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    چكيده

هاي توليدي و خسارت با هدف مقايسه تاريخ كشت معمول (بهاره و تابستانه) و كشت تأخيري بر ميزان مصرف آب، عملكرد كل، اندازه غده

 شهرستان طبيعي منابع و و آموزش كشاورزي تحقيقات مركز در ١٣٩٧-٩٨ در سال زراعي آزمايشي هاي مهم در سيب زميني،آفات و بيماري

بر روي رقم نيمه زودرس سانته انجام  تيرماه ٣٠خ كشت معمول در اوايل تا اواخر خردادماه و تاريخ كشت تاخيري در همدان در دو تاري

به صورت قابل توجهي  بهاره و يا تابستانه كشت به نسبت كشت تاخيري مقدار مصرف آب در تحقيق، اين از حاصل نتايج اساس بر. گرفت

كاهش قابل توجهي در  .بود هكتار در مترمكعب ٢٩٤٢مقدار كاهش در ميزان آب آبياري به ميزان پيدا كرد كه اين  كاهش درصد) ٢/٣٩(

ها و مگس سفيد گلخانه در كشت تأخيري در مقايسه با كشت معمول ها، زنجركها، زنجرهها، شتهميزان خسارت آفات مهم از جمله كنه

ها در كشت تأخيري در مقايسه با كشت درصد از جمعيت آن ٥٠تا  ٤٥ه ميزان كه در اغلب اين آفات به طور متوسط بايجاد شد. به طوري

 ٥٤و  ٨١مهم اسكب و رايزكتونيا به صورت قابل توجهي به ترتيب به ميزان  معمول كاسته شد. همچنين با كشت تأخيري خسارت دو بيماري

درصد)  ٣٨/٩هكتار ( در تن ٣٥٥/٤ تاخيري كشت به نسبت انهبهاره و يا تابست تاريخ كشت در غده عملكرد درصد كاهش پيدا كرد. افزايش

  بود كه اين افزايش عملكرد بيشتر به دليل افزايش نسبت توليد غده درشت بود و تفاوتي در توليد غده در اندازه بذري ايجاد نشد.

  آب مصرفي، سيب زميني، كشت تاخيري، عملكرد ن كليدي:اگواژ
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  مقدمه

