حساسیت سیب دبا وجو(. 23) است حساس بسیار زياد

 هایمنطقهسی و بررسی آمار هواشنا موردهابا توجه به اين  .(48) شودمی شناخته ندان و يخب سرما به حساس گیاهی

 يیدماهای تنش برابرزمینی، گیاهان در شود که در هر دو فصل کاشت پايیزه و زمستانه سیبمشخص می ،جنوب کشور

 .است بسیار مهمتاريخ کاشت مناسب  گزينش ،حرارتیهای سوء اين تنش تأثیرهایگیرند. برای کاهش قرار می

 محصولرا بر ر  شهريو 30و 15اول، اثر سه تاريخ کاشت  ساله،يک( در اهواز در آزمايش 9خاوری و معلمی ) -کشت پاییزه

شهريور  15تن در هکتار( را در تاريخ کاشت  18/29محصول ) بیشینه ‘کوزيما’. رقم بررسی کردند ‘آئوال’و ‘کوزيما’ رقم دو

تاريخ کاشت  5 اثر در ايستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان سالهدوآزمايش يک  ( در14) دارابی .کردو برداشت دی ماه تولید 

 مهر ماه به 15تاريخ کاشت  نمود. ارزيابیزمینی سیب رقم 5 محصولرا بر آبان  روزهای پايانیشهريور تا  روزهای پايانیاز 

بر اساس نتايج  .معرفی شدندآزمايش  اين برتر هایرقم ‘ايلونا’ و ‘هرتا’، ‘آجیبا’های رقمتاريخ کاشت و  بهترين عنوان

با توجه به  (43 ،39توصیه شده است ) جیرفت منطقه  در شت سیب زمینی ابرای کاريخ کاشت اول مهر ، تهاآزمايش

)در  زمینی رعايت تاريخ کاشت توصیه شدهسیبپايیزه که در کشت کرد گیری نتیجهتوان چنین میها آزمايشاين نتیحه 

از تاريخ پیش شت ادر صورت کزيرا  ،استاهمیت  بابسیار  (مهر ماهمیانه مهر ماه و در خوزستان  روزهای نخستینجیرفت 

نتیجه کاهش  کاهش درصد سبز و در احتمال بذری،های ژوخه شديد خطر پوسیدگی ،به دلیل باال بودن دما ،توصیه شده

کاهش دما، شدت و مدت  با  ژوخهحجیم شدن  مرحله سرتاسر  ردر صورت تاخیر در کاشت، گیاهان د محصول وجود دارد.

خواهد  محصولافت شديد  سببوضعیت که اين د نشومی روبه رو های ابری کاهش طول روز و افزايش روز دلیلنور به 

که تا . با توجه به ايناست  %20ندان در دی ماه بکه احتمال يخکرد ساله مشخص  10 هدور دربررسی آمار هواشناسی  .شد
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بنابراين حتی  با رعايت تاريخ  ،(24) عرضه به بازار را ندارندو قابلیت اند ها هنوز کوچکژوخهاز اواسط بهمن ماه،  پیش

 .نخواهد بودمحصول کشت پايیزه قابل فروش  %20احتمال به  توصیه شده،

خوزستان  در ‘کوزيما’عنوان تاريخ کاشت مناسب برای رقم سرتاسر دی ماه به ،(43صباغ شوشتری ) -کشت زمستانه

رقم  3وش فرقابل محصولکل و  محصولبر آذر،  30و  15 و آبان 30تاريخ کاشت  3در يک آزمايش اثر  شد. توصیه

های مرق محصول. ددار نشفروش معنیکل و قابل محصولاثر تاريخ کاشت بر  بررسی شد. ،‘سانته’و  ‘پیکاسو’، ‘آريندا’

ک در ي .(27) دندشرامهرمز  معرفی مزبور برای کشت در  هایرقم و برتری داشت ‘پیکاسو’بر رقم  ‘آريندا’و  ‘سانته’

  هایرقم ی و کیفیکمهای ويژگیروز  10 تاريخ کاشت از اول دی ماه تا اول بهمن ماه به فاصله 4اثر  ،ساله 2آزمايش 

 ،ن پژوهشدر اي رديد.گمطالعه در ايستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان  ‘المرا’و ‘ساواالن’، ‘تاسانتا’، ‘سانته’، ‘کوزيما’

تیمارهای  همهدر بین  نشد. دارعنیم ژوخه خشک ماده دصدر و فروش قابل محصول و کل عملکرد بر تاريخ کاشتتأثیر

در  .(02) ختصاص دادفروش را به خود اکل و قابل محصول بیشینهدر تاريخ کاشت اول بهمن ماه  ‘ساواالن’ رقم ،آزمايشی

 سیب رقم چهار راعیزهای ويژگیروز بر  10 هفاصل به ماهدی اول تا آذرماه يازدهم از کاشت تاريخ 3اثر  ،ديگر یپژوهش

درجه  -2/3 به هوا ماید ماه بهمن سوم تاريخبررسی شد. در  ‘المرا’ و ‘سانتاتا’ ، ‘ساواالن’، ‘سانته’های نامزمینی به 

آذر ماه به  21 و 11 کاشت تاريخ 2در  گیاهان ،ندانبيخ ندان به مدت چهار شب ادامه يافت. هنگامخبرسید و ي سلسیوس

 بودند نشده خارج خاک از ماه هنوز دی اول کاشت تاريخدر گیاهان  اما ،بودند ایسبزينه رشد بندی وژوخهترتیب درمرحله 

ياد نظر اين صفت رقم  از و داشت تعلق ‘ساواالن’ به رقم محصول بیشترين د.داشتن قرار ها جوانه توسعه و رشد مرحله در و

در مقايسه با  ،ذرآ 21و  11تاريخ کاشت  2فروش قابل محصولکل و  محصولداری داشت. رقم ديگر برتری معنی 3بر  شده

گويای اين واقعیت  هاپژوهشاين دستاوردهای بندی جمع  (.30داری نشان داد )کاهش معنی ،تاريخ کاشت اول دی ماه

