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 چکیده

بررا  نشران   است.  خشکنیمهخشک و  صورتبه یرانمناطق ا یشترب یاییجغراف یتموقع. همچنین، باشدمیاز گیاهان با اهمیت و پرمصرف  زمینیسیبگیاه 

اجرا شد.  ۳۱۳۱در سال شهرستان بافت استان کرمان در کشور ایران  در مطالعه ا  زمینیسیبعملکرد و اجزا  عملکرد بر روش آبیار  و تنش خشکی  اثردادن 

نیراز   درصرد  ۵۷ تأمین) 2S ،(یآب یازدرصد ن ۳۱۱ تأمین) 1Sح تنش خشکی ی و سه سطفاکتور اصل عنوانبه)آبیار  تیپ(  2I)آبیار  شیار ( و  1I مطالعه  در این

( 1I) یار شر  یرار  نسبت بره آب  (2I) یپت یار روش آب یمارتنتایج نشان داد  مورد مقایسه قرار گرفتند. فرعیفاکتور  عنوانبه (یآب یازدرصد ن ۷۱ تأمین) 3S ( وآبی

 2Sیمار ت نسبت بهدست آمد که  تن در هکتار به ۸/۰۱یزان به م( 1S) بدون تنش یمارعملکرد غده از ت شترینیبداشت. در تیمارها  اعمال تنش  یشتر عملکرد ب

 عملکرد بهتر  بود.تن در هکتار  ۳/۵و  ۰/۳۷به ترتیب با میانگین عملکرد  3S و

 ، عملکرد، شهرستان بافتزمینیسیبروش آبیار ، تنش خشکی، های کلیدی: واژه

 مقدمه
لید محصوالت گیاهی همواره تحت تأثیر شرایط و تو رشد۳

مختلف محیطی مانند خشکی، شور ، نبود تعادل مواد غذایی و 

عوامل  ترینمهمیکی از  عنوانبهاست. خشکی  دما  نامناسب

محدودکننده رشد گیاهان و تولید محصوالت گیاهی در بیشتر 

 ,.Jaleel and et al) استمطرح ها  کشاورز  دنیا زمین

تابع  زمینیسیب . عملکرد(Tas and Tas, 2007؛  2008

. استعوامل متعدد  از جمله تغذیه متعادل و آبیار  مناسب 

ها تا مرحله رسیدن، به در مرحله تشکیل غده زمینیسیب گیاه

تواند میزان محصول را حساس بوده و تنش رطوبتی می آبیکم

ان زمان و میز (.Shaykewich, 2003)کاهش دهد  شدتبه

آبیار  بستگی به بافت خاك و عمق نفوذ ریشه گیاه دارد. 

در طول دوره رشد سریع  ویژهبهتنش رطوبتی  کهدرحالی
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 4/۳۳/۳۱۳4تاریخ دریافت: 
 ۳۱/۳۰/۳۱۳4تاریخ پذیرش: 

 ,Hang and Miller) شودمیکم شدن دوام سطح برگ 

بدون تحمل  یاهکه گ افتدمیاتفاق  یزمان یدحداکثر تول (.1986

درصد تراکم ریشه  ۸۷بیشتر از  ازآنجاکهتنش، آب را جذب کند. 

سانتیمتر  سطح خاك قرار دارد، گیاه از حساسیت  ۱۱گیاه در 

صدر قاین و همکاران، برخوردار است ) آبیکمباالیی نسبت به 

در محدوده ریشه موجب  رطوبت زیاد یاز طرف همچنین .(۳۱۸۳

کاهش اکسیژن و اختالل در جذب مواد غذائی از خاك و 

 .شودمیهمچنین شستشو  عناصر غذائی و نیز کاهش عملکرد 

گیاه بسته به شرایط آب و هوائى منطقه، فصل  موردنظرآب 

 یاکاشت و نوع خاك متفاوت است. معموالً پس از کشت و 

و  شودمیانجام  ر یاآب ینبالفاصله پس از سبز شدن اول

هاى اول تا شود. نوبتطور منظم انجام مىآبیارى به پسازاین

 ۳فواصل  بهتر است تر و هوا خنکى که گیاه کوچکرسوم آبیا

هاى . فاصله آبیارى در نوبتشودمیتکرار  باریک زرو ۳۱تا 

تدریج که گیاه رسد. بهروز مى ۳تا  ۸چهارم و پنجم به حدود 

رود، تعریق و شود و هوا نیز رو به گرمى مىمىپرشاخ و برگ 

تر فاصله دوره آبیارى کوتاه درنتیجه ؛یابدتبخیر افزایش مى

بار اى یکششم و هفتم به هفته هاىشود و در آبیارىمى

تر است و گیاه در دوره که معموالً هوا گرم مردادرسد. در ماه مى
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باالتر رفته و  برد نیاز آبىمى به سردهى و تشکیل غده گل