 نظر از و بوده زراعي گياهان نمهمتري از يكي زمينيسيب

 عالوه. دارد قرار برنج و گندم از بعد توليد و غذايي اهميت

 گندم جايگزين نيز مواردي در صنعتي، هاي استفاده بر

 گندم، از بعد جهان اصلي غذايي ماده چهار از يكي و بوده

 و غذايي امنيت به دستيابي. رودمي شمار به ذرت و برنج

 هايتاريخ تا كندمي ايجاب هايمتق نوسان از ممانعت

 تمام در مطمئن توليد براي زمينيسيبكاشت  مناسب

اثر ). ١٠( گردد مشخص مختلف مصارف براي و فصول

ها و ناهنجاريهاي غده دمايي بر رشد وهاي و تنشنوسانات 

ها در يك محدوده خاص جغرافيايي به كيفيت نامطلوب آن

وابستگي بوط بوده و هاي آب و هوايي منطقه مرويژگي

. چنانچه با اتخاذ تاريخ كامل با تاريخ كشت در منطقه دارد

كشت مناسب در هر منطقه بتوان از برخورد مراحل رشد با 

-كرده و شرايط ممكن را به نفع غدهتنش دمايي پرهيز 

ضمن توان زميني تغيير داد، ميهينه در سيبسازي ب

از اصل خسارت حافزايش كيفيت و كميت محصول از 

 ١٠( نمودممانعت نيز هاي توليدي غدهها و آفات بر بيماري

 ١٩٧١ هايسال( ساله ٢٩ نتايج در تحقيقي ديگر، ).١٢و 

 گياهان فنولوژيك هايتاريخ بررسي) ميالدي ٢٠٠٠ تا

 بهاره كشت هايتاريخ دهه، هر گذشت با داد نشان بهاره

 مهمترين اشتك تاريخ). ٧( شود انجام تأخير با روز ٥/٢ بايد

 ساير به نسبت و بوده اقليمي تنوع با سازگار مولفه

 زراعي خصوصيات بر را تأثير بيشترين زراعي، تيمارهاي

 توانمي مناسب كاشت تاريخ انتخاب با. گذاردمي گياه

 اقليمي شرايط و گياه رشد روند بين را تطابق رينبيشت

 مناسب كاشت تاريخ و مناسب ارقام انتخاب). ٢( كرد ايجاد

 از اقليمي شرايط تغيير اثر در سرما تنش وجود شرايط در

همچنين مشخص . )٨( باشدمي زراعيبه مؤثر هايروش

 زودرس ارقام از استفاده مناسب، كاشت تاريخ شده است كه

 با مقابله هايروش از فريزآنتي از استفاده و مناسب

 كاشت تاريخ. )٣( باشدمي زمينيسيب در سرمازدگي

 حداكثر براي الزم زمان مدت صورت به معموالً  اسبمن

 شودمي بيان اقتصادي عملكرد حداكثر و برگ و شاخ توليد

 آزمايشات طريق از و داشته كاشت زمان به بستگي معموال و

 كه است تاريخي مناسب، كاشت تاريخ. گرددمي مشخص

 مورد) خاك و نور آب،( محيطي عوامل تمامي آن نتيجه در

مشخص  ).٥( گيرد قرار عملكرد حداكثر جهت گياه استفاده

شده است كه تغييرات جمعيت آفات مهم سيب زميني و 

ها به ذخيره حرارتي الزم  براي ظهور و اوج خسارت آن

ها الزم داشته و اين وضعيت در تكميل دوره زيستي آن

باشد تيرماه و اوايل مرداد در منطقه همدان مصادف مي

توان با گذر از اوج تأخير كشت مي). بنابراين با ١٠(

ها جمعيتي آفات مهم سيب زميني، از ميزان خسارت آن

  در حد قابل توجهي پرهيز نمود.

  اجرا روش و ضرورت معرفي،

 سبب همدان استان در آب منابع تدريجي كاهش و كمبود

 ذخاير در كشور بحراني مناطق از يكي استان اين كه شده

 ساليانه بارش محدوديت. دشو محسوب زيرزميني هايآب

 و نامناسب زماني توزيع ،)مترميلي ٣٥٠ از كمتر ميانگين(

 ايجاب استان اين در زمينيسيب زياد اهميت طرفي از

 نظير آب بهينه مصرف جهت در الزم راهكارهاي كه كندمي
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 ها، سوپرجاذب و مالچ از استفاده ،تاخيري كشت به توسل

 اين توليد پايداري گرفتن رنظ در با...  و كشت مناسب عمق

 و آب شرايط به توجه با). ٢( شود برده كار به محصول

 در آبياري سامانه نوع و خاك هايويژگي منطقه، هر هوايى

 ٨٠٠٠ تا ٣٥٠٠ حدود زمينيسيب تابستانه و بهاره كشت

  اقليم تغيير). ١١( شودمي مصرف آب هكتار در مترمكعب

 براي جدي تهديدي و نيجها چالشي  »زمين گرمايش« يا

 اذعان به كه رود مي شمار به زمين يكره زيست محيط

 يافتن شدت آن دليل ترين عمده حوزه، اين كارشناسان

 از نادرست برداريبهره آن كنار در و صنعتي هايفعاليت

 افزايش بر عالوه. ميباشد كشاورزي در توليد منابع

 نامتوازن ايهبارش دما، شديد نوسانات هوا، دماي محسوس

 وزش و سيل وقوع برف، و باران بارش الگوي ريختن بهم و

 تغيير از ناشي عوارض از همگي محلي بادهاي نابهنگام

 از همدان استان آن تبع به و ما كشور). ٧( باشندمي اقليم

 استان در كه است شده گزارش و نبوده مستثني قاعده اين

 و نسبي رطوبت كاهش دما، بيشينه افزايش با همدان

 آبي نياز) خشكي ضريب( تعرق و تبخير ميزان در افزايش

 از و كرده پيدا افزايش اخير هايسال در زراعي محصوالت

 تاريخ). ٢( است كاسته آنها در عملكرد نهايي پتانسيل

 ٦٠ از بيش كه تابستانه و بهاره كشت در معمول كشت

 استان در را زميني سيب توليدي كشت زير سطح از درصد

در خردادماه انجام  است، داده اختصاص خود به همدان

گرفته و در اواسط آن به حداكثر رسيده و نهايتا تا اوايل 

 زماني،  دوره اين در كشت با. انجامدمي به طول تيرماه

 به زميني سيب در سازي ذخيره و سريع رشدي سيكل

 اين در اينكه ضمن. ميگردد محدود  مرداد اواسط تا اوايل

 افت درصد ١٠ زير به منطقه در هوا نسبي رطوبت دوره

 تعرق و تبخير ضريب بيشترين با زميني سيب گياه و كرده

 ايجاد را شرايطي عوامل اين دو هر. شد خواهد مواجه

 سيب نهايي عملكرد و سازيذخيره قابليت از كه ميكنند

 تنش اعمال كمترين صورت در عمال و شده كاسته زميني

 در. شود مواجه رشدي ناهنجاري هب زميني سيب گياه

 شدت به آن وري بهره و آب مصرف كارآيي ميزان از نتيجه

 كاشت در تأخير با رسدمي نظر به. شودمي كاسته

 سيب رشد از بحراني مرحله همدان، استان در زمينيسيب

 در دما ناگهاني افزايش با) غده در سازيذخيره( زميني

 نياز حال عين در و نشده دفمصا) مرداد اوايل و تير( استان

-سيب تاخيري كشت با. يابد كاهش نيز زميني سيب آبي

 تواندمي آب مصرف مقدار كشور، معتدل نواحي در زميني

 اين. يابد كاهش كنوني ميزان درصد ٤٠ تا ٣٠ از كمتر به

 را آبي منابع از وريبهره حداكثر و بهينه استفاده امر

وري مصرف با افزايش بهره اينكه ضمن. سازدمي پذيرامكان

آب به پايداري توليد محصول سيب زميني در مناطق عمده 

كشت آن و بويژه در استان همدان و مناطقي مشابه كه با 

بحران مصرف آب و كاهش شديد منابع آبي مواجه هستند، 

زميني و همچنين با تأخير در كاشت سيب نمايد.كمك مي

 سازي با تنش حرارتي، پرهيز از برخورد مرحله رشد و غده

در سيب زميني كه گياهي حساس به تنش قدرت رشد 

منجر به افزايش  باشد، افزايش پيدا كرده و در نتيجه مي

گردد. هاي مهم ميبا آفات و بيماريمحصول  يقدرت رقابت

آفات و  تيدر كنترل جمع تواند نقش مهميكه اين امر مي

 ينزميبيدر سمهم  يهايمارياز بروز ب يريجلوگ زين

ي سيب همچنين ميزان آلودگ .)١٢و  ١٠( داشته باشد
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هاي زميني به بيماري مهم رايزكتونيا در تاريخ كشت

همدان باال بوده و دماي پائين خاك  زودهنگام در منطقه

در موقع كاشت شرايط مناسبي براي توسعه اين بيماري 

 خير كشت سيب زميني و انجام پيشنمايد. با تأفراهم مي

توان از ميزان خسارت و دار كردن تا حدود زيادي ميجوانه

  آلودگي به اين بيماري كاست. 

بررسي به صورت پروژه تحقيقاتي در ايستگاه تحقيقات 

كشاورزي اكباتان به اجرا درآمد. رقم مورد استفاده شامل 

رقم سانته بود كه رقمي با گروه رسيدگي نيمه زودرس 

خردادماه)  ٢٠ريخ كشت معمول (باشد. آزمايش در دو تامي

و كليه  زمين تيرماه انجام شد. تهيه ٣٠و كشت تاخيري در 

معمول و تاخيري به كشت  در دومورد نظر عمليات زراعي 

ها غده و در هر دو تاريخ كاشت، صورت يكسان انجام گرفت

و به صورت  متر)سانتي ٧٥×٢٥بوته (با فاصله رديف و 

 ي كار دو رديفه كشت شدندزمينبا دستگاه سيبمشابه 

 با ايقطره نواري صورت به آبياري سيستم. )١(شكل 

 سانتي ٣٣ هايچكانقطره فاصله با متريميلي ١٦ هايلوله

هر دو در ميزان آب مصرفي . شد اجرا) پشته روي بر(  متر

نيز بر اساس نياز آبي سيب زميني محاسبه و  تاريخ كشت

عداد دفعات آبياري و از طريق سيستم آبياري اعمال و ت

ميزان آب مصرفي با كنتور حجمي ثبت و يادداشت گرديد. 

 ارقام از يك هر در عملكرد گيرياندازه با زمان برداشت در

با حاصل   آب مصرف كارايي مصرفي آب داشتن حجم و

تقسيم عملكرد بر حجم آب مصرفي محاسبه شد. كه 

به متر  عملكرد حاصله به كيلوگرم در هكتار و آب مصرفي

مكعب در هكتار برآورد گرديد كه در اين صورت كارآيي 

   .مصرف آب به صورت كيلوگرم بر متر مكعب تعيين گرديد

  

  

  زني در كشت تاخيري (سمت چپ) و پوشش كامل (سمت راست) از كشت تابستانهزمان شروع جوانه -١شكل 
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  كاربردي نتايج

  بود:به صورت زير  نتايج كاربردي حاصل از آزمايش

 متر ٣٥٩٣ خيريتأ كشت در مصرفي آب حجم مقدار -١

 متر ٦٥٣٥ تابستانه يا بهاره كشت در و هكتار در مكعب

در كشت يي مصرف آب كارآ. است بوده هكتار در مكعب

مكعب و در كشت كيلوگرم در متر ٦٨/١١تاخيري به ميزان 

آب  كيلوگرم به ازاء هر متر مكعب ٠٩/٧بهاره يا تابستانه 

). به اين مفهوم كه جهت ٢الف شكل( بوده استمصرفي 

 ١٤١زميني با تاريخ كشت معمول  توليد هر كيلوگرم سيب

ليتر آب و با كشت تاخيري جهت توليد هر كيلوگرم غده 

  ليتر آب مصرف شده است.   ٨٥سيب زميني 

 زنجرك شته، كنه، جمله از مهم فاتآ از ميزان جمعيت -٢

 با مقايسه در اخيريت كشت در سفيد مگس خصوص به و

كاسته شد. اين  توجهي قابل صورت به معمول كشت تاريخ

 ٥٠تا  ٤٥مقدار از كاهش در جمعيت آفات مهم در حدود 

درصد متغير بود و به طور مشخص جمعيت  سفيدبالك در 

درصد كاهش  ٥١معمول  كشت تاخيري در مقايسه با كشت

  .)ب ٢پيدا كرد  (شكل 

به بيماري اسكب و همچنين ها درصد آلودگي غده -٣

خسارت بيماري مهم رايزكتونيا در كشت تأخيري به ميزان 

هاي حاصل از تاريخ كشت تر از غدهقابل توجهي پائين

هاي سيب زميني به معمول بود. كاهش ميزان آلودگي غده

دو بيماري اسكب و رايزكتونيا در كشت تأخيري در مقايسه 

درصد بود  ٢٢/٥٤و  ٨١ با كشت معمول به ترتيب به ميزان

  ). الف و ب ٣شكل (

ل يا معمورقم سانته از نظر عملكرد كل غده در كشت  -٤

تن در هكتار و در كشت  ٣٥/٤٦عملكردي معادل  بهاره

تن برخوردار شد كه تفاوت حاصله  ٤٢معادل  تأخيري

  . الف) ٤شكل ( باشدتن در هكتار مي ٣٥/٤

غده  تاخيري نسبت به كشت معمولدر تاريخ كشت  -٥

هاي اما در اندازه غده )ب ٤شكل (كوچك كمتري توليد شد

ريخ تفاوتي بين دو تاو بذري توليدي در اندازه متوسط 

كشت ايجاد نشد و در دو تاريخ كشت معمول و با تاخير، 

 متر)ميلي ٥٥تا  ٣٥تعداد غده توليدي در اندازه بذري (

  . )الف ٥شكليكنواخت بود (

تري هاي درشت بيشابستانه غدهدر كشت بهاره يا ت -٦

  .)ب ٥شكل( توليد شد تاخيرينسبت به كشت 

در كشت تأخيري و در رقم سانته اگرچه  در مجموع  -٧

تن در هكتار نسبت به كشت  ٣٥/٤عملكرد كل به ميزان  

بهاره يا تابستانه كاهش داشته است، اما در مقابل با توليد 

نسبت به كشت  ريتاخيهر كيلوگرم سيب زميني در كشت 

ليتر آب كمتري  ٥٦متر مكعب يعني  ٠٥٦/٠تابستانه 

   ت.مصرف شده اس



 

 
٦٥  

   )ب(تراكم جمعيت سفيد بالك در هر برگچه و  )الف(ميزان كارائي مصرف آب مقايسه  -٢شكل 
  در رقم سانته در دو تاريخ كشت معمول و با تأخير

   

   
   )ب(  شاخص بيماري رايزكتونياو  )الف( درصد آلودگي غده به اسكبو مقايسه  -٣ل شك

  در رقم سانته در دو تاريخ كشت معمول و با تأخير
  

  در رقم سانته در دو تاريخ كشت معمول و با تأخير )ب( تعداد غده ريزو و  )الف( سه عملكرد كل غدهمقاي -٤ل شك 

  

7/09

11/68

0

2

4

6

8

10

12

14

كشت معمول كشت تاخيري

ب 
ف آ

صر
ي م

رآي
كا

)
ب

ب آ
كع

ر م
 مت

در
ده 

م غ
گر

يلو
ك

(

45)الف(

22

0

10

20

30

40

50

كشت معمول كشت تاخيري

ك
 بال

يد
سف

ت 
عي

جم
د 

دا
تع

14/22

18/35

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

كشت معمول كشت تاخيري

بع
مر

ر 
مت

در 
ز 

 ري
ده

 غ
داد

تع 46/35
42

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

كشت معمول كشت تاخيري

ل 
د ك

كر
مل

ع
)

ار
كت

ر ه
 د

ن
ت

(

)ب(  

5/6

1/3

0

1

2

3

4

5

6

كشت معمول كشت تاخيري

ب
سك

ه ا
ه ب

غد
ي 

دگ
آلو

د 
رص

2/25د

1/03

0

0/5

1

1/5

2

2/5

كشت معمول كشت تاخيري

نيا
تو

زك
راي

ي 
ار

يم
ص ب

اخ
ش  ب)( )الف(

 ب)( )الف(



 

 

 
 ١٣٩٩ يز و زمستانپائ،  ٢وم  شماره سسال 

٧٥  

  

      
   در رقم سانته در دو تاريخ كشت معمول و با تأخير )ب( درشت غده تعدادو  )الف( متوسطتعداد غده مقايسه  -٥شكل 

  

  دياربردستورالعمل ك

زميني هزار هكتار از سيب ١٢اين كه حدود با توجه به 

شود و نتايج اين آزمايش استان در كشت تابستانه انجام مي

نيز حاكي از اين بود كه در كشت تاخيري در مقايسه با 

متر مكعب كاهش در  ٢٩٠٠ تاريخ كشت معمول حدود

د، بنابراين در صورت انجام آيبوجود مي در هكتار مصرف آب

به طور متوسط اي خيري و استفاده از آبياري قطرهكشت تأ

 ييجومصرف آب استان صرفهميليون متر مكعب در  ٣٤

 در كشت تابستانه و در نتيجه مقدار مصرف آب خواهد شد

ميليون متر  ٨٤كه اكنون با سيستم آبياري باراني حدود 

ميليون متر مكعب  ٥٠تواند به زير مي ،باشدمكعب مي

كه از خسارت آفات مهم از جمله كاهش پيدا كند. ضمن اين

هاي اخير طغيان مخصوصا مگس سفيد كه در سال وها كنه

خواهد شد. همچنين بر  است به شدت كاسته پيدا كرده

هاي توليدي از نظر كاهش آلودگي به اسكب كيفيت غده

افزوده شده و به دليل كاهش خسارت رايزكتونيا از اثرات 

سوء اين بيماري بر كميت و كيفيت محصول توليدي تا حد 

با تأخير كه با توجه به اين شود.يري ميبسيار زيادي جلوگ

دازه با انهيچ كاهشي در توليد غده زميني در كاشت سيب

-خيري ميكشت تأ بنابراين انجام ،شودنميمتوسط ايجاد 

و بوده  بذر مناسبهاي متوسط كه هم تواند در توليد غده

بيشتر مورد پسند همچنين در صنعت و فرآوري نيز 

شود. كاهش نسبتا كم عملكرد  هستند، يك مزيت محسوب

هاي ناشي از كاهش در توليد غده در كشت تأخيري بيشتر

ين مسئله ممكن است در ارقامي كه ادرشت بوده است و 

از طرفي با باشد.  مهم ،كنندبيشتر غده درشت توليد مي

در معرفي ارقام جديد سيب زميني  كهعنايت به اين

غده توليد ارجحيت و اولويت بر توليد و معرفي ارقامي با 

تواند به عنوان يك قرار دارد، لذا نمي يكنواخت و متوسط

سئله و مشكل در كشت تأخيري منظور گردد. ضمن اينكه م

چنانچه قيمت و ارزش واقعي آب منظور گردد، با كشت 

 ٨كاهش  ،و حتي در ارقامي با اندازه غده درشت تأخيري

 ٤٠تا  ٣٥ي عملكرد به خوبي با كاهش قابل توجه درصد

تواند به در مصرف آب جبران شده و اين مهم ميدرصدي 

توليد سيب زميني در استان همدان كشت و پايداري دوام و 

     و مناطق مشابه كمك كند.
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