شت اورت کصدر  .است که رعايت تاريخ کاشت توصیه شده )سرتاسر دی ماه(  تقش بسیار مهمی در تعیین محصول دارد

کاهش  قدارمکاهش خواهد يافت.  محصول رخ دهددر دی يا بهمن ماه  اگر يخبندان، شده تاريخ کاشت توصیه ازپیش 

 هورداه شدن کوت به دلیلندان. در صورت تاخیر در کاشت، بو شدت و مدت يخ گیاه به مرحله رشدبستگی دارد  محصول

      .خواهد يافت فروش افزايشغیر قابل محصولو درصد  کاهشکل  محصول، رشد و نمو

ير سبز شدن دگرمسیری،  هایمنطقهزمینی در کشت زمستانه سیبهای دشواریاز  يکی -دار کردن ژوخه هاجوانهپیش

ر سبزشدن دبرای تسريع  مناسبراهکار  (.31) استفصل رشد  روزهای نخستیندما در  بودن اندک دلیلها به ژوخه

اثر  ،پژوهش يک در (18. دارابی )استاز کاشت  پیشها ژوخه کردندارجوانه ،بودن دما اندکهای بذری در هنگام ژوخه

د شده های خرمايش کرتبه صورت آز  ‘پیکاسو’و  ‘ايلونا’، ‘مارفونا’ هایرقم زراعی ويژگی هایبر عمکرد و  زنیجوانهپیش

 محصولاد ژوخه و تعداد ساقه و تعد . کردبررسی سال  3 مدتبههای کامل تصادفی در چهار تکرار  بلوکدر قالب طرح 

 (.2و  1 های)جدول افزايش يافتدار طور معنیدار شده بهجوانهپیشهای ژوخه

 زياددر هوای گرم به دلیل  گیرد،کشت در شرايط گرم و دشوار صورت می زمینی،پايیزه سیب در کشت -عمق کاشت

ها به شدت کاهش شود. در چنین وضعی رطوبت ژوخهيابد و در نتیجه خاک خشک میتبخیر افزايش می مقداربودن دما 

مزرعه کاهش خواهد يافت. برای  شدگیروند و در نتیجه درصد سبزهای اين اندام از بین می يابد و بیشترجوانهمی

آزمايش در  در(. 53است )شدهها پیشنهاد تر ژوخهعمیق، کاشت زيادهای بذری در دمای جلوگیری از پوسیدگی ژوخه

زمینی  به مدت سیب  هایرقمهای زراعی ژوخه و ويژگی محصولبر  سانتیمتر  20و  15، 10خوزستان اثر سه عمق کاشت
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و  ‘آجیبا’بهترين عمق کاشت بود و  سانتیمتر  15(. بر اساس نتیجه اين پژوهش، عمق کاشت 21) دو سال مطالعه شد

 سانتیمتر  20و  15، 10ديگر، در کشت پايیزه  اثر سه عمق کاشت  در آزمايشی .برتر آزمايش معرفی شدند هایرقم ‘ايلونا’

(. دلیل 04توصیه شد ) سانتیمتر  20با عمق کاشت ‘نويتا’زمینی در جیرفت مطالعه و سرانجام رقم در شش رقم سیب

آزمايشی  توان به اختالف در شرايط اقلیمی دو منطقه، و به ويژه بافت خاک مزارعتفاوت در نتیجه اين دو آزمايش را می

 نسبت داد.

 

 هاین، تعداد ساقه، تعداد ژوخه در  ژوخههای روز از کاشت تا سبز شدمقايسه میانگین -1جدول

 ها.ه و نشده و انحراف معیار اين صفتدار شدپیش جوانه  

 ژوخه بذری
 ژوخهتعداد  تعداد ساقه روز تا سبز

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 a39/41 30/0 a62/3 21/2 a63/8† 51/3 پیش جوانه دار شده
 b69/50 50/0 b82/2 11/2 b23/7 77/4 دار نشدهپیش جوانه

 .ندارند %5داری در سطح احتمال در يک حرف مشترک هستند از نظز آزمون دانکن اختالف معنی دستکمهای هر ستون که میانگین †

 

 ایهدر  ژوخه قابل فروش محصولکل و   محصول،  ژوخهوزن  هایمقايسه میانگین -2جدول

 .هاصفتدار شده و نشده و انحراف معیار اين پیش جوانه

 .ندارند %5داری در سطح احتمال در يک حرف مشترک هستند از نظز آزمون دانکن اختالف معنی دستکمهای هر ستون که میانگین† 

 

و حاصلخیزی  رشدوضعیت چون رقم، هايی عاملزمینی به تراکم بوته مطلوب در سیب -تراکم بوته و تاریخ برداشت

و کیفیت  محصول مانندمتعددی موردهای بايد . برای تعیین زمان برداشت (36دارد )خاک و طول دوره رشد بستگی 

 هایويژگی زمینی کشت شود واز سیب بعدبايد ، محصولی که آنمنطقه، قیمت و هدف از تولید  اقلیمیوضع ، ژوخه

 (.19فیزيولوژيکی و ژنتیکی رقم کشت شده را در نظر گرفت )

 به مدت دو سال زمینیرقم سیب ششدر  بوته در متر مربع  3/5و  6/7، 9/8تراکم  3 اثر ،در يک آزمايش -کشت پاییزه

، ‘آجیبا’های يش،رقمدر اين آزما. استبوته در متر مربع  9/8ترين تراکم، که مناسب ه شدنشان داد و در خوزستان بررسی

  (.31)تشخیص داده شدند برتر  ‘کنکورد’ و ‘تیماته’

 25و 10 و سه تاريخ برداشت ه در متر مربعتبو 3/5و  6/7، 9/8اثر سه تراکم کاشت  پژوهشدر يک  -کشت زمستانه

در کشت زمستانه در ايستگاه  ‘پیکاسو’و  ‘آريندا’ ،‘سانته’سه رقم  محصولو اجزای  محصولبر  خرداد 9ارديبهشت و 