 شهریورماه رسد. ازروز مى ۶تا  ۷هاى آبیارى به فاصله نوبت

و  شودها زیادتر مىیابد و فاصلهدوباره مصرف آب کاهش مى

روز قبل از برداشت آبیارى قطع  ۳۱بذر از حدود  به نوعبسته 

 .(۳۱۸۶)شیر  جناقرد و همکاران،  شودمى

است که عملکرد   سنتزفتویر اندام غ یک زمینیسیبغده 

 یکی،منبع و مخزن دارد و عوامل ژنت ها فعالیتبه  یآن بستگ

دما، خاك، شدت نور و رطوبت  ،کود دهیشاخص سطح برگ، 

 دارند. ا کنندهگمراهاثرات متقابل و گاه  بوده و یلدر آن دخ

و  قرارگرفتهمرطوب  یطدر مح  غده بذر یداز کاشت با بعد

باشند تا رشد جوانه  شدهاحاطهطوب توسط خاك مر یزها نجوانه

تا  ۰۱ممکن است در ابتدا  یاهگ. انجام شود خوبیبهو سبز شدن 

غده به مرحله بلوغ  ۳۷تا  ۷کند، اما تنها ید غده کوچک تول ۱۱

در  شدهذخیرهرشد از مواد  الدر ح یاهانگ چراکه .رسندیکامل م

 ینش خشکست که تا رو یناز هم و کنندمیاستفاده  هاغده ینا

و کاهش  زنیجوانهباعث کاهش  اگرچه زنیجوانهدر زمان  یممال

که  ییهاکمتر شدن تعداد غده یلگردد اما به دلیتراکم ساقه م

وزن  یشرسند باعث کاهش رقابت و افزایبه مرحله بلوغ م

 (.۳۱۸۸اسکندر ، گردد )یم   موجودهاغده

قه باعث کاهش طول سا یاهگ یشیتنش در زمان رشد رو

باعث  درنتیجهرا کاهش داده  هاآنها و تعداد شده و اندازه برگ

تنش در زمان رشد  تأثیر یشترین. بشودمیکاهش سطح فتوسنتز 

باشد. یاول بر سطح برگ و دوم بر طول ساقه م یاهگ یشیرو

ارقام  در مخصوصاً ینشان داده است که تنش خشک هایشآزما

در کاهش محصول به   یشترغده اثر ب یلزودرس بعد از تشک

به  یتدوره حساس . باالترینغده دارد یلنسبت تنش قبل از تشک

است. در مرحله  یعاست که غده در حال رشد سر یزمان یخشک

آب  یاد به عملکرد باال به مقدار ز یابیدست  برا یاهرشد غده، گ

 پذیرامکان یدارد. حصول عملکرد مطلوب تنها در صورت یازن

 ا روزنهبافت برگ در اثر مقاومت  در 2CO است که غلظت

 (.۳۱۸۵یابد )میر  و همکاران، کاهش ن

برگ داشته  یر پ یعبر تسر یماثر مستق تواندمیآب  کمبود

برگ دوره رشد را کوتاه  زودهنگامشدن  یرباشد و در ضمن، پ

 یافتتواند مجموع نور دریم یدوره خشک یک ین،بنابرا؛ یدنمامی

ماده  یدتول  نور برا یندمان استفاده از او ران یاهشده توسط گ

عملکرد غده، بلکه  تنهانهخشک را کاهش دهد. کمبود آب 

به حد  یدنرس  برا طورکلیبهدهد. یکاهش م یزآن را ن یفیتک

 طوربه یدرطوبت خاك با زمینیسیب یاهمطلوب عملکرد در گ

 تأمینگردد.  تأمین یزراع یتدرصد ظرف ۵۱تا  ۶۱ ینب یکنواخت

خواهد شد که ممکن  ینامنظم آب به رشد نامنظم غده منته

  ترك بر رو یجادو ا بدشکل  هاغده یلاست موجب تشک

 ویژهبهباال،   توأم با دما یخشک یدشد  هاها گردد. دورهغده

 یدهکامل از شاخ برگ پوش طوربهدوره رشد غده که خاك  یلاوا

آب بر مقدار ماده  تأمینشود.  یهتواند موجب رشد ثانویم یست،ن

رشد مطلوب   که برا یآب یزانگذارد. میاثر م یزخشک غده ن

باعث کاهش درصد ماده خشک غده   است تا حدود زمال یاهگ

دوره داده شود  ینآب در اواخر ا یاد اگر مقدار ز ویژهبه، شودمی

 (.۳۱۸۵ربیعی، )

 ی،( در یک مزرعه آزمایش۳۳۳4و هیواس )  آوار

 یزمینسیب  آبیار  را برا یو کرت  اقطره  رآبیا ها سامانه

گیاه استفاده کردند. نتیجه آزمایش  موردنیازآب  درصد ۳۱۱در 

تحت  ،مصرف آب کارایینشان داد که بیشترین محصول و 

( با ۰۱۱۶مون و همکاران ) به دست آمد.  اقطره  سیستم آبیار

و  یباران یار در روش آب زمینیسیبعملکرد غده  یسهمقا

 زمینیسیب یلوگرمک یک یدتول  برا ند کهگزارش نمود ا قطره

 یستمآب و در س یلوگرمک ۳۳۳حدود  یباران یار در روش آب

 یلوگرمک ۷۵ زمینیسیب یلوگرمک یک یدتول  برا  اقطره یار آب

نیز گزارش  (۳۱۸4اخوان و همکاران ) است. شدهمصرفآب 

 ۷ها در عمق پتی  )قرارگیر  اقطره  کردند که روش آبیار

مصرف آب بیشتر   کاراییخاك و وسط پشته(   مترسانتی

 ۱۰/۱کیلوگرم بر مترمکعب( در مقایسه با آبیار  شیار  ) ۶۸/4)

در منطقه  دارد. زمینیسیب کشتکیلوگرم بر مترمکعب( در 

روش آبیار  و تنش  تأثیرا  در خصوص بافت کرمان، مطالعه

صورت نگرفته  زمینیسیبخشکی بر عملکرد و اجزا  عملکرد 

و همچنین  زمینیسیببنابراین با توجه به اهمیت گیاه ؛ است

روش  اثر بررسیحاضر با هدف  یقتحقکمبود منابع آبی منطقه، 
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 زمینیسیبعملکرد و اجزا  عملکرد بر  آبیار  و تنش خشکی

 .ه استصورت گرفت در منطقه بافت کرمان

 هامواد و روش

استان  یبافت که در جنوب غرب در شهرستان مطالعه ینا

و طول  یشمال یقهدق ۳4درجه و  ۰۳ یاییبا عرض جغراف کرمان

متر از  ۰۰۸۱با ارتفاع  ی،شرق یقهدق ۱۷درجه و  ۷۶ یاییجغراف

از  همطالع یندر ااجرا شد.  ۳۱۳۱در سال  و یاسطح در

زودرس، با  است یرقماستفاده شد که سانته رقم  زمینییبس

روزه  ۸۱-۳۱یبی و دوره رشد تقر متوسط فییو ک یعملکرد کم

منطقه یی این آب و هوا یطبا شرا ییباال  سازگار یتکه قابل

 یمیاییو ش یزیکیف یاتخصوص یینتع منظوربه نشان داده است.

 موردنظر ینابتدا زم ین،زم  سازخاك قبل از مراحل آماده

 نقطه محدوده کشت و 4از  ییهانمونه ،انتخاب و قبل از کاشت

 ینا یجنتا .خاك برداشت شد متر یسانت ۱-۱۱از عمق 

 است. شدهارائه ۳در جدول  هایر گاندازه

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قطعه مورد آزمایش -۱جدول 

 ازت کل کربن آلی PH EC عمق
 فسفر پتاسیم

 رس سیلت شن
 جذبقابل بافت

 درصد ppm درصد ds/m  مترسانتی

 لومی شنی ۳۱ ۳۷ ۵۷ ۷/۸ ۰۱۱ ۳/۱ ۳/۱ ۱۳/۱ ۵۰/۵ ۱۱-۱

 

)آبیار  تیپ(  2I)آبیار  شیار ( و  1Iدو روش آبیار  

 ۳۱۱ تأمین) 1Sی و سه سطح تنش خشکی فاکتور اصل عنوانبه

 ۷۱ تأمین) 3S ( ونیاز آبی درصد ۵۷ تأمین) 2S، (یآب یازدرصد ن

در  اجرا شد. با سه تکرار فرعیفاکتور  عنوانبه (یآب یازدرصد ن

 ۸۱ هاآنمتر و فاصله  ۳طول شیارها   شیار آبیار  روش

  آب طور و کنترل شیب بند . در نظر گرفته شدمتر یسانت

در روش  شیارها خارج نشود.  از انتها یشد که هیچ آب یطراح

متر و با فاصله  ۳به طول  تیپ  تیپ، از نوارها  آبیار

لیتر در  ۰/۳ یو دب متریمیل ۳۶متر، قطر یسانت ۱۱  هاسوراخ

 استفاده شد.هر سوراخ   ساعت به ازا

در شهرستان بافت،  زمینیسیب موردنیازآب  یینتع منظوربه

روش و  Aکالس  یرتشتک تبخ  هابا استفاده از دادهنیاز آبی 

سپس . روزه محاسبه شد ۳۱ ها دورهدر  یثمانت-پنمن-فائو

درصد راندمان  4۷رفتن با در نظر گ یار به روش ش یار آب  برا

 طوربه ین،همچن .محاسبه شد زمینیسیب یاهگ یآب یازن یار ،آب

 یازن ،درصد ۸۱با در نظر گرفتن راندمان  یپت یار آب  مشابه برا

محاسبه و توسط کنتور  برا  روش تیپدر منطقه  یاهگ یآب

 یار آب ینقرار گرفت. اول یاهگ یاردر اخت یترل قتبا د یحجم

 ۳۱۳۱ ماهاردیبهشت ۳۰ یخس از کاشت بذرها در تاربالفاصله پ

 یار ش صورتبه) یشیآزما  هاکرت یهکل  برا یکنواخت طوربه

اعمال تنش در دو   ( صورت گرفت در ادامه برا او قطره

و  یار ش دو روش  غده و بزرگ شدن غده برا یلمرحله تشک

 رها یماجزو ت یار عامل آب کهازآنجایی ؛ وتنش اعمال شد یپت

 طوربه یارهاش  که از ابتدا تا انتها شدیم یبود، سع یشیآزما

  بر مبنا ، فسفر و پتاسازت کودها  گردد. یار آب یکنواخت

  از منابع کود ،در منطقه کارزمینییبعرف معمول کشاورزان س

 یلوگرمک ۳۷۱ یپلدر هکتار سوپر فسفات تر یلوگرمک ۱۷۱اوره 

سطح   در هکتار برا یلوگرمک ۳۱۱ دو پتاسدر هکتار و سولفات 

پل، سولفات یتر سوپر فسفاتو  ینتوز یقدق  با ترازو یشآزما

و نصف اوره قبل از کاشت و نصف اوره در مرحله قبل  دو پتاس

 .مصرف شد یاز گلده

 یخصورت گرفته و تار یقاتتحق یجکاشت بر اساس نتا

ول در ا انجام و برداشت ماهاردیبهشت ۳۳کاشت غالب منطقه، 

در . هر کرت صورت گرفت  برا هایهبا حذف حاش شهریورماه

طول  (، )عملکرد اقتصاد فروشقابلعملکرد غده  ین تحقیقا

تعداد غده در هر بوته،  ،اندام هوایی خشک وزن بوته، تعداد ساقه،

  و محاسبه شد. یر گاندازه قطر غده و وزن غده در هر بوته

 

  22.... تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد

 



 

 نتایج و بحث

تن در  4۶/۳۷ یانگین)با م یپش تبه رو یار عملکرد آب

 یار به روش ش یار از عملکرد آب یشتردرصد ب ۳۳هکتار( حدود 

رابطه  ین. در ا(۳)شکل  ( بودارتن در هکت ۸4/۳۱ یانگین)با م

  ،آبیار  هاروش یبا بررس یز( ن۰۱۱4آتاهر و همکاران )

 دار یمعن تأثیر  دارا  اقطره یار آب یستمگزارش کردند که س

 ۰ ی( در آزمایش۳۳۸۱کل محصول داشت. گوپتا و سینگ ) بر

به این نتیجه رسیدند   او قطره  شیار  ساله از مقایسه آبیار

درصد  ۶۷تا  ۷۱  اقطره  تحت آبیار زمینیکه محصول سیب

در مطالعات خود  یز( ن۳۱۸۱یابد. اخوان و همکاران )افزایش می

 مطلب اشاره کردند. ینبه ا

 

 
 یاریمختلف آب یهاروش تأثیرتحت  زمینیسیبملکرد ع -۱شکل 

 

که  دهدینشان م ۰عملکرد در شکل  ها یانگینم یسهمقا

با  1S یمارعملکرد مربوط به ت ین(، باالترS) یاز نظر تنش خشک

 3S یمارآن مربوط به ت ینتن در هکتار و کمتر ۸۱/۰۱ یانگینم

از  یار سطوح آب یب. ترتباشدیتن در هکتار م ۸۳/۵ یانگینبا م

که از نظر  باشدیم S2>S1S<3 صورتبهدر عملکرد  تأثیرنظر 

 که طوربهمتفاوت قرار دارند   هادر گروه 3Sو  1S ،2Sمرتبه 

درصد  ۶۰و  ۰۵ یببه ترت 1S یمارنسبت به ت 3Sو  2S یمارت

نشان  یمارهات داریداشته است که تفاوت معن یدکاهش تول

باعث کاهش عملکرد  دار یمعن طوربه یکه تنش خشک دهدیم

( گزارش ۳۱۸۸) یرابطه باغان یندر ا شود.یه نمیشده و لذا توص

 یدر شرایط اقلیم زمینیسیب یدرصد نیاز آب ۳۱۱ ینتأمکه  نمود

باعث افزایش عملکرد کل غده   داریمعن صورتبهمشهد 

گیاه شد. ابراهیم  یدرصد نیاز آب ۸۱درصد و  ۶۱ تأمیننسبت به 

کردند  بیان( نیز ۰۱۱۶( و ایرنا و مائرومیکاله )۳۳۳۵همکاران )و 

  اکه کمبود رطوبت متوسط خاك موجب افزایش مقاومت روزنه

و  یبرگ و کاهش در میزان فتوسنتز برگ، بیوماس اندام هوای

و مکرون  یزجفر ینگردد. همچنعملکرد می درنتیجهرشد غده و 

ها، زودرس برگ  یرباعث پ ی( گزارش کردند تنش آب۳۳۳۱)

و   خورشید تابشکاهش طول دوره رشد، کاهش دریافت 

. فابریو و گرددیکاهش عملکرد ماده خشک غده م درنتیجه

را بیان کردند.  ا ( نیز گزارش مشابه۰۱۱۳همکاران )
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 در سطوح مختلف تنش خشکی زمینیسیبعملکرد  -۲شکل 

 

 یخشکتنش  یشافزا شودمیمالحظه  ۱چنانچه در شکل 

باعث کاهش عملکرد شده است.  یار هر دو روش آب  برا

 یددر تنش شد یپبه روش ت یار آب  نمونه عملکرد برا عنوانبه

(3S2I ۰۱/۵ یانگینبا م  )درصد کمتر از عملکرد  ۶۰تن در هکتار

تن در هکتار(  ۳۰/۳۳ن یانگیبا م 1S2Iبدون تنش ) یماردر ت

تنش  یشدر اثر افزاعملکرد  یروند کاهش ینکه ا باشدیم

 طورهمان ینصادق است. همچن یزن یمارهات یرسا  برا یخشک

 یار کاهش عملکرد در آب یبش ،شودمیمشاهده  4که در شکل 

 ین دوب اختالف که طوربه. باشدیم یار از روش ش یشترب یپت

بوده  یشترب 2S و 1Sنمودار  اختالف دونسبت به  3S و 2Sنمودار 

به روش  یار سطوح تنش باال در آب دهدیم مطلب نشان ینکه ا

 یجهنت توانی. لذا مدهدیقرار م تأثیرتحت  یشترعملکرد را ب یپت

از  یشترب یدر تنش خشک یپروش ت یتگرفت که حساس

رابطه اخوان و  یناست. در ا یار به روش ش یار آب یتحساس

 یار عملکرد از آب یشترینگزارش کردند ب یز( ن۳۱۸۱همکاران )

درصد  ۳۰۷تا  ۵۷از   و با افزایش مقدار آب آبیار یپروش تبه 

.آمد به دست Aاز تشت تبخیر کالس  یتبخیر تجمع

 

 
 

 یدر برابر تنش خشک یاریمختلف آب یهاعملکرد روش ییراتتغ -۳شکل 

 

 وزن غده در بوته

غده  بر پارامتر وزن یار مختلف آب  هااثر روش یدر بررس

وزن  .اندقرارگرفتهدر دو گروه مختلف  2I و 1I یماردو ت، در بوته

 ۰۱گرم( حدود  4۳/۱۱۸ یانگین)با م یپت یار غده در روش آب

 ۷۱/۰4۵ یانگین)با م یار ش یار از وزن غده آب یشتردرصد ب

 ی،( در یک مزرعه آزمایش۳۳۳4و هیواس )  . آوارباشدیگرم( م

 یزمینسیب  آبیار  را برا یو کرت  اقطره  آبیار ها سامانه

گیاه استفاده کردند.  موردنیازآب  درصد ۳۱۱کاربرد  یطدر شرا
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نشان داد که بیشترین وزن غده تحت سیستم مطالعه نتیجه 

( ۰۱۱۷و همکاران ) ینگبه دست آمد. س  اقطره بیار آ

 به دست ا قطره یار را با آب زمینیسیب  غدهوزن  ینباالتر

 آوردند.

 ینبر وزن غده،  باالتر یر خصوص اثر مختلف تنش خشکد

( به یآب یازدرصد ن ۳۱۱ تأمین) 1S یماروزن غده مربوط به ت

 ۷۱ تأمین) 3S یمارآن مربوط به ت ینگرم و کمتر ۰۱/4۳۶ یزانم

 ،. از نظر مرتبهباشدیگرم م ۰4/۳۷۵ یزانم به( یآب یازدرصد ن

اند. رگرفتهقرامتفاوت   هادر گروه یسه سطح تنش خشک

وزن  یشافزا بر یاثر سطوح مختلف تنش خشک ینزول یبترت

و  3S یمارها ت که طوربه. باشدیم S2>S1S<3 صورتبهغده 

2S 1 یمارنسبت به تS درصد کاهش وزن  ۰۵و  ۶۰ یببه ترت

و همکاران   اسکندررابطه  ین. در ادهندیم شانغده را ن

 یلکاهش پتانس گزارش کردند که اعمال تنش باعث (۳۱۸۸)

که  شودمی یاهو کمبود آب در دسترس گ یشهآب اطراف ر

و وزن  رسدیم یاهزنده گ  هابه بافت  آن آب کمتر درنتیجه

افزایش میانگین وزن غده به  ین. همچنیابدیها کاهش مغده

( نیز ۰۱۱۱یوان و همکاران ) یلهوسبه یار افزایش آب آب لدنبا

( ۳۳۳۶ارافیلیدیس و همکاران )ک حالینباااست.  شدهگزارش

درصد  ۶۷نشان دادند که باالترین میزان میانگین وزن غده در 

 یلهوسبه. نتایج مشابه آیدیم به دستخاك  دسترسقابلرطوبت 

 ( گزارش شد.۳۱۵۸حقیقت و همکاران )

 متوسط تعداد غده در بوته

بر تعداد غده در بوته  یار مختلف آب  هااثر روش یدر بررس

 دار یو تفاوت معن قرارگرفتهگروه  یکدر  2I و 1I یمارتدو 

 یپت یار اعمال روش آب دهدینشان م یجنتا ینندارند. همچن

غده را به  ادتعد یشافزا یار ش یار درصد نسبت به آب ۷/4تنها 

گفت روش  توانیو م یستن دارمعنی یشافزا یناما ا؛ دنبال دارد

رابطه  ینندارد. البته در ا یاد ز تأثیربر تعداد غده  یار آب

( گزارش کردند که تعداد غده در ۰۱۱۳و همکاران ) یاپکاش

داشت.  یشافزا یکرت یار نسبت به آب  اقطره یار روش آب

( گزارش کردند که ۳۱۸۱) مکارانجناقرد و ه یر ش ینهمچن

 .شودمیتعداد غده در بوته  یشباعث افزا  اقطره یار روش آب

 یسهمقا ی،وح مختلف تنش خشکسط تأثیردر خصوص 

تعداد غده  ینباالتر نشان داد که متوسط تعداد غده ها یانگینم

آن  ینغده در بوته و کمتر ۷ یانگینبا م 1S یمارمربوط به ت

ب ی. ترتباشدیغده در بوته م ۱۵/۱ یانگینبا م 3S یمارمربوط به ت

از نظر تعداد غده در بوته  یسطوح مختلف تنش خشک ینزول

سه سطح تنش  ،است. از نظر مرتبه S2>S1S<3 ورتصبه

 یمارها ت که طوربهمتفاوت قرار دارند،   هادر گروه یخشک

3S 2 وS 1 یمارنسبت به تS، ۱۵  درصد کاهش تعداد غده  ۳۶و

 1S ،2S  رهایمات داریاز تفاوت معن یