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 .1 -23 :35-2زراعی نهال و بذر مجله به .( یا دغییر داریخ کاشت.Solanum tuberosum Lزمینی )سیب

 
زمینی رقم  سمان ه در لمول منظور مطالعه اثر محدودیت آبی و تاریخ کاشت بر عملکرد و روند رشد سیببه
در  تکمرارهمای کاممل تصمادفی بما سمه ح بلوکهای خرد شده در قالب لرکرتصورت بهاین پژوهش  ،فصل
، 70، 55اجرا شد. چهار سطح آبیاری شامل در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز  1394-95و  1393-94های سال
در اردیبهشت  20فروردین و  20اسفند، 20سه تاریخ کاشت  های اصلی ودرصد نیاز آبی گیاه در کرت 100و  85

ها نشمان داد اثمر آبیماری بمر کلیمه صمفات، بجمز شماخ  تجزیه واریانس داده. تصادفی شدندهای فرعی کرت
تا  ن ایج نشان داد کهدار بود. تاریخ کشت نیز بر کلیه صفات معنی× برداشت، اثر تاریخ کشت و برهمکنش آبیاری 

 104تما  48روز پس از کاشت، ارتفاع بوته و وزن خشک شاخساره افزایش کندی داشت، ولی در فاصله بمین  48
توجهی در این دو صفت مشاهده شد. در اوایل فصمل رشمد ارتفماع بوتمه و وزن روز پس از کاشت افزایش قابل

در و های کاشت بود، ولی با گذشت زمان اسفند اندکی کم ر از سایر تاریخ 20خشک شاخساره در تاریخ کاشت 
شد. تمنش محمدودیت آبمی باعمه کماهش  داری بیش رلور معنیبه این دو صفتمقدار  اسفند 20تاریخ کاشت 

های بذری و درشمت و شاخ  سطح برگ، تعداد غده در م رمربع، عملکرد غده، عملکرد بیولوژیک و وزن غده
درصمد نیماز آبمی تفماوت  85بما  100های ریز گردید. در خصوص بیش ر صفات، سطح آبیماری افزایش وزن غده

اهمیت تاریخ کاشت بیش ر بود، چنانچه در شرایط بدون تنش داری نداشت. در شرایط تنش محدویت آبی، معنی
های کاشت وجود نداشت یا حداقل بود. در حالیکه در شمرایط تمنش آبمی رشمد و داری بین تاریختفاوت معنی
دلیل اس فاده لورکلی، ن ایج نشان داد که بهاسفند بیش ر بود. به 20زمینی در تاریخ کاشت های سیبعملکرد بوته

زایی، تر در زممان غمدهتر و تبخیر کم ر در اوایل فصل رشمد و دممای مناسمباز نزوالت جوی، دمای پایینبه ر 
 اسفند بویژه در شرایط تنش محدویت آبی افزایش یافت. 20زمینی حاصل از تاریخ کشت عملکرد سیب
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 مقدمه

( پس از .Solanum tuberosum Lزمینی )سیب

عنوان چهااارمین محلااول یاارن ، دناادذ و بر  یاا 

غاایایی جهااان ییشااترین دولیااد جهااانی را یاا   ااود 

ا تلاص داده است و از نظر دیداد کشورهای دولید 

 ییااااد از بر   اااارار دارد کننااااده در مقاااااذ دوذ

(Shock and Feibert, 2002) یااید از نیماای از .

زمیناای در کشااورهای در حااال دوساای  دولیااد ساایب

 . (Anonymous, 2019)شود می

زمیناای در ایااران نیااز دیاااه مهماای اساات و ساایب

های شااود. اسااتانها کشاات میدقریبااا در کلیاا  اسااتنا

همااادان، آبریایجاااان شااار ی، اردییاااث، ا ااانهان، 

های ردساااتان و سااااره از مهمتااارین دولیدکننااادهک

. (Anonymous, 2018) زمینی در ایران هستندسیب

یرایاار یااا  2017زمیناای در سااال دولیااد جهااانی ساایب

میلیاااااون هکتاااااار  3/19میلیاااااون دااااان از  2/388

(Anonymous, 2019)  یااود. دولیااد ایااران در سااال

هاازار  5/146میلیااون داان از  1/5حاادود  96-1395

 .(Anonymous, 2018)ورد شد هکتار یرآ

نگاهی ی  آینده، ساازمان  واریاار کشااورزی  یا

 یاارآورد کاارده اساات کاا  یاارای دغییاا  جمییاات 

 در ااد غاایای ییشااتری نیاااز اساات 60جهااان یاا  

(Shock and Feibert, 2002)   و از آنجاکااا

زمینی از نظر ارزش غیائی یا دولید یاال یکای از سیب

یناااایراین یاااا یاشاااد، محلاااوال  غااایایی مهااا  می

دواند اسزاید یایاد. ریزی  حیح، دولید آن مییرنام 

زمینی یاا سا ح زیرکشات یرای اسزاید دولید سایب

یاید اسزاید یاید یا عملکرد آن یهبود داده شاود کا  

یرای هر دو مورد یاید راهکارهای ینیاادی اندیشایده 

شود. یکی از این راهکارها یاال یردن میازان کاارائی 

ریزی  احیح یاشد، ک  یدون یرناما ملرف آب می

 یاشد. آییاری مقدور نمی

زمینای شرط دستیایی یا  عملکارد مناساب سایب

 وضااااییت م لااااوب ر ویاااات  ااااا  اساااات

(Wang et al., 2007) . دحقیقاا  نشاان داده اسات

زمینی یسیار حسااه یا  داند  شاکی ک  دیاه سیب

 ای ایااان دیااااه در الیااا  اسااات. زیااارا نظااااذ ریشااا 

 یایاااد متر  اااا  دجمااا  میساااانتی 30کمتااار از 

(Emam and Seghatoleslami, 2011) .

زمینی دیاهی حساه یا  داند آیای  ورکلی سیبی 

زایی اساات. ایاان حساساایت ویژه در مرحلاا  غاادهیاا 

زمینی یااا دوانااد یاا  دلیااث ریشاا  کاا  عماا  ساایبمی

دسااترش محاادود و نااادوانی آن در جاایب آب از 

ری یا اعمال داند آییادر  ا  یاشد.ک اعماق پایین

دوانااد یااا زایی می شااکی در مراحااث پااید از غااده

زمینی کاهد جزئی و  ایث  باول در عملکارد سایب

دوجهی در آب ملارسی در جویی  ایاثیاعث  ارس 

منااا   یااا محاادودیت منااای  ر ااویتی همااراه یاشااد 

(Arya et al., 2017) . 

اسزاید دولید محلول یا اساتناده از مناای  آیای، 

یکاردیری دااریخ مناساب کاشات اسات. در نیازمند 

هر من ق  یك داریخ کاشات یهینا  وجاود دارد کا  

دوسااش شاارایش آب و هااوائی، سراهماای زمااین، آب 

آییاری، ییر، ر   مورد نظر و زماان شایوآ آساا  و 

. هادف (Rawson, 2000) شاودها دییین میییماری

از دییین داریخ کاشت یهین ، یاستن زمان کاشت ر ا  

کاا  مجموعاا   وریهاای از ار اااذ اساات، ی یااا درو

عوامث محی ی حاک  در آن دوره یارای سابز شادن، 
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ک  استقرار و یقای دیاهچ  مناسب یاشد، و ضمن این

دیاه دا حد ممکن در هار مرحلا  از رشاد یاا شارایش 

م لوب رویرو شود و یاشرایش نامسااعد محی ای نیاز 

 . (Khajepour, 2014)مواج  نشود 

زمینی یاارای منااا   یناا  ساایبداااریخ کاشاات یه

مختلااب یساایار متناااو  اساات. محاادودیت منااای  

ر ویتی و احتمال و وآ دند آیای یار دااریخ کشات 

یهیناا  دااامیر مهماای دارد. در داااریخ کاشاات دیرداار 

دواناد یایاد، کا  میمیموال عملکرد غده کااهد می

ها های یا مهمتار دیاداد غادهدلیث کاهد وزن غدهی 

های دیرداار ها در کاشااتغاادهیاشااد. کاااهد دیااداد 

لا  دواند ناشی از همزمانی دمای یاالی هوا یاا مرحمی

زمینی . هرچا  سایب(Arji et al., 2012)زایی غاده

 ها مواجا  یاا  اولدیردر کاشت  شود، دوره رشد یود 

ولیاد شود ک  دامیر مننی یر دروز یلند و دمای یاال می

  درجاا 30غااده دارد، زیاارا اساازاید دمااا یااید از 

 دراد یااارای دولیاااد غاااده مناساااب نیساااتساااانتی

(Begum et al., 2015) در دلیث کودااه. همچنین، یا

ها سر ات کااسی یارای شدن  ول دوره رشاد، غاده

کناااد، در نتیجااا  دیاااداد و وزن را پیااادا نمی رشاااد

کا  منجار یا  کااهد  ،شاودهای ریاز کمتار میغده

ارزش یازارپساندی محلاول  کاهدعملکرد غده و 

 .(Tang et al., 2018a)شود می

هاا دغییر داریخ کشت یرای استناده یهین  از یارش

یینوان منای  ر اویتی  اا  و کااهد ملارف آب 

وری آب راهکاااری کاااریردی یاارای اساازاید یهااره

هاا ماورد دوجا  است. این موضوآ کمتر در پژوهد

های ییشتر اسات.  رار درست  است ک  نیازمند یررسی

یا هادف یررسای امار مننای  ینایراین، پژوهد حاضر

ای مختلاب کاشات یار هادند ک  آییاری در داریخ

 زمینی انجاذ شد.روند رشد و عملکرد سیب

 

 هامواد و روش

ی  منظور ارزیایی امر داریخ کاشت و محادودیت 

زمینی آزماااید آیاای یاار رشااد و عملکاارد ساایب

دو سال  در دانشاکده کشااورزی دانشاگاه ای مزرع 

شاار ی و  ااول  29 °7′یااایی )عاارج جغراسشاایراز 

متاار ازساا ح  1810و اردناااآ  52 °46′ جغراسیااایی

 1394-95و  1393-94های ( در ساااالی آزاددریاااا

وشیمیایی  اا  مزرعا  کهای سیزیاجرا شد. ویژدی

میاانگین دماا آمده است.  1 بث از کاشت در جدول 

یااارش ماهاناا  در  ااول دوره آزماااید در  مقاادارو 

  آستاایی و ر ویات نسابی و میانگین ساعا 2جدول 

 ارائ  شده است.  1ماهیان  در شکث 

هاای  ارد شاده در کر  ور  این پژوهد ی 

دلاادسی یاا سا  دکارار  های کامث الب  رح یلو 

چهاار  راحی و اجرا شد. دیمارهای آزمایشی شامث: 

در اد نیااز  100و  85، 70، 55س ح آییاری شاامث 

 خ کاشاتسا  دااری های ا الی وآیی دیاه در کر 

در اردیبهشااااات  20ساااااروردین و  20اسااااانند، 20

 های سرعی یود.کر 

 اوا ااار مهااار ساااازی زماااین درپاااس از آماده

های دهی  و کاشات غادهمتر  3×5هایی ی  اییاد کر 

متر و سا ل  سانتی 75زمینی یا سا ل  یین ردیب سیب

متر در ساانتی 10متر و ی  عم  سانتی 25روی ردیب 

یو   انجاذ شد. هر کر  شامث های مرداریخ کاشت

متر یود. در ایان م الیا  س   ش کشت ی   ول  شد

هاای استناده شاد. کر  زمینی ییری سانت ر   سیب
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 متریسانتی 30های سیزیکی و شیمیایی  ا  محث آزماید در عم   نر دا ویژدی -1جدول 
Table 1. Physico-chemical properties of the soil of experimental site at 0-30 cm depth 

 
 سال

Year 
 هدایت الکتریکی

 زیمنس یر متر()دسی

EC  
(dS m-1) 

 اسیدیت 

pH 

 یاست

Texture 

  ظرسیت مزرع 
)%( 

Field capacity  
(%) 

  دای  نق   پژمرددی
)%( 

Permanent wilting point 
(%) 

 )%( ماده آلی

Organic 
matter (%) 

 )%( کث نیتروژن

Total 
nitrogen (%) 

  ایث جیبسسنر
 درذ یر کیلودرذ()میلی

Available 
phosphorous 

(mg kg-1) 

  ایث جیب پتاسی 
 درذ یر کیلودرذ()میلی

Available 
potassium 
(mg kg-1) 

2014-15 0.78 7.14 Loamy 
sily 

24.5 8.1 1.13 0.146 14.33 320.8 
2015-16 0.52 7.25 23.8 8.5 1.42 0.163 16.02 304.7 

 
 

 1393-1396میانگین دما و مقدار یارش ماهان  در دوره  -2جدول 
Table 2. Monthly mean of temperature and precipitations in 2014-2017 

 
 Sumجم   Year April May June July August September October November December January February Marchسال 

 
 Temperature (ºC)     دراد(    دما )سانتی

 

2014-15 19.4 24.4 30.3 32.6 30.8 27.3 21.5 11.1 8.8 8.5 9.7 12.6 - 

2015-16 20.3 25.1 31.3 31.7 30.7 25.9 21.7 12.3 7.5 7.2 9.6 14.1 - 

2016-17 14.6 26.1 29.9 33.2 29.7 27.7 21.1 14.0 11.2 8.9 8.0 12.5 - 

 
 Pericipitation (mm)متر(           یارش )میلی

 

2014-15 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 63.8 0.0 28.0 43.5 55.0 224.9 

2015-16 0.0 8.4 0.0 3.8 0.0 4.0 8.0 71.6 62.6 41.8 6.4 18.4 225.0 

2016-17 13.2 4.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 7.8 3.6 22.3 134 97.6 282.9 

 

”
ه 
جل
م

به
ی
اع
زر

 
ذر
و ب
ل 
ها
ن

” 
د 
جل

2-
35

ره 
ما
 ش
،

1
ل 
سا
 ،

13
98

 

 

 



 ... ارزیایی امکان دیدیث امر مننی دند محدودیت آیی

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محث آزماید یرای 1396دا  1393های ر ویت نسبی ماهان  و ساعا  آستایی یرای سالمیانگین  -1شکث 
Fig. 1. Monthly mean of relative humidity and sunny hours for experimental site in 

2014-17 

 

آزمایشاای یاسا اال  پااس از کاشاات یااا سااامان  

آییاری نواری آییاری شادند. کاود دهای یار اسااه 

 ( انجاااذ شااد و شااامث1  )جاادول آزمااون  ااا

 و دی آمونیااوذ کیلااودرذ در هکتااار سساانا  200

 کیلودرذ در هکتار سولنا  پتاسی  یود. 250

زمینی، آییااری از زمان کاشت دا سبز شدن سیب

در حد ظرسیت مزرع  یرای هم  دیمارها انجاذ شاد و 

دیمارهای ک  آییاری پس از سبزشدن اعمال دردید. 

یرداری از های نمونا دوسش مت میزان ر ویت  ا  

کا   شادمتر ارزیایی سانتی 30-60و  0-30های عم 

یا یرآورد میزان ر ویت  ا ، حج  آب آییاری دا 

یا   100رسیدن یا  حاد دییاین شاده یارای دیمارهاا )

در اد نیااز آیای دیااه(  55و  70، 85عنوان شااهد، 

 محاسب  شد. 

  از دیرق پتانسایث دیااه مرجا -یرای دییین دبخیر

مانتیااث و یاا  منظااور دییااین نیاااز آیاای  -روش پاانمن

 رمولاا( از سcropETی )ااازمیناه سیباااث دیاااپتانسی

)0(ET cK = cropET 

: ضریب دیاهی  cKدر این رای    استناده دردید.

 یاشد. دیرق پتانسیث دیاه مرج  می-دبخیر : 0ETو 

ساائو )سرماول  -از روش پانمن 0ETیرای محاسب  

 ستناده شد.زیر( ا

 

)2γ (1+0.34U + )/ Δae−s( e2273) U + γ( 900/T G) +−n0.408Δ (R = 0ET 

 

: داید  الص ورودی ی  سا ح  nRدر این رای   

: میاانگین روزاناا   T: شاار درماای  اا ، Gدیااه، 

: سشار  se: میانگین روزان  سرعت یاد،  2Uدمای هوا، 

: کمباود  ae-se: سشاار یخاار وا یای،  eaیخار اشاباآ، 

:  γو : شیب منحنای سشاار یخاار  Δسشار یخار اشباآ، 

مایت سایکرومتری یود. یرای دییاین ضاریب دیااهی 

زمینی از مقادیر پیشنهادی سائو استناده شاد کا  سیب

، 5/0دردیب یرای مراحث ایتادایی، میاانی و نهاایی یا 

 است.  75/0و  15/1

 20هاای کاشات حج  آب آییااری یارای داریخ
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اردیبهشااات در سااا ح  20ساااروردین و  20اسااانند، 

، 7410دردیب یرایر یاا در د نیاز دیاه ی  100آییاری 

مترمکیااااب در هکتااااار، در ساااا ح  8220و  8125

، 6110دردیب یرایار یاا در د نیاز دیاه یا  85آییاری 

مترمکیااااب در هکتااااار، در ساااا ح  6690و  6620

، 5170دردیب یرایار یاا در د نیاز دیاه یا  70آییاری 

مترمکیاااب در هکتاااار، و در سااا ح  5630و  5575

، 3985دردیب یرایار یاا در د نیاز دیاه یا  55آییاری 

مترمکیاااب در هکتاااار یاااود. دااااریخ  4325و  4270

عنوان داریخ کاشت شااهد در سروردین ی  20کاشت 

 نظر درست  شد.

زمینی از  ریا  های سایبرشد و عملکارد یودا 

شاك یودا  در روند دغییارا  اردنااآ یودا  و وزن  

روز پس از کشات داا پایاان  20 ول سلث رشد )از 

روز( و  اانا   28ی زمااانی دوره رشااد یااا سا اال 

دیری سا ح انادازه شا ص س ح یار  یاا دساتگاه

، دیااداد غااده در واحااد (Delta-T Device)یاار  

س ح، عملکرد ییولوژیك، عملکارد غاده، شاا ص 

های یاایری و های ریااز، غاادهیرداشاات و وزن غااده

های درشات در انتهاای دوره آزمااید ارزیاایی غده

 شد. 

در انتهای سلث رشد یك مترمری  از هر کر  یا 

یر یرداشت شاد.  ور  کبای ی رعایت امر حاشی 

ها در آون وزن  شك شا ساره یاا  اراردادن نمونا 

 48دراد یا  ماد  درج  سانتی 70دار یا دمای دهوی 

بت دساات آمااد. شااا ص یرداشاات از نسااساااعت ی 

ها( یااا  عملکااارد عملکااارد غاااده )وزن کاااث غاااده

ییولوژیك )وزن  شك کث یود  در انتهاای سلاث( 

 دست آمد. ی 

های کمتار از چهاار ها، غادهیرای سایزیندی غده

های یاا وزن درذ ی  عنوان غده ریز )غیرییری(، غده

های های یایری و غادهدرذ ی  عنوان غاده 60دا  40

های درشاات غااده عنوانداارذ یاا  60در از ساانگین

 ) وراکی و  نیتی( در نظر درست  شد. 

واریاانس، دجزیا   همگنایپس از انجاذ آزماون 

 انجاذ شاد و SASاسزار آماری یا نرذ هاواریانس داده

در سا ح احتماال یاك  LSDهاا یاا آزماون میانگین

در د مقایس  شدند. ضرایب همبستگی یین  انا  

 رآورد شد.ی SASیا عملکرد دوسش نرذ اسزار آماری 

 

 و بحه ن ایج

 روند رشد در لول فصل

 ها ازنتای  نشان داد ک  اردناآ یود  در کلی  دیمار

داری روز پااس از کشاات اساازاید میناای 104دااا  22

روز پاس از  132داا  104داشت، ولی در سا ل  یاین 

داری در اردنااآ یودا  مشااهده کشت اسازاید مینای

 داا 48یین  (. ییشترین اسزاید در سا ل 2نشد )شکث 

روز پااس از کاشاات یااود. ییشااترین اردناااآ یوداا   76

 ور اسانند یاود کا  یا  20مریوط ی  دااریخ کاشات 

هااای کشاات ییشااتر یااود. داری از سااایر داریخمیناای

روز پس از کاشت اردناآ یودا   132 وری ک  در ی 

 در د نیاز آیای در 55و  70، 85، 100در دیمارهای 

، 7/26یب یاا  میاازان درداساانند یاا  20داااریخ کشاات 

 در ااد ییشااتر از داااریخ کشاات 3/52و  8/40، 2/34

 اردیبهشت یود.  20

دند محدویت آیی نیاز اردنااآ یودا  را در هما  

(، ک  ییشاترین 2های کشت کاهد داد )شکث داریخ

اردیبهشت مشاهده شد.  20کاهد در داریخ کاشت 
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  آیی. های مختلب کاشت و س وح نیازر  ول سلث رشد در داریخدغییرا  اردناآ یود  د -2شکث 
 دار ندارند.( دناو  مینیSE±های یا همپوشانی یکسان یر اساه   ای استاندارد )میانگین

Fig. 2. Variation in plant height during growing season at different planting dates and 
water requirement levels. Means with similar overlap are not significantly different based on ± SE 

 

اسانند از نظار  20رساد کا  دااریخ کشات نظر میی 

پاسخ ی  دند آیای وضاییت یهتاری داشات، و داامیر 

امیر مننی دند آیی در این دیمار کمتر یود. چنانچ ، د

در اد نیااز آیای یار  70آیای  مننی دند محادویت

 اسااانند، 20هاااای کشااات   در داریخاردنااااآ یودااا

 1/28، 9/23دردیب اردیبهشات یا  20سروردین و  20

 (. 2در د یود )شکث  5/31و 

های دیاااه ماننااد سااا   در اماار رشااد هماا  انااداذ

یایاد. س وح مختلب دند محدویت آیى کاهد می

 دااند آیااای یاااالدر از حدآساااتان  دحمااث دیاهاااان 

رشد  اولی  شود ک  دیاه زوددر ی  حداکثریاعث می

 ااود یرسااد و در نتیجاا  اردناااآ یوداا  کوداااه شااود 

(Pirasteh-Anosheh et al., 2013) از سااوی .

علت کاهد میازان آب در دیگر، در شرایش دند ی 

دسااتره، دولیااد مااواد پاارورده و انتقااال آن کاااهد 

شااود یایااد و در نتیجاا  اردناااآ یوداا  کوداااه میمی

)2018., et alKnezevic ( . 

 پااااااااااورو امین مردضااااااااااوی یااااااااااك

(Mortazavi Bak and Aminpour, 2001) 

زمینی در های سیبدزارش کردند شد ک  رشد یود 

های کاشت نیم  دوذ یهمان و اسانند یار ساایر داریخ

های کاشت یرداری داشات. در یاك پاژوهد داریخ

نیز نشان داده شاد کا   (Siadat et al., 1999)دیگر 

هاای مختلاب زمینی در ر  روند دغییرا  رشد سیب

 

(a) (b) 

(c) (d) 

ی
ان 
)س
ه 
وت
ع ب
فا
رت
ا

ر(
م 

  
P

la
n

t 
h

ei
g
h

t 
(c

m
)

 
ه 
وت
ع ب
فا
رت
ا

ی
ان 
)س

ر(
م 

  
P

la
n

t 
h

ei
g

h
t 

(c
m

)
 



 1398، سال 1، شماره 35-2جلد  ”نهال و بذر زراعیبهمجله ”

8 

نسبت ی  زماان از میادلا  درجا  ساوذ پیاروی کارد. 

های درادا، آئاوال ییشترین مقدار رشد یود  یرای ر  

دسات روز یید از کاشت ی  120و کاسموه حدوداً 

 آمد. سارعت رشاد از ایتادای دوره رشاد داا حادود

روز پس از کاشت یرای کلی  ار اذ مورد م الیا   90

 از آن دااا حاادود  ااور  اسزایشاای یااود و پااسی 

روز پس از کاشت روناد سایر نزولای یا   اود  125

 .شددرست و مجدداً سیر  یودی آن شروآ 

روز پس از کاشات  48وزن  شك شا ساره از 

(. ییشااترین 3اساازاید چشاامگیری داشاات )شااکث 

روز پاس از کاشات  76داا  48اسزاید نیز مریوط یا  

وز ر 132دا  104یود. یا این دوضیح ک  در سا ل  یین 

پس از کاشات اسازاید ییشاتری در شارایش آییااری 

م لوب نسبت ی  دیمارهای دند آیای مشااهده شاد. 

در شرایش آییااری م لاوب، ییشاترین رشاد در هما  

 یرداری در داااااریخ کاشااااتهااااای نموناااا زمان

سروردین مشاهده شد  20اردیبهشت و پس از آن  20

ک  در شارایش داند آیای دااریخ درحالی .(3)شکث 

اردیبهشااات کمتااارین وزن  شاااك را  20کاشااات 

 70 و 85داشت. یدین  ور  ک  در سا ح آییااری 

در  زمینی کاشت  شادههای سیبدر د نیاز آیی، یود 

اسنند وزن  شاك  20سروردین و پس از آن در  20

 (.3شا ساااااااره ییشااااااتری داشااااااتند )شااااااکث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلب کشت و س وح نیاز د در داریخدغییرا  وزن  شك شا ساره در  ول سلث رش -3شکث 
 دار ندارند.( دناو  مینیSE±های یا همپوشانی یکسان یر اساه   ای استاندارد )میانگینآیی. 

Fig. 3. Variation in shoot dry weight during growing season at different planting 
dates and water requirement levels. Means with similar overlap are not significantly different 

based on ± SE 
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اسانند عااوه یار اینکا  در شارایش  20داریخ کشت 

ویژه دااند شاادید، وزن  شااك دااند آیاای و یاا 

 شا ساره ییشتری را داشت، دامیر مننی داند آیای را

کاا  کاااهد وزن  شااك  ورینیااز کاااهد داد، ی 

یا  آییااری  در د نیاز آیای نسابت 70ناشی از دند 

 اساااانند، 20هااااای کاشاااات م لااااوب، در داریخ

، 6/21دردیب یرایر یا اردیبهشت ی  20سروردین و  20

(. عواماث مختلاب 3در د یود )شکث  1/42و  9/27

مدیریتی، مانند داریخ کاشت، و محی ی مانناد داند 

ک  آیى یست  ی  شد  دند امر ک  دا  یلاى زیاادی 

 ها دارد. داذیر روى روند دغییرا  وزن  شك ان

 سااااااااااااااااااابحانی و حمیااااااااااااااااااادی

(Sobhani and Hamidy, 2014)  دازارش کردناد

درجا  روز  1800ک  حداکثر ماده  شاك ساا   در 

درجا   1600رشد، حاداکثر مااده  شاك ریشا  در 

 1500روز رشااد و حااداکثر ماااده  شااك یاار  در 

دست آماد. روناد دغییارا  میازان درج  روز رشد ی 

ا و یرای دو د یاشدمی رشد در ایتدای دوره رشد کند

 اور  نماایی اسازاید زایی ی س  هنت  ییاد از غاده

 اور    اای یایاد و ساپس یارای چناد هنتا  ی می

 و یا رسیدن ی  حد نهایی  اود، کااهد  اسزاید یاست

 . ) et alHou ,.2010( یایدمی

رونااد نزولاای دغییاارا  در ااد ماااده  شااك 

های هااوایی در اوا اار دوره رشااد یاا  دلیااث  ساامت

 کاااهد رشااد رویشاای دیاااه و غااده و دجماا  ییشااتر 

 یاشااااااادها میماااااااواد غااااااایایی در غاااااااده

(Mousapour-Gorji and Hassanabadi, 2012) .

ها یر روى رشد رویشى دند آیى  بث از دشکیث غده

داایارد ولااى ییااد از و دجماا  ماااده  شااك اماار مى

زایی یار عملکارد و کینیات غاده داخمیر  واهاد غده

. داند کا  آیاى (Begum et al., 2015)دیاشات 

یاعث کااهد دولیاد مااده  شاك کاث دیااه و نیاز 

شود. ها مینسبت ماده  شك ا تلاص یاست  ی  غده

دند آیی یست  ی  ر ا  و شارایش محی اى ا تلااص 

 ورکلى مااواد یاا  اجاازای دیاااهى را دغییاار داد و یاا 

 ها و ها و ریشااا میااازان ا تلااااص ماااواد یااا  ساااا  

 ا اساااازاید دادنیااااز نساااابت ریشاااا  یاااا  سااااا   ر

(Sobhani and Hamidy, 2014). 

 

 عملکرد و اجزای عملکرد غده

هاا نشاان داد کا  امار سا ح دجزی  واریانس داده

آییاااری یاار کلیاا   اانا  یجااز شااا ص یرداشاات 

(. همچنین امر داریخ کشات و 3دار یود )جدول مینی

داریخ کاشت نیز یر کلیا  × یرهمکند س ح آییاری 

کا  امار ساال و یا دوجا  یا  ایندار یود.  نا  مینی

ز دار نشاد، یناایراین ایرهمکند آن یا دیمارهاا مینای

 ها استناده شد.میانگین دو سال یرای مقایس  میانگین

 نتااای  نشااان داد کاا  ساا ح آییاااری کمتاار از

زمینی در د نیاز آیی، شا ص س ح یر  سیب 85

 وری کا  دنااو  کند، یا را یا دند آیی مواج  می

در ااد نیاااز آیاای وجااود  85و  100ری یااین دامیناای

در ادی نیااز آیاای  55و  70نداشات، ولای آییااری 

در ااد کاااهد در  2/48و  0/27دردیب یااا دیاااه یاا 

(. 4میانگین شا ص س ح یر  همراه یاود )جادول 

از سااوی دیگاار، میااانگین شااا ص ساا ح یاار  در 

اساانند ییشااتر یااود، ولاای دناااو   20داااریخ کاشاات 

 سااروردین و 20ریخ کاشاات داری یااین دو دااامیناای

یارهمکند (.4اردیبهشت مشاهده نشاد )جادول  20
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 های مختلب و س وح نیاز آییکاشت زمینی در داریخها یرای عملکرد و اجزای عملکرد سیبدجزی  واریانس داده -3جدول 
Table 3. Analysis of variance for tuber yield and its components of potato in different planting dates and water requirement levels 

 
 Mean squaresمیانگین مرییا         

 
 درج 
 آزادی

 شا ص 

 س ح یر 

 دیداد غده 

 در مترمری 

 عملکرد

 غده 

 عملکرد 

 ییولوژیك

 شا ص

 یرداشت 

 وزن

 های ریزغده 

 وزن 

 های ییریغده

 وزن 

 های درشتغده

S.O.V. منب  دغییر df. 
Leaf  

area index 

Tuber 
 number m-2 

Tuber  
yield 

Biological  
yield 

Harvest  
index 

Small tubers  
weight 

Seed tubers  
weight 

Large tubers  
weight 

Year (Y) 1.025 1 سالns 1.250ns 114.25ns 152.25ns 91.22ns 0.558ns 14.25ns 11.23ns 

Y (R)  16.08 55.1 1.069 102.14 158.94 154.69 2.014 1.251 4 (یلو )سال 

Irrigation (I) 80.21 *549.67 **893.75 *4.02 **5.92 3 آییاریns 3.42* 238.22** 51.27* 

Y × I  0.221 3 آییاری× سالns 0.667ns 25.69ns 144.29ns 50.07ns 0.554ns 20.31ns 7.21ns 

Error a 9.12 22.37 0.667 70.13 101.25 95.65 0.741 0.547 12   ای کر  ا لی 

Planting date (PD) 37.23 **124.83 **2.154 *256.90 **278.69 **382.36 *1.368 *1.261 2 داریخ کاشت* 

PD × I  56.82 **120.87 **2.14 *308.60 *196.31 **403.69 *1.605 *1.236 6 آییاری× داریخ کاشت** 

PD × Y  0.114 2 سال× داریخ کاشتns 0.105ns 47.58ns 15.69ns 33.02ns 0.075ns 3.12ns 8.70ns 

PD × I × Y  0.054 6 سال× آییاری × داریخ کاشتns 0.099ns 22.14ns 1.91ns 18.09ns 0.020ns 11.02ns 5.65ns 

Error  7.87 13.67 0.333 53.83 42.55 45.66 0.311 0.256 32   ا 

C.V. (%)  18.17 19.60 16.74 10.65 12.04 17.9 11.74 12.06  در د ضریب دغییرا 

 و  در د. یكو  پن احتمال  س ح در دارمینی دردیب: ی  
nsدار.: غیر مینی 

 and : Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 
ns: Not- significant. 
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 زمینییر عملکرد و اجزای عملکرد غده سیب کاشت و داریخنیاز آیی مقایس  میانگین امر ا لی  -4جدول 
Table 4. Mean comparison of the main effects of water requirement and planting date 

on tuber yield and its components of potato 
 

 

 شا ص 
 س ح یر 

Leaf area  
index 

 دیداد غده 
 در مترمری 
Tuber  

number m-2 

 عملکرد غده 
 )دن در هکتار(

Tuber yield  
(ton ha-1) 

 عملکرد ییولوژیك 
 )دن در هکتار(

Biological yield  
(ton ha-1) 

 شا ص یرداشت
 )در د( 

Harvest index  
(%) 

 (%) Water requirement    نیاز آیی )در د( 

100 5.29a 6.00a 49.52a 71.29a 69.24a 

85 4.89ab 5.55ab 44.07b 61.00b 71.75a 

70 3.86b 4.44b 35.48c 50.50c 70.03a 

55 2.74c 3.00c 21.93d 34.01d 64.53a 

  atedPlantingکاشت       داریخ 

March 11 20 5.07 اسنندa 5.42a 45.01a 61.55a 72.06a 

April 9 20 3.99 سروردینb 4.75ab 36.89b 54.21b 67.60b 

May 10 20 3.52 اردیبهشتb 4.09b 31.36c 46.83c 66.99b 

دار در س ح ینیمیاشند یر اساه آزمون حدا ث دناو  هایی، در هر ستون و یرای هر عامث، ک  دارای حدا ث یك حرف مشتر  میمیانگین
 دار ندارند.احتمال یك در د دناو  مینی

Means, in each column and for each factor, followed by at least one letter in common are not significantly 
different at the 1% probability level- using LSD Test. 

 سروردین ی  عنوان داریخ کاشت شاهد در نظر درست  شد. 20داریخ کاشت دوج : 
Note: Planting on April 9 was considered as control. 

 

داریخ کاشت نشان داد ک  در کلی  × س وح آییاری 

ی ییشترین شا ص س ح یار  مریاوط س وح آییار

(. یجاز در 4اسانند یاود )شاکث  20ی  داریخ کاشات 

داری در د نیاز آیی دنااو  مینای 70س ح آییاری 

اردیبهشات  20ساروردین و  20 های کشتیین داریخ

 20مشاهده نشد. نتای  نشان داد ک  در داریخ کاشت 

در ااد نیاااز آیاای اماار  85اساانند ساا ح آییاااری 

شا ص س ح یر  نداشات، ولای در  داری یرمینی

های کشت کاهد حجا  آب آییااری از سایر داریخ

دار در ااد نیاااز آیاای یااا کاااهد میناای 85یاا   100

شا ص س ح یر  همراه یود ک  یا کاهد آییااری 

در اد نیااز آیای ایان کااهد شاا ص  50و  70ی  

 ورکلی، ییشااترین ساا ح یاار  دشاادید شااد. یاا 

اسانند در  20شات اشا ص س ح یر  در داریخ ک

دردیب در د نیااز آیای یا  85و  100س وح آییاری 

 (. 4دست آمد )شکث ی  81/5و  96/5یرایر یا 

س ح یار  نسابت یا  داند کا  آیاى حسااه 

یاشد و حتى ییشتر از ستوسنتز و دننس دحت داخمیر می

 دیاارد. دااند عاااوه یاار کاااهد دوساای   اارار می

هااا در هااا و پیااری آنیاار  از  ریاا  ریاازش یر 

دایارد راحث رشد یر شا ص سا ح یار  امار مىم

(Arya et al., 2017) دزارش شده اسات کا  دواذ .

 سااا ح یااار ، دیاااداد یااار  و شاااا ص سااا ح 

یااار  یاااا عملکااارد همبساااتگى مثبااات دارناااد 

(Papadavid et al., 2015) در پژوهد حاضر نیاز .

 مشخص شد ک  شا ص س ح یر  یا عملکرد غده

( داشات r  =668/0**داری )همبستگی مثبت و مینی

 (.5)جدول 
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هایی ک  ستون. شتازمینی در س  داریخ کامر س وح متناو  آییاری یر شا ص س ح یر  سیب -4شکث 

دار دار در س ح احتمال یك در د دناو  مینییاشند یر اساه آزمون حدا ث دناو  مینیدارای حدا ث یك حرف مشتر  می
 ندارند.

Fig. 4. Effect of different irrigation levels on leaf area index (LAI) of potato in three 
planting dates. Columns with at least one letter in common are not significantly different at the 1% 

probability level- using LSD Test. 

 

یا کاهد میزان آب، یست  ی  ر ا ، حاداکثر دواذ 

یر ، دیداد یار  و شاا ص سا ح یار  و  س ح

 زمینى کاااهد کااث ماااده  شااك دولیاادى ساایب

 یاساااااااااااات. ساااااااااااابحانی و حمیاااااااااااادی

(Sobhani and Hamidy, 2014)  دازارش کردناد

ک  حداکثر شا ص س ح یر  در دیمار یدون دند 

، ، و در دیمارهای دند آیی یسیار مایا ، مایا 8/4

 6/0و  4/3،2/1، 4/2شدید و یسیار شدید یا  دردیاب 

همبساتگی  اویی یاین عملکارد غاده  یاود. میماوالً

 زمینی و دواذ سااااا ح یااااار  وجاااااود سااااایب

در ساا ح یاار  و ماار  دارد و یااا دوساای  سااری 

یایاااد دیرهنگااااذ آن عملکااارد غاااده اسااازاید می

(Mousapour-Gorji and Hassanabadi, 2012) . 

اند کا  عملکارد غاده یر ی از محققان یر این عقیده

از شااا ص ساا ح یاار  یاا  دواذ زمینی یااید ساایب

. (Kumari et al., 2011)س ح یار  اردبااط دارد 

پژوهشگران دیگری نیز ایراز داشتند در مرحل  رشاد 

زمینی و رویشی، رای   یین میزان رشد محلول سیب

 ساا ح یاار  دولیااد شااده دااا زمااانی کاا  شااا ص 

 سااا ح یااار  یااا  نزدیاااك پااان  یرساااد   ااای 

 ) et alPapadavid ,.2011;یاشااااااد می

2013., et alandmann S( در پژوهد حاضار نیاز .

دار یین عملکارد ییولوژیاك همبستگی مثبت و مینی

( نشان داده شد r  =896/0**و شا ص س ح یر  )

 (.5)جدول 

 میاااانگین دیاااداد غاااده در در مترمریااا  دیااااه

 و 70آییااااری سااا وح زمینی دحااات داااامیر سااایب

در اد کااهد 100در د نیااز آیای نسابت یا   55
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 های مختلبزمینی دحت دامیر س وح نیاز آیی و داریخ کاشت لو یا  مختلب سیب میانضرایب همبستگی  -5ل جدو
Table 5. Correlation coefficient among different characteristics of potato as affected by different water requirement levels and planting dates 

 

Characteristic  (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) لو یت 

Plant height (Cm) (1) 1.000 (1متر( )اردناآ یود  )سانتی         

Leaf area index (2) (  2شا ص س ح یر) 1.000 **0.893 
       

Tuber number in m2 (3) (  3دیداد غده درمترمری) 1.000 **0.879 **0.897 
      

Tuber yield (tha-1) (4) ( )1.000 **0.923 **0.866 **0.866 (4عملکرد غده )دن در هکتار 
     

Biological yield (tha-1) (5) ( )1.000 **0.918 **0.904 **0.896 **0.859 (5عملکرد ییولوژیك )دن در هکتار 
    

Harvest index (%) (6) ( )1.000 *0.607 *0.702 **0.612 **0.654 *0.643 (6شا ص یرداشت )در د 
   

Small tubers weight (tha-1) (7) 1.000 *0.614- *0.736- **0.861- **0.886- 0.683- 0.566- (7های ریز )دن در هکتار( )وزن غده 
  