 محصولکل و  محصولبوته در متر مربع بیشترين  9/8مطالعه گرديد. تراکم ت دو سال دبه م تحقیقات کشاورزی بهبهان

 ژوخه بذری
 ژوخه )گرم(وزن  میانگین 

 کل محصول

 )تن در هکتار(

 قابل فروش محصول

 )تن در هکتار(

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 b02/60 93/5 a52/25 07/5 a03/23† 56/9 پیش جوانه دار شده
 a15/65 43/5 b36/22 38//5 b40/21 82/10 دار نشدهپیش جوانه
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بوته در متر مربع و تاريخ برداشت  9/8با تراکم  ‘سانته’با توجه به نتايج اين بررسی کاشت رقم  .(19) تولیدقابل فروش را 

در هر دو فصل کشت پايیزه و زمستانه در تراکم  محصولبیشینه بودن  دلیل .ارديبهشت توصیه گرديد در روزهای پايانی

توان به مواجه شدن گیاهان در مرحله حجیم شدن ژوخه با شرايط اقلیمی نامساعد )در کشت بوته در متر مربع را می 9/8

به همین  (.19) شودها میپايیزه روزهای سرد و کوتاه و در کشت زمستانه دمای باال( نسبت داد که مانع از رشد و نمو ژوخه

 های معتدل کشور بیشتر است. های جنوب از منطقهزمینی در منطقهدلیل تراکم مطلوب برای کشت سیب

 توأمکشت 

کار هايیزه راها در کشت پژوخهانداز در هنگام کاشت سايه یکاهش دما و ايجاد میکرو کلیمای مناسب توسط گیاه

 ،ديگر سوی از .استزمینی سیب محصولافزايش درصد سبز و  ،های بذریژوخهزراعی مناسب به منظور کاهش پوسیدگی 

رسد نظر میهن بچنی شود.می گیاه محصولکاهش  موجبها در کشت زمستانه ژوخهبودن دما در هنگام حجیم شدن  زياد

زمستانه  ه و پايیزدر کشت زمینی سیب  محصولافزايش  موجبکاهش دمای خاک  راهزمینی از که کشت توام ذرت و سیب

 (. 8) خواهد شد

 (‘سانته’)رقم  زمینی( و سیب704( کشت توام ذرت )رقم 14( و دارابی )01زاده )خدادادی و حیات -پاییزه توأمکشت 

 اندازیايهکه س ن دادنشانتايج اين پژوهش  .کردندبه مدت دو سال در بهبهان و برازجان مطالعه به روش تاخیری نواری را 

ش درصد سبز و افزاي سببکه  ندارد مقداریبه  دما هشبر کا یچشمگیر ثیرأزمینی تهای کشت سیبرديفذرت روی بوته 

  .تشخیص داده نشددر نتیجه کشت توام اين دو گیاه سودمند  و ،زمینی شودسیب محصول

وش تاخیری ربه (‘آريندا’زمینی)رقم ( و سیب704ذرت )رقم  توأم کشت  ،دو ساله یدر پژوهش -زمستانهتوأم کشت 

ذرت  حصولم. بهمن ماه کشت شد 20دی ماه و ذرت در روزهای نخستینزمینی در در جیرفت مطالعه شد. سیب نواری 

روی  ذرت شديد ندازیازمینی به دلیل سايهسیب محصول اما ،يافت افزايش دلیل استفاده بیشتر از نور هب توأم در کشت 

 توأمکشت  جیرفت ودر دو منطقه کهنوج  (6) همکارانجاللی و  (.8) کاهش يافت نور کافی نرسیدندر نتیجه  و اين گیاه

هار تکرار با چ دفی های کامل تصاهای خرد شده در قالب طرح بلوکزمینی را به صورت آزمايش کرتافزايشی کینوا و سیب

 5زمینی )الص سیبخبوته در متر مربع(، کشت  30) از کشت خالص کینوا ند. تیمارهای آزمايشی عبارت بودکردندارزيابی 

نشان  پژوهشنتیجه  .5:30و  5:25، 5:20 ،5:15 ،5:10، 5:5هایبا تراکمزمینی بوته در متر مربع(، کشت توام کینوا: سیب

 موجب تمالبه اح که شده اندازی سايه و خاک سطح تربیش پوشش به منجر توام در کشت کینوا تراکم شيافزا کهداد 

 سیب صولمح و هابوته رشد بهبود شرايط نتیجه در و ساخته امکان پذير را خاک از تبخیر کاهش و خاک دمای کاهش

در متر یب زمینی سبوته  5 و کینوا بوته 30 توأماز کشت  زمینی برای سیب بهترين نتیجه .است آورده فراهم را زمینی

   .(6) مربع حاصل شد

 تغذیه

مینی در ز. پتاسیم در سیبداردزمینی اهمیت زيادی حاصلخیزی خاک برای تولید مطلوب سیبمديريت تغذيه و 

 (.37دارد ) یاساسنقش  و تبديل قند به نشاسته ژوخهانتقال مواد فتوسنتزی و قند از برگ به  مانندهای متابولیکی فرايند

ايش ها، افزوخهژموقع  عنصر برای رسیدن به. اين استزمینی بسیار مهم و کلیدی در تغذيه سیب ینیتروژن نیز عنصر

  (36)نشاسته و ذخیره آب الزم است. 
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رقم  هارچ محصولرا بر  O2Kمقدار  5 ثیرأجیرفت ت همنطقدر  یدر آزمايش( 39) میرزايی و همکاران -کشت پاییزه

در هکتار  O2Kلوگرم  کی 80و مصرف  ‘کنکورد’و  ‘مارفونا’های رقمبا کاشت  محصول یشترينب .کردند ارزيابی  زمینیسیب

 ن خوزستاندر شمال استا های کامل تصادفی با سه تکرارآزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک در يک تولید شد.

 2در هر  لعه گرديد. مطا ‘آريندا’و  ‘سانته’رقم  2تن کود مرغی در  5به همراه  نیتروژنی سطح کود  5اثر   ،)انديمشک(

 و 140به  ینتروژفزايش مصرف کود نیا دست آمد و با هکیلوگرم نیتروژن در هکتار ب 70با مصرف  محصولرقم بیشترين 

رم  ممکن کیلوگ 70 مصرف بیشتر از هایدر تیمارژوخه  محصولکاهش يافت. کاهش  محصولکیلوگرم در هکتار  210

اد ب آب و موبرای جذ ایو  ايجاد رقابت بین بوتههای هوايی گیاه است ناشی از افزايش زيست توده و تشديد رقابت اندام

 150و  100، 05، 0مقدار  4در را صورت سديم سلنات م بهوسلنی ( تاثیر4بیدشکی و همکاران )  (.39) باشد يیغذا

نطقه مه و زمستانه در زمینی در کشت پايیزکمی و کیفی ژوخه سیب هایبر صفتپاشی صورت محلول گرم در لیتر بهمیلی

اهش کیترات ژوخه زمینی افزايش و میزان نبا افزايش مصرف سلنیوم محصول سیب .کردندمطالعه  ‘سانته’در رقم  جیرفت

 .ستاسنتز گیاه فتو مقدارر بثیر آن أم و  تواکسیدانی سلنیآنتیاثرهای دلیل م به وتیمار با سلنی زيرافزايش رشد گیاه يافت. 

ات شی از نیترخب یاحیا بموجکتاز ها از جمله آنزيم نیترات ردونزيمافزايش فعالیت برخی آ بام وسلنیرسد (. به نظر می53)

 .(4) دشومیزمینی سیب ژوخهتجمع نیترات در کاهش  موجب راهو از اين شود میزمینی موجود در بوته سیب

 محصولبر را  خاکی صورتبه کلسیم نیترات مصرف و کلسیم نیترات پاشیمحلولاثر  (2آيین و جاللی ) -زمستانهکشت

پايان  گرمای تنش و دی( 10 ،موقعبه )کاشت بدون تنش در شرايط (‘امیلو’و  ‘ساتینا’،  ‘سانته’) زمینیسیبهای رقم

 محصولبهبود  باعث کلسیم نیترات مصرف. کردنددر جنوب استان کرمان مطالعه  بهمن(، 15 ،ديرهنگام کاشت( فصل

هکتار به صورت  در کیلوگرم 75 تیمار و شد زمینی سیب هایرقم محصول اجزای و قابل فروشژوخه  محصول کل، ژوخه

 غشای پايداری بهبود باعث ريشه ناحیه در کلسیم باالی غلظتبود.  تیمارها ساير از برتر داریمعنی طورخاک کاربرد به

وجود  تنشوقتی (. 54کند )کمک می گرما تنش با مقابله برای گیاه به نتیجه در و شودمی بهتر ياخته کارکرد و ها هياخت

 تنش درشرايط اما ،داردداری برتری معنی ‘امیلو’بر رقم  ‘ساتینا’ ، ‘سانته’ هایرقم فروش قابل ژوخه محصول ،نداشته باشد

 مورد هایرقم فروش قابل ژوخه محصول شديد کاهش ندارد. وجود زمینی سیب هایرقم بین داریمعنی تفاوت گرما

 هايیمنطقه برای هارقم اين که داد نشان ،در میان نیست تنش هنگامی که به نسبت ،گرما تنشوضعیت  در بررسی

های کامل تصادفی با فاکتوريل در قالب طرح بلوک آزمايشيک  در .دچارند فصل انتهای تنش گرمای به که مناسب نیستند

رقم  دوکمی و کیفی های ويژگیبر کمپوست و کود اوره ورمی شامل مختلف منابع نیتروژن ترکیب هایاثر  ،تکرار سه

 نشان داداين پژوهش نتیجه  .(45) مطالعه گرديد در ايستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان (‘سانته’و  ‘ساواالن’)زمینی سیب

نیتروژن مورد نیاز گیاه از  %100در مقايسه با تامین  ،کمپوستورمی راهزمینی از ن مورد نیاز سیبژتامین بخشی از نیترو

، افزايش کارايی ژوخه، تعداد ژوخهفروش قابل محصول و (3جدول ) کل محصولتواند سبب افزايش می ،کود اوره راه

رقم  دودر هر را  درآمد کشاورزانشود و  ژوخهمصرف نیتروژن و افزايش کارايی زراعی مصرف نیتروژن و کاهش نیترات 

آلی از  هماداين  زيادهای مزيتکمپوست و کود شیمیايی درترکیب ورمی محصولافزايش  دلیل. افزايش دهد مورد مطالعه

 عنصرهایو فراهمی  EC، pH، شیمیايی )و تهويه( نفوذپذيریفیزيکی )ظرفیت نگهداری آب، های ويژگیجمله بهبود 

در  (33رفیع و همکاران ) .است (55های رشد )و تولید هورمون( 49 و 47)خاک  زيستیهای غدايی(، افزايش فعالیت

 های مورد نیاز برای)مخلوطی از همه اسید آمینه ، اسید آمینه آزاداسید های رشد شامل: هیومیکاثر  محرک یآزمايش
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 شاهد )مصرفهای رشد و ، مصرف توأم محرک(Ca-Kو  Zn ،K، Ca)غذايی  عناصر کمپلکس شده با ، اسیدآمینهفتوسنتز(

 نتیجه آزمايش نشان داد که در بررسی کردند. ‘اوتاوا’و  ‘سانته’رقم  دونشدن محرک رشد( را  بر صفت های کمی و کیفی 

 قابل فروش ژوخه  محصولکل و  محصولدار افزايش معنی موجبجز اسیدآمینه( های رشد گیاهی )بهرقم، محرک دوهر 

های رشد مربوط به مصرف توأم محرکقابل فروش  محصولکل و  محصولرقم، بیشترين  دوشدند. در هر  نسبت به شاهد

دار مقدار های رشد باعث کاهش معنیکاربرد محرکرقم در تیمار شاهد مشاهده و  دوبود. بیشینه نیترات ژوخه در هر 

 تأثیربه توان روی را میس شده با کمپلک با کاربرد هیومیک اسید و اسیدآمینه محصولدلیل افزايش  نیترات اين اندام شد.

. عنصر نسبت دادغیر قابل فروش  ژوخه محصولکل و کاهش درصد  محصولبر  آمینهاسیدهایهیومیک اسید و  مثبت

 بر تعديل گرما در انتهای فصل رشد سیب تأثیر( و عنصر کلسیم با 50) های محیطـیسازگاری گیاه به تنشپتاسیم با 

  شدند. محصولافزايش  موجبزمینی، باعث کاهش خسارت گرما و در نتیجه 

 

 .ر اين صفتو انحراف معیا ود نیتروژنمحصول کل در برهمکنش رقم و منابع مختلف ک دو ساله هایمقايسه میانگین  -3 جدول

 %1داری در سطح احتمال های هر ستون که دستکم در يک حرف مشترک هستند از نظر آزمون دانکن اختالف معنیمیانگین †

 .ندارند

 

 آبیاری

يجاد ا محدوديت کشاورزی هایمحصول ر تولیدب نیمه خشک و خشک هایاقلیم در که است عاملی ترينعمده آب

م به کسیت شديدی دارد، حسا سیستم ريشه سطحیکه اين، به دلیل هادر مقايسه با ساير محصول ،زمینی سیب کند.می

 . نشان می دهدآبی 

کاشت  الگوی وآبیاری )شبانه و روزانه(  ای(، زمانآبیاری )بارانی و قطره روش اثر در يک پژوهش -کشت پاییزه

و  ‘ورگو’)زمینی های سیبرقم محصول اجزای و محصول( بر سانتیمتر 65×23و 70×5/21، 75×20های کاشت)فاصله

 روش در محصول بودن باال دست آمد.به ایقطره آبیاری روش از ژوخه محصول بیشینهبررسی شد.  جیرفتدر  (‘سانته’

 کمتری انرژی گیاه و داشته است مناسبی رطوبتی وضعیت خاک همیشه که است دلیل اين به به احتمال ایقطره آبیاری

 است مصرف کرده زيستی و فیزيولوژيکی هایفعالیت در ديگر را خود اضافی و انرژی خاک کرده از آب جذب صرف را

 انحراف معیار منابع مختلف کود نیتروژن رقم
 عملکرد کل

 )تن در هکتار(
 d14/14† 19/1 نیتروژنعدم مصرف  

 bc62/20 57/1 کمپوستورمی %50اوره+ 50% سانته

 a56/23 51/3 کمپوستورمی %25اوره+ %75 

 c99/18 02/1 اوره %100 

 d52/14 70/1 عدم مصرف نیتروژن 

 a99/24 00/3 کمپوستورمی %50اوره+ 50% ساواالن

 a24/25 93/2 کمپوستورمی %25اوره+ %75 

 ab36/22 29/3 اوره %100 
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 در آبان و مهر هایماه در هوا دمای کهاين به توجه با بود. بیشتر شبانه آبیاری با مقايسه در روزانه آبیاری در محصول .(42)

 آبیاری بنابراين است، معتدل هایمنطقه متعلق به زمینیسیب طرفی گیاه از و است سلسیوس درجه 25 از بیش جیرفت

 65×23 کاشت فاصله .گذاشته است سیب زمینی ژوخه محصول بر مثبتی تأثیر گرديد که هوا دمای تعديل باعث روز در

 به سانتیمتر  75 از کاشت هایرديف بین فاصله کاهش با داری داشت.فاصله کاشت ديگر برتری معنی 2بر  سانتیمتر 

 تغییر به دلیل  به احتمال سانتیمتر  23 به سانتیمتر  20 از هابوته بین فاصله افزايش طرفی از سانتیمتر و 65

اقلیمی افزايش  هایعامل از گیریبهره و غذايی مواد و آب بهتر جذب مستطیلی، حالت از هارديف بین فاصله

 ‘ورگو’رقم   محصولبر  ‘سانته’رقم  محصول .است زمینی داشته سیب ژوخه محصول بر مثبتی نقش که يافته

   (.42برتری داشت. )

 

 هایمنبعر دژن و کارايی مصرف نیتروژن نیترات ژوخه، کارايی زراعی نیترو مقدارهای دو ساله مقايسه میانگین -4جدول 

 .هاو مقادير انحراف معیار اين صفت کود نیتروژن

 %1داری در سطح احتمال آزمون دانکن اختالف معنیهای هر ستون که دستکم در يک حرف مشترک هستند از نظر میانگین  †

 ندارند.

 

متر میلی 125و  100، 75، 50از دور آبیاری، آبیاری بعد چهاراثر در يک پژوهش  (23) رفیع و دارابی -کشت زمستانه

،  ‘آريندا’ زمینیسیب رقم سه محصولفروش و اجزای قابل محصولکل و  محصولرا بر  Aکالس تشتک تبخیر تجمعی از 

 محصولکل و  محصول. بیشترين کردندسال مطالعه  دوخوزستان به مدت  در آبیاری نشتی روش در ‘سانته’و  ‘پیکاسو’

اختالف اين دور آبیاری با دور  ،هاصفتاين  نظراز  اما ،متر  تبخیر تولید شدمیلی 50در دور آبیاری  ژوخهفروش قابل

به کاهش دمای خاک در  نتواارها را میمدر اين تی محصولافزايش  دلیل نبود.دار متر تبخیر معنیمیلی 75آبیاری 

ها نسبت ژوخهدورها و فراهم شدن شرايط مساعد برای رشد و نمو ديگر نسبت به  متر تبخیرمیلی 75و  50 آبیاری هایدور

 کالستشتک متر تبخیر تجمعی از میلی 75با دور آبیاری  ‘آريندا’و  ‘سانته’های رقمکاشت  ،نتايج اين پژوهش هپاي بر داد.

A در مراحل مختلف  آبی درصد نیاز 100و   80، 60 تامین :محدوديت آبیدر يک آزمايش اثر  (52دارابی ) .توصیه شد

 ژوخهو از مرحله حجیم شدن  ژوخهحجیم شدن  کل دوره رشد و نمو گیاه، از مرحله سبز شدن تا مرحله)رشد و نمو گیاه 

منابع مختلف کود 

 نیتروژن

 مقدار نیترات ژوخه

 گرم در کیلوگرم()میلی

 کارايی زراعی نیتروژن

)کیلو گرم ژوخه در کیلوگرم 

 نیتروژن(

 کارايی مصرف نیتروژن

)کیلوگرم ژوخه در 

 کیلوگرم نیتروژن(

انحراف 

 معیار

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

  - - - c98/72† 14/16 عدم مصرف نیتروژن

  %50اوره+ %50

 کمپوستورمی

45/12 b03/87 22/14 b62/52 08/20 b63/141 

  %25اوره+ %75

 کمپوستورمی

31/16 b36/95 75/16 a14/62 17/23 a55/151 

 a29/118 62/10 c41/39 17/18 c65/128 67/21 اوره 100%



 دارابی و آيین

104 

 

سطح محدوديت  دورقم مورد مطالعه و در هر  سهدر هر  .کردبررسی  ‘جورجینا’و  ‘اوتاوا’، ‘سانته’ رقم سه دررا  (تا برداشت

مرحله دو )شامل  ژوخهگیاهانی که فقط از مرحله سبز شدن تا حجیم شدن  محصولنیاز آبی(  %80و  60آبی )تامین 

ها تامین شده نیاز آبی آن %100پس از آنو بودند  روبهرو( با محدوديت آبی زايیژوخهای و رشد سبزينه شناسیپديده

داری در تامین شده است، اختالف معنیها نیاز آبی آن %100گیاهانی که در دوره رشد و نمو  محصولدر مقايسه با  ،است

توان را میای در اثر اعمال محدوديت آبی در مرحله رشد سبزينه محصولنداشتن کاهش  دلیل .نداشت  %1سطح احتمال 

متر بارندگی و پايین بودن حساسیت گیاه به  مبلی 90/10پايین، بارش  به نسبتروز(، دمای  15به کوتاه بودن اين مرحله )

اگر چه بر اساس  نسبت داد. ،ژوخهبندی و حجیم شدن ژوخهدر مقايسه با مرحله  ،در اين مرحله فیزيولوژيک یتنش آب

مرحله  اين پژوهش در تنش آب دراست، زايی ژوخهمتعدد يکی از مراحل حساس به تنش آب مرحله های گزارش

متر در میلی 5/61 مقدارتوان به بارندگی به را می اين موضوع  دلیل نشد. محصولدار کاهش معنی موجبزايی نیز ژوخه

محدوديت آبی گرديد. اعمال تنش از مرحله سبز شدن تا مرحله حجیم شدن تأثیرکه مانع از نسبت داد بندی ژوخهمرحله 

نیاز آبی  %60تا برداشت  ژوخهگیاهانی که از مرحله حجیم شدن  در اما ،نداشت محصولداری بر کاهش معنی تأثیر  ،ژوخه

 ،ها تامین شده بودآبی آن نیاز  %100و  %80 رشد و نمو مرحله تمام ها تامین شده بود در مقايسه با گیاهانی که درآن

و در  ژوخه، مانع از حجیم شدن ژوخهدر مرحله حجیم شدن  یآب شديد تنش يافت. کاهش %1در سطح احتمال محصول 

جويی باال و صرفه محصولبرای تولید  ،با توجه به نتايج اين بررسی (.44شد ) محصولاين اندام و کاهش نیافتن نتیجه رشد 

 .دشرشد و نمو توصیه  هنیاز در سرتاسر دور آب  مورد  %20يا کاهش  آبی نیاز %80و تامین  ‘اوتاوا’در مصرف آب، رقم 

 فیزیولوژی

، ‘سانته’امل ش زمینیسیبنژادگان  3های رشد برای و شاخص های زراعی اقلیمیشاخص ،پژوهشدر يک  -کشت پاییزه

محصول  مطالعه گرديد. در دوره رشد و نمور خوزستان د 397082-10و  397031-7 همگروه دوو  ‘جاويد’و  ‘خاوران’

ساعت در  22/15909رشد واحد هلیو ترمال،  -روز -ساعت در درجه 9/10734رشد،  -روز -واحد درجه 9/1429مقدار 

 . کارايی مصرفشاخص نوری دمايی دريافت گرديد در روز رشد -روز -درجه 86/53رشد واحد نوری دمايی و  -روز -درجه

رشد  -روز -ار در درجهکیلوگرم در هکت 23/23تا  61/15ترتیب از حرارت و کارايی مصرف واحد هلیو ترمال بسته به رقم به

 به های حرارتیخصبیشترين و کمترين شا .رشد متغیر بود -روز -گرم در هکتار در ساعت در درجهکیلو  09/3تا  08/2و 

 و رشد دوره یابتدا در کردهای رشد مشخص ارزيابی شاخص مربوط بود. ژوخهزايی و حجیم شدن ژوخهمرحله ترتیب به 

 به گیاه، نمو و درشدوره پايانی در  .يافت کاهش ،بیشینه به رسیدن از پس و و افزايش ژوخه  و محصول نمو سرعت رشد

 در سبین رشد سرعت بیشترين .شد منفی ‘جاويد’ رقم در و داشت کاهشی روند شاخص اين رويشی، رشد کاهش دلیل

 دما کارايی مصرف االترينباز  برخورداری به دلیل ‘خاوران’ رقم داشت. تعلق نمو و رشد اولیه هایمرحله به هانژادگان همه 

 .(21) کردتولید را محصول بیشترين شد، محصول و ژوخهرشد  سرعت افزايش به منجر که ،ترمال هلیو واحد و

 ‘کوزيما’ و ‘ساواالن’، ‘سانته’رقم  3های رشد در و برخی از شاخص شناسیپديدههای مرحله ،یپژوهشدر  -کشت زمستانه

 در کشت زمستانه طوالنی هارشد جوانه همرحلکه در خوزستان نشان داد پژوهش  نتیجه. (29) بررسی شد در خوزستان

و  ایرشد سبزينه همرحلهردو ها نسبت داد. ژوخهدما در هنگام کاشت بودن  اندکتوان به اين موضوع را می دلیل .است

وهش ژاين پدر  بلوغ. مرحله بودشناسی پديدهترين مرحله طوالنی ژوخهحجیم شدن  همرحلو  روز بود 15زايی ژوخه

اولیه رشد و نمو های مرحلهدر  ژوخههای هوايی و سرعت رشد اندامکرد های رشد مشخص ارزيابی شاخص مشاهده نشد.
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و  ژوخهبه دلیل دارا بودن بیشترين سرعت رشد  ‘ساواالن’ . رقمه استکاهش يافت بیشینهافزايش و پس از رسیدن به 

 3هر  در نسبی رشد سرعت بیشینه .کردواحد سطح را تولید  در ژوخهماده خشک  محصول بیشینهسرعت رشد محصول 

 رد های حرارتی شاخص ،در يک پژوهش (.29يافت )مربوط بود و سپس کاهش  نمو و رشد اولیه هایمرحله رقم به

واحد،  9/1781رشد دريافت شده  -روز -در دوره رشد و نمو گیاهان مقدار درجهسال مطالعه گرديد.  2خوزستان به مدت 

رشد در روز بود.  -روز -درجه 85/54  اخص نوری دمايیرشد و  ش -روز–ساعت در درجه  93/7666واحد هلیوترمال 

 -روز -گرم در هکتار در درجهکیلو  95/18تا  16/10کارايی مصرف دما وکارايی مصرف واحد هلیو ترمال بسته به رقم از 

های حرارتی رشد متغیر بود. بیشترين و کمترين شاخص -روز -کیلوگرم در هکتار در ساعت در درجه 60/2تا  39/1رشد و 

-های زراعیشاخص ،ديگر یپژوهشدر  (.22دريافت گرديد ) ژوخهحجیم شدن مرحله ای و سبزينهرشد مرحله ترتیب در به

 رشد -روز –درجه .(32) کشت پايیزه و زمستانه مقايسه شدندفصل  2 در ‘جاويد’و  ‘ساواالن’،  ‘سانته’رقم  3اقلیمی در 

، بیشتر زمستانه کشت از جوانه ها رشد مرحله در پايیزه کشت در نوری دمايی شاخص و ترمال هلیو واحد شده، دريافت

 شد موجب زمستانه کشت در ها ژوخه شدن حجیم مرحله در دما بودن زياد .بود کمتر هاژوخه شدن حجیم مرحله در اما

 کاهش پايیزه کشت با مقايسه در کاشت فصل اين در هلیوترمال واحد مصرف کارايی و حرارت مصرف کارايی ،محصول تا

 نشان دهد. %1را در سطح داری معنی

 کاشت لفص 2در  زمینیسیبرقم  8زراعی های ويژگیو  محصولبررسی  -کشت پاییزه و زمستانه محصولمقایسه 

دمای صفر باوجود  دنشان دا (17) سال در ايستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان 2به مدت  با چهار تکرارزمستانه  و پايیزه

 به اقتصادی ولمحصفقظ خسارت جزيی به اندام هوايی وارد شد و  ،زايی ژوخهدر مرحله  (نهم آذر ماه)جه سلسیوس در

بر  ش کشت پايیزهفروقابل محصولکل و  محصولدر اين سال  .(ندانبو شديد نبودن يخ نداشتنبه دلیل  تداوم)دست آمد 

ه شب به مدت س گیاهان در دهم بهمن ماهدر سال دوم آزمايش، در کشت پايیزه داری داشت. کشت زمستانه برتری معنی

ه ندان، مرحلشناسی گیاهان در هنگام يخبهای هوايی از بین رفتند. مرحله پديدهمواجه شدند و کلیه اندام خبندانبا ي

در  لید کنند وروز پس از آغاز حجیم شدن ژوخه( بود و گیاهان نتوانستند محصول کافی تو 60حجیم شدن ژوخه )حدود 

 (.5)جدول د داری را نشان دانسبت به کشت زمستانه کاهش معنی فروش کشت پايیزهمحصول کل و محصول قابلنتیجه 

 

   .تانهدر کشت پايیزه و زمس فروشقابل محصولکل و  محصول هایمقايسه میانگین -5جدول 

 %1احتمال داری در سطح های هر ستون که دستکم در يک حرف مشترک هستند از نظر آزمون دانکن اختالف معنیمیانگین  †

 ندارند.
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 دو  در  ‘ويدجا’ و ‘ساواالن’، ‘سانته’رقم سهزراعی های ويژگیو  محصول سال کي مدت به ، بررسی ديگر در يک 

کشت  در ،ين آزمايشدر ا. مقايسه شدند اورزی بهبهاندر ايستگاه تحقیقات کشبا سه تکرار   زمستانه و پايیزه کاشت فصل

ستانه برتری کشت زم محصولکشت پايیزه بر  محصول .نشدند روبهرو ندان بپايیزه گیاهان در دوره رشد ونمو با يخ

راين بناب (.23)بود  بیشترداری طور معنیرقم ديگر به دوفصل کاشت بر  دودر هر  ‘جاويد’رقم   محصولداری داشت. معنی

داری ی معنیکشت زمستانه برتر محصولکشت پايیزه بر  محصولرخ ندهد ندان بيخ اگرکه گرفت توان چنین نتیجه می

زه کشت پايی قابل فروش محصول بهمن ماه( روزهای نخستینندان )حتی در بکه در صورت يخبا توجه به اين اما ،دارد

تر مطمئنو  کشت زمستانه کاهش خواهد يافت، کشت زمستانه  نسبت به کشت پايیزه برترقابل فروش  محصولنسبت به 

  .است

 

 گیرینتیجه

 :استزير ضروری های نکتهرعايت در جنوب کشور  یزمینسیبمحصول  بیشینهبرای تولید 

 انهمیو  ستینروزهای نخترين تاريخ کاشت نیمه اول مهر ماه )در جیرفت و خوزستان به ترتیب مناسب -کشت پاییزه 

در  بهینه تراکم .است سانتیمتر 20جیرفت  و در سانتیمتر  15 در خوزستان ژوخه عمق کاشت بهترين و مهر ماه(

متر( سانتی 65× 23اصله ر متر مربع )فبوته د 9/6و در جیرفت سانتی متر(  75× 15بوته در متر مربع )فاصله  9/8خوزستان 

زانه بر و آبیاری رو بارانی ای بر آبیاری. آبیاری قطرهنیستدر اين فصل کاشت سودمند ذرت زمینی و سیبتوأم کشت  .است

در هکتار  O2Kگرم کیلو 80و  تن کود دامی 5همراه کیلوگرم نیتروژن در هکتار به 70. مصرف داردبرتری ه نآبیاری شبا

ر ده صورت سرک ببه صورت پايه و بقیه را بايد را نیتروژنی کود  نصفزمینی توصیه شده است. برای کشت پايیزه سیب

فی را نیز کیهای ويژگیکمی، های ويژگیم ضمن افزايش وی سلنیمحلول پاشد. کرها  مصرف ژوخههنگام حجیم شدن 

-های سیبرقم .شودمیم و کاهش تجمع نیترات در ژوخه سیب زمینی وافزايش انباشت سلنی موجبو بخشد میبهبود 

ين ا درکرد توجه ايد ب .هستند ‘سانته’و  ‘اوتاوا’ ،‘کولومبا’و در جیرفت  ‘جاويد’و  ‘خاوران’در خوزستان مناسب زمینی 

صورت  درحصول ماحتمال از دست دادن کل يا بخشی از  ،زراعیو بهنژادی به هاینکتهرعايت همه  حتی با فصل کشت،

مدت  وستگی به شدت ندان ببخسارت يخ مقداردارد.  دبهمن ماه  وجو ابتدايیروزهای آذر تا  هایمیانهندان از ببروز يخ

 رشد گیاه دارد. هندان و مرحلبيخ

دار کردن جوانهزمینی در جنوب کشور مناسب است.  پیشسرتاسر دی ماه برای کشت زمستانه سیب -کشت زمستانه

بذری و خروج  ژوخهدما در فصل کاشت، در کوتاه کردن فاصله زمانی بین کاشت بودن  اندکهای بذری، با توجه به ژوخه

 75× 15بوته در متر مربع )فاصله  9/8داری دارد. بهترين تراکم بوته معنی تأثیر محصولها از خاک و افزايش گیاهچه

و درآمد  محصول مقدار، کمپوست تامین شودنیتروژن مورد نیاز از منبع ورمی %25. در صورتی که استسانتی متر( 

روی، پتاسیم، کلسیم  کمپلکس شده با آمینهکاهش خواهد يافت. مصرف اسیدهای ژوخهنیترات  مقدارکشاورزان افزايش و 

فروش، درصدپروتئین و قابل محصولکل و  محصولدار افزايش معنی موجبپتاسیم -کلسیم کمپلکس شده با  همینااسیدو 

کیلوگرم در هکتاردر  75 مقدارخواهد شد. کاربرد خاکی نیترات کلسیم به  ژوخهو کاهش مقدار نیترات  ژوخهماده خشک 

 محصولافزايش  موجبخر فصل گرمای آ نامطلوباثرهای کاهش  راهاز  ،ژوخهزايی و حجیم شدن ژوخهشروع  ،دو نوبت

آبیاری بعد از  از خروج و استقرار گیاهان،پس شود. در سیستم آبیاری نشتی، می ژوخهفروش قابل محصولبه ويژه کل و 
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فروش و قابل محصول بیشینه. به منظور تولید استترين دور آبیاری مناسب Aکالس تشتک متر تبخیر تجمعی از میلی 75

د و نمو گیاه نیاز آبی در سرتاسر دوره رش %80ای تامین رسیدن به باالترين کارآيی مصرف آب در سیستم آبیاری قطره

برای کشت در  ‘جلی’ و ‘بانبا’های رقمبرای کشت در جیرفت و  ‘کولومبا’و  ‘بانبا’، ‘اوتاوا’ هایرقم توصیه می شود.

 .استارديبهشت ماه  در روزهای پايانی بهینه  تاريخ برداشت. دنشومیخوزستان توصیه 
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Four Decades of Research on Potato (Solanum tuberosum L.) 

Cultivation in Southern Iran: A Review 

 
2Aien .and A 1Darabi .A 

 The potatoes produced in temperate regions of Iran are consumed in autumn and early 

winter, and after that there is a shortage of potatoes in the market. This shortage can be 

eliminated by potato cultivation in autumn and winter seasons in the southern regions of 

Iran and supplying products in late winter and spring. Short dormant period, rapid 

sprouting, early maturity, tolerance to temperature stress and high yielding are characters 

of cultivars, such  as ‘Savalan’, ‘Javid’, ‘Khaveran’, ‘Banba’ and ‘Jelly’, that  are 

recommended for   production in southern regions of Iran. The total and marketable yield 

and qualitative characteristics of potato as well as farmers’ income can increase by 

application of 25% of required nitrogen fertilizers as vermicompost and use of plant 

growth biostimulants. Supplying of 80% full irrigation in drip irrigation system from plant 

emergence to harvesting was recommended to produce maximum marketable yield and the 

highest water use efficiency. Comparison of the yield of autumn and winter cultivation 

showed that if frost did not occur, the total and marketable yield of autumn cultivation was 

significantly higher (3.43 and 4.05 t ha-1, respectively) than winter cultivation. However, 

due to the probability of frost advents in autumn cultivation, the winter cultivation is 

preferred.  

 

Key words: Autumn cultivation, Cultivar, Planting date, Pre-sprouting, Winter cultivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Corresponding author, Email: darabi6872@yahoo.com   

2. Associate Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural 

Resources Research and Education Center, AREEO, Ahwaz, and Assistant Professor, Crop and Horticultural Science 

Research, Department, South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, 

Jiroft, respectively.  