Seed tubers weight (tha-1) (8) 1.000 **0.834- *0.767 **0.843 **0.907 **0.833 0.676 0.646 (8های ییری )دن در هکتار( )وزن غده 
 

Large tubers weight (tha-1) (9) 1.000 **0.805 **0.815- 0.518 **0.868 **0.942 **0.928 0.703 0.607 (9های درشت)دن در هکتار( )وزن غده 

 و  در د. یكو  پن احتمال  س ح در دارمینی دردیب: ی  
nsدار.: غیر مینی 

 and : Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 
ns: Not- significant. 
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 (، ولاای در شاارایش 4داری داشاات )جاادول میناای

ر در د نیاز آیی یدون دغییر ماناد. دیاداد غاده د 80

 و 70زمینی در شااارایش های سااایبمترمریااا  یودااا 

 و 9/25دردیب یاا  میاازان در ااد نیاااز آیاای یاا  55

ب کمتار یاود. در د نسبت یا  آییااری م لاو 0/50

هااای کاشاات از نظاار داری یااین داریخدناااو  میناای

ک   وریدیداد غده در واحد س ح وجود داشت، ی 

های دردیب در داریخییشترین و کمترین دیداد غده ی 

دساات آمااد اردیبهشاات ی  20اساانند و  20کاشاات 

هاای داری یاین داریخ(. البت  دنااو  مینای4)جدول 

 ین مشاهده نشد. سرورد 20اسنند و  20کاشت 

در د نیاز آیی  85در شرایش یدون دند و دند 

ساروردین دنااو   20اسنند و  20های کاشت داریخ

(، ولای یاا 5داری یاا یکادیگر نداشاتند )شاکث مینی

دشاادید دااند آیاای دیااداد غااده در واحااد ساا ح در 

سااروردین کاااهد  ایااث دااوجهی  20داااریخ کاشاات 

 کاشاات داری یااا داااریخنشااان داد و دناااو  میناای

 اساانند داشاات، یااا ایاان وجااود از داااریخ کاشاات  20

اردیبهشت در کلیا  سا وح آییااری دیاداد غاده  20

های مختلاب کاشات یار روی ییشتری داشت. داریخ

در ااد کاااهد دیااداد غااده نیااز دامیرداایار یااود، 

 55کاا  دیااداد غااده در مترمریاا  در شاارایش  وریی 

 هااایدر ااد نیاااز آیاای در داریخ 100نساابت یاا  

دردیب اردیبهشاات یاا  20سااروردین و  20اساانند،  20

 در د کمتر یود.  59و  50، 42

 زمینی م الیاااا  نشاااان داده اسااات کااا  سااایب

 یاا  کمبااود ر ویاات  ااا  یساایار حساااه اساات

(Rezaei and Soltani, 2014; 

(King et al., 2003 نظاااذ. ایاان مااورد یاا  دلیااث 

 یاشد، زیرا دقریبااًای محدود و ک  عم  آن میریش 

 در اااد از  اااول ریشااا  ایااان دیااااه در الیااا  85

متری یااااالی سااا ح  اااا   ااارار دارد ساااانتی 30

(Onder et al., 2005)زمینی یاا  وجااود . ساایب

ر ویت کاسی در  ا   ی دماذ دوره رشد نیازمناد 

یاشااد، و یاااالدرین دوره حساساایت یاا  آیاای آن می

ها در حاال رشاد ساری  هساتند زمانی است ک  غاده

(King et al., 2003) . 

 رد شاااااااااااااااااااااایری جنااااااااااااااااااااااا

(Shiri Janagard et al., 2007)  نشان دادند کا  از

 80نظاار دیااداد غااده در یوداا  یااین آییاااری کامااث و 

داری وجااود در ااد آییاااری کامااث دناااو  میناای

در اد آییااری کاماث کمتارین دیاداد  60نداشت و 

زایی، سارعت رشاد غده را داشات. در مرحلا  غاده

 پیاادا کاارده و رای اا  ها اردباااط دیاااه یااا رشااد غااده

شااود آن یااا شااا ص ساا ح یاار  میکااوه می

(Sandmann et al., 2013) . 

هاای کاشات دیردار کاهد دیداد غده در داریخ

احتمااالً ناشاای از اساازاید دماا در زمااان دولیااد غااده 

. از  رساای هرچاا  (Arji et al., 2012)یاشااد می

ها کاشت یاا داا یر  اور  دیارد، دوره رشاد یودا 

ک  داامیر  شودمیول روز یلند و دمای یاال مواج  یا  

 اززیارا اسازاید دماا یاید  ،زایی داردمننی در غاده

 دراد یاااااارای  درجاااااا  سااااااانتی 30دااااااا  25

 یاشاااادمناسااااب نمیزمینی ساااایبولیااااد غااااده 

(Begum et al., 2015) .دذ و همکااااااران 

(Dam et al., 1996)  یاا یررساای اماار  ااول روز و

 داد غااده در دو ر اا دماهااای روزاناا  و شاابان  یاار دیاا
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. شتاریخ کزمینی در س  داسیب هامر س وح متناو  آییاری یر عملکرد و اجزای عملکرد غد -5شکث 
دار مینی دار در س ح احتمال یك در د دناو های دارای حدا ث یك حرف مشتر  یر اساه آزمون حدا ث دناو  مینیستون

 ندارند.

Fig. 5. Effect of different irrigation levels on tuber yield and yield components of potato 
in three planting dates. Columns with at least one letter in common are not significantly different at 

the 1% probability level- using LSD Test. 

 

ک  در اغلاب  کردندان زمینی اسپونتا و دزیره ییسیب

 درجاا  19دااا  15پااایین ) میااانگینمااوارد دماهااای 

سااعت(  12همراه  اول روز کودااه )دراد( یا سانتی

ها شاادند. در چنااین یاعااث رشااد زود هنگاااذ غااده

ها زوددار انجااذ شرای ی، آغاز رشد و پرشادن غاده

شده و میزان ا تلاص ماده  شك ی  غاده و میازان 

دردد. دیاداد غاده ییشاتر رشد  الص غده ییشتر می

منجر ی  عملکرد غده ییشتر نیز  واهد شد، همچناان 

کا  در پاژوهد حاضاار ایان دو  اانت یاا یکاادیگر 

( داشتند r  =923/0**داری )همبستگی مثبت و مینی

 (.5)جدول 

نتای  این پژوهد نشان داد ک  حتای در شارایش 

 دااند مایاا  نیااز عملکاارد غااده کاااهد یاساات 

ساا وح زمینی در غااده ساایب(. عملکاارد 4)جاادول 

در ااد نیاااز آیاای نساابت یاا   55و  70، 85آییاااری 

دردیب ی  در د نیاز آیی( ی  100شرایش یدون دند )

در د کمتر یود. از سوی  7/55و  4/28، 0/11میزان 

های کاشت نیز از نظار عملکارد غاده یاا دیگر داریخ
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 داری داشااااااتند یکاااااادیگر دناااااااو  میناااااای

ین عملکااارد غاااده (. ییشاااترین و کمتااار4)جااادول 

 20اسااانند و  20هاااای کاشااات دردیب در داریخیااا 

 دست آمد. سروردین ی 

اسنند  20ییشترین عملکرد غده در داریخ کاشت 

(. در شارایش یادون داند و 5ی  دست آماد )شاکث 

 % نیاز آیی( عملکرد غاده در دااریخ 85دند مای  )

اردیبهشاات ییشااتر یااود،  20سااروردین از  20کاشاات 

در ااد نیاااز آیاای(  55و  70ید دااند )ولاای یااا دشااد

سارودین  20کاهد عملکرد غده در دااریخ کاشات 

داری یاین ییشتر شد و در ایان شارایش دنااو  مینای

اردیبهشاات  20سااروردین و  20هااای کاشاات داریخ

 مشاهده نشد. 

داریخ کاشت یهینا  عااوه یار اسازاید عملکارد 

غده، کاهد عملکرد ناشی از دند آیی را نیز کمتار 

 75ک  عملکرد غده در س ح آییااری  وری، ی کرد

در ااد نیاااز آیاای نساابت یاا  آییاااری م لااوب در 

 20سااروردین و  20اساانند،  20هااای کاشاات داریخ

در د یود.  7/31و  7/29، 7/24دردیب اردیبهشت ی 

دن در  1/57 ورکلی ییشترین عملکرد غده میادل ی 

آییااری سا ح اسانند در  20هکتار از داریخ کاشت 

 دست آمد. در د نیاز آیی ی  100

دااند کاا  آیااى یاعااث کاااهد عملکاارد غااده و 

زمینی یا  دلیاث شاود. سایبها میمیانگین وزن غاده

های ک  پشت، نااز  و  ادر  جایب داشتن ریش 

کمتاار آب از  ااا ، دیاااهی اساات کاا  عملکاارد و 

الیماث نشاان اجزای آن نسابت یا  داند آیای عکس

یوداا  یااا  دهااد. علاات کاااهد عملکاارد غااده درمی

 دواند کاهد دیداد غده و میانگینکاهد آییاری می

وزن هر غده یاشد. ییشتر یاودن دیاداد غاده در یودا  

دواند الزاماً دلیث یاال یودن عملکرد یاشاد، چاون نمی

ممکن است دیداد غده ییشتر موجب دشادید ر ایات 

 ها یاارای دریاساات مااواد پاارورده شااد در یااین غااده

 مانااادها کوچاااك میو در نتیجااا  انااادازه غاااده

(Shiri Janagard et al., 2007) در آزماااید .

حاضر مشخص شد ک  عملکرد غده یا کلیا   انا  

های ریاز و دمااای دیری شااده یجاز وزن غاادهانادازه

داری داشاات انداز، همبسااتگی مثباات و میناایسااای 

(. ییشترین همبستگی یین عملکرد غده و ی  5)جدول 

 ( یود.r  =942/0**های درشت )وزن غده

هاای زمینی در داریخدناو  عملکرد غاده سایب

دواند ناشی از واکند یا  شارایش کاشت مختلب می

هااای آب و هااوایی یاشااد.کاهد عملکاارد در داریخ

اردیبهشت در پژوهد حاضر( یا   20کاشت دیردر )

زمینی یاود کا  در دلیث کوداه شدن دوره رشد سایب

لکرد غاده نتیج  آن رشد دیاه کامث نشد و میزان عم

. کاااهد (Tang et al., 2018b)کاااهد یاساات 

ر ویت نسبی هوا و اسزاید دما در  ی روز در  ول 

سلث رشد منجر یا  متاامر شادن رشاد و دولیاد غاده 

 کمتااار و جلاااودیری از یااازر  شااادن غاااده در 

شااود کاا  در نهایاات منجاار یاا  کاااهد دیاهااان می

 داارددهااای کاشاات دیرداار میعملکاارد در داریخ

(Arji et al., 2012) . 

در پاااژوهد حاضااار نیاااز مشاااخص شاااد کااا  

اردیبهشاات  20سااروردین و  20هااای کشاات داریخ

دارای دیاااداد غاااده در واحاااد سااا ح کمتااار، وزن 

های یایری و درشات های ریز ییشتر و وزن غدهغده

های ساجدی و همکااران کمتر یود. این نتای  یا یاست 
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(Sajedi et al., 2009) ک  ییاان داشاتند کا  دااریخ 

کاشت زوددر عملکرد یهتری داشت در یاك راساتا 

یود. آنها دزارش کردند ک  عملکرد غده در دااریخ 

دن در هکتار( نسبت ی   5/19اردیبهشت ) 31کاشت 

 اارداد ییشااتری  31 اارداد و  17هااای کشاات داریخ

 یود. 

عملکرد ییولوژیاك در هما  سا وح داند آیای 

داری داشات و کااهد آن یاا دشادید کااهد مینای

 یارای (. س وح آییاری4اسزاید یاست )جدول  دند

دردیب یااا کاااهد در ااد نیاااز آیاای یاا  55و  70، 85

در اادی عملکاارد ییولوژیااك  3/52و  2/29، 4/14

هااای کاشاات نیااز عملکاارد همااراه یودنااد. داریخ

هااا ییولوژیااك متناااودی داشااتند، کاا  دناااو  آن

 20هااای کاشاات (. داریخ4دار یااود )جاادول میناای

دردیب دارای ییشااترین و وردین یاا ساار 20اساانند و 

 کمترین میانگین عملکرد ییولوژیك یودند. 

داااریخ کاشاات نیااز × یاارهمکند ساا ح آییاااری 

نشااان داد کاا  در کلیاا  ساا وح آییاااری ییشااترین 

اسانند یا   20عملکرد ییولوژیاك در دااریخ کشات 

های (. کمترین دناو  یین داریخ5دست آمد )شکث 

دست آماد، ولای یاا کاشت در شرایش یدون دند ی 

های کاشت دناو  ییشاتری از ایجاد دند آیی داریخ

در د نیااز  75 ود نشان دادند. امر دند آیی س ح 

آیی نسبت ی  آییاری م لوب یر عملکرد ییولوژیاك 

 20ساروردین و  20اسانند،  20های کشات در داریخ

 3/35و  1/29، 9/23دردیب یرایاار یااا اردیبهشاات یاا 

  (.5در د یود )شکث 

زمینی در عملکااارد ییولوژیاااك کمتااار سااایب

در شادن دوره دلیث کودااههای کاشت دیردر ی داریخ

در شاادن دوره دولیااد مااواد رشااد و در نتیجاا  کوداااه

زایی پرورده یود. در داریخ کاشت دیردر زماان غاده

زمینی نیز یا شرایش نامسااعد آب و هاوایی دیاه سیب

وا و ر ویت یویژه دمای یاالدر، ر ویت نسبی کمتر ه

شاود کمتر  ا  مواج  شده و رشد دیااه کمتار می

(Tang et al., 2018b) دارایای .(Darabi, 2007a) 

اردیبهشات  25اردیبهشت،  10های کاشت امر داریخ

زمینی را یررساای و  اارداد یاار عملکاارد ساایب 9و 

دزارش کرد کا  ییشاترین عملکارد غاده در دااریخ 

ایااای دسااات آماااد. داراردیبهشااات ی  25کاشااات 

(Darabi, 2007b)  اعاذ کرد ک  یا دوج  ی  احتمال

و وآ یخبندان در دوره رشد در اوا ر پاییز و اوایاث 

زمسااتان، کشاات زمسااتان  یاار کشاات پاااییزه یردااری 

 داشت. 

عملکااارد ییولوژیاااك کااا  شاااامث وزن کلیااا  

یاشد، در امر داند آیای کااهد های دیاه می سمت

ها، دیاداد ر یاست ک  یا کاهد اردناآ یود ، رشد ی

 ها در اردباط یود. همبستگی یین عملکاردو وزن غده

(، شاا ص r  =859/0**ییولوژیاك و اردنااآ یودا  )

 (، دیاااداد غاااده r  =896/0**سااا ح یااار  )

(**904/0=  r( و عملکرد غده )**918/0=  r مثبت )

(. یااا کاااهد آب  ایااث 5دار یااود )جاادول و میناای

   دساااتره دیاهاااان، عملکااارد ییولوژیاااك همااا

یایاد. زمینی کااهد میدیاهان زراعی از جمل  سیب

 استااد زمینی زمااانی ادناااق میدولیااد ساایب حااداکثر

 کاااا  ر ویاااات  ااااا  در حااااد یهیناااا  یاشااااد

(Sobhani and Hamidy, 2014) . 

شاااا ص یرداشااات نسااابت یااا  ساااایر  ااانا  

دیری شده واکند کمتری ی  سا وح آییااری اندازه
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شااا ص (. 4و داااریخ کاشاات نشااان داد )جاادول 

دار یرداشت در س وح مختلب آییاری دناو  مینای

اساانند دارای ییشااترین  20نداشاات. داااریخ کاشاات 

میاااانگین شاااا ص یرداشااات یاااود، ولااای دنااااو  

 20ساروردین و  20های کشات داری یین داریخمینی

 (. 4اردیبهشت مشاهده نشد )جدول 

هااای مایاا  و در شاارایش یاادون دااند و دند

یاز آیی( شا ص یرداشات در د ن 70و  85متوسش )

(، ولای 5اسنند ییشتر یود )شکث  20در داریخ کشت 

ذ % نیاز آیی( دناودی یین هیچکدا 55در دند شدید )

های کشت مشااهده نشاد. در کلیا  شارایش از داریخ

ساروردین و  20آیی شا ص یرداشت داریخ کاشات 

اردیبهشاات یکسااان یودنااد. ییشااترین شااا ص  20

 85اسانند در شارایش  20یرداشت در داریخ کاشات 

 دست آمد.در د ی  4/76در د نیاز آیی یرایر یا 

 

 زمینیهای سیباندازه غده

های دند محدودیت آیی موجاب اسازاید غاده

های یاایری و درشاات دردیااد ریااز و کاااهد غااده

در ااد نیاااز آیاای  85و  100(. دیمارهااای 6)جاادول 

دار یاا یکادیگر دارای ییشااترین یادون دنااو  میناای

در د نیااز آیای دارای  100ی ییری و دیمار هاغده

 های درشاات یااود. داااریخ کاشااتییشااترین غااده

های ریااز و ییشااترین اساانند دارای کمتاارین غااده 20

های های یاایری و درشاات یااود کاا  وزن غاادهغااده

 20اسااانند یاااا  20هاااای کاشااات درشااات در داریخ

 . (6)جدول  داری نداشتسروردین دناو  مینی

وح آییاااری کمتاارین وزن دقریباااً در کلیاا  ساا 

های یاایری و های ریااز و ییشااترین وزن غاادهغااده

دساات آمااد اساانند ی  20درشاات در داااریخ کاشاات 

اسانند  20(. امر دند آیی در داریخ کشت 6)جدول 

در اد نیااز  70عنوان مثال سا ح آیای کمتر یود، ی 

های ریاز در در دی وزن غاده 7/66آیی یا اسزاید 

هاای راه یود ک  در داریخاسنند هم 20داریخ کاشت 

دردیب یاا  اردیبهشاات یاا  20سااروردین و  20کشاات 

 (. 6در د اسزاید یاست )جدول  3/86و  6/87

زمینی و دغییاارا  آب و هااوایی یاار روی ساایب

یر های آن ییشتر از هر دیاه دیگری دامسایزیندی غده

(. روزهای کوداه و Tang et al., 2018bدیارد )می

 ویژه دماااای پاااایین درجااا  حااارار  میتااادل یااا

کنااد زایی را دحریااك میها شااروآ غاادهدر شااب

(Onder et al., 2005) ادر درج  حرار  در شاب .

زایی شااروآ درجاا  یااا ی یمانااد غااده 20 یاااالدر از

نخواهد شاد، زیارا داننس را اسازاید داده و ب یاره 

کناااد و رشاااد غاااده ها را دخلیااا  میکریوهیااادرا 

 . (Knezevic et al., 2018)شود در میآهست 

 ساااااااروردین و  20هاااااااای کاشااااااات در داریخ

اسانند، یاا اسازاید دماا،  20اردیبهشت نسبت ی   20

 و 51، 55 ور میاااانگین ر ویااات نسااابی هاااوا )یااا 

دردیب در اسااانند، ساااروردین و اردیبهشااات( یااا  44

(. کاهد ر ویات نسابی هاوا 1کاهد یاست )شکث 

  در امر اسزاید دما در این دو داریخ کاشت منجار یا

نتیجااا  از ها شاااده و در جلاااودیری از رشاااد غاااده

 ها جلااااااودیری کااااااردشاااااادن غاااااادهیزر 

(Arji et al., 2012) . 

 در شدن  ول دوره رشاد، سر ات مناسابکوداه

کند و در نتیج  ها را سراه  نمییرای رشد کامث غده

 های ریااز های یاایری و درشاات کمتاار و غاادهغااده
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 زمینی در س  داریخ کاشت مختلبی سیبهاامر س وح آییاری یر وزن غده -6جدول 
Table 6. The effect of irrigation levels on tuber weight of potato in different planting dates 

 

 نیاز آیی )%(
Water  

requirement (%) 
Planting Date کاشت داریخ 

 Tuber weight (tonha-1(وزن غده    
 های ریزغده

Small tubers 
 های ییریدهغ

Seed tubers 
 های درشتغده

Large tubers 

100 

March 11 20 1.38  اسنندg 34.81a 20.88c 

April 9 20  1.93 سروردینf 21.18de 25.22a 

May 10 20  2.62 اردیبهشتe 20.82e 19.73cd 

85 

March 11 20 1.34  اسنندg 31.53b 22.61b 

April 9 20  2.40 سروردینe 23.05cd 17.90de 

May 10 20  3.76 اردیبهشتd 16.79f 12.83f 

70 

March 11 20 2.30  اسنندef 24.06c 16.61e 

April 9 20  3.62 سروردینd 17.29f 13.08f 

May 10 20  4.88 اردیبهشتb 13.11g 11.50fg 

55 

March 11 20 4.32  اسنندc 9.65h 10.54g 

April 9 20  6.17 سروردینa 7.42hi 8.31h 

May 10 20  6.65 اردیبهشتa 6.68i 6.05h 

تمال یك دار در س ح احیاشند یر اساه آزمون حدا ث دناو  مینیک  دارای حدا ث یك حرف مشتر  می ،هایی، در هر ستونمیانگین
 دار ندارند.در د دناو  مینی

Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 
1% probability level- using LSD Test. 

 سروردین ی  عنوان داریخ کاشت شاهد در نظر درست  شد. 20داریخ کاشت 
Planting on April 9 was considered as control. 

 

 . ایااان (Tang et al., 2018a)شاااود ییشاااتر می

 20ریخ کاشاات عوامااث یاعااث شاادند کاا  در دااا

 هایی اریبهشااات وزن غاااده 20ساااروردین و یاااویژه 

 کاا  رشااد کاااسی نکاارده یودنااد )غااده ریااز( زیاااددر 

 ها یااا رشااد مناسااب )غااده یاایری( یااود، و وزن غااده

 پاااااورکمتااااار شاااااد. مردضاااااوی یاااااك و امین

(Mortazavi Bak and Aminpour, 2001)  نشاان

هااای کاشاات دیرداار در ااد دادنااد کاا  در داریخ

متار ییشاتر میلی 35لیدی یا   ار کمتار از های دوغده

 یود. 

 

 گیرین یجه

نتای  این پژوهد نشان داد ک  در شارایش داند 

 اور  آیی اهمیت داریخ کاشت ییشاتر یاود، یدین

هاای ک  در شارایش یادون داند دنااو  یاین داریخ

کاشاات حاادا ث یااود، ولاای در شاارایش دااند آیاای 

دلیث یا دناو  ها ییشتر شد. این دناو  ایجااد شاده 

کاهد ییشتر ناشی از دند آیی در رشاد و عملکارد 

ساروردین  20های کاشات زمینی در داریخغده سیب

دهنده یهبود دحماث یا  اردیبهشت یود ک  نشان 20و 

 اساانند( یااود. 20دااند در داااریخ کاشاات مناسااب )

 20اسانند داا  20داریخ مناساب کاشات یاین ینایراین 

دو ای   ن دورهشود. ادار در ایاسروردین دو ی  می

، 85شده محدودیت آب آییاری وجود داشت  یاشد )

 ور رود کا  یا در د نیاز آیی( انتظار مای 55و  70

در د کااهد  56و  27، 7دردیب حدود میانگین، ی 



 1398، سال 1، شماره 35-2جلد  ”نهال و بذر زراعیبهمجله ”

20 

 عملکرد ادناق یینتد. 

هاای دلیث استناده یهتار از یارشرسد ی نظر میی 

سلاث زمستان  و اوایث یهاار، دماای کمتار در اوایاث 

 رشااااد و در نتیجاااا  دبخیاااار کمتاااار و همچنااااین 

 زایی و در در زمااااااان غاااااادهدمااااااای مناسااااااب

زمینی، های ساایبدر نتیجاا  اساازاید عملکاارد غااده

اسنند یویژه در شارایش داند آیای  20داریخ کشت 

یهتاارین داااریخ ایاان پااژوهد یاارای شاارایش مشااای  

 کاشت یاشد.

 

 سپاسگزاری

نگارنددان از مدیریت محترذ یخد زراعات 

و ا اح نبادا  و همچنین کارکنان زحماتکد 

ایسااتگاه زراعاای دانشااکده کشاااورزی دانشااگاه 

شیراز کا  ماا را در انجااذ و اردقااف کینیات ایان 

 کنند.می سپاسگزاریپژوهد یاری دادند، 
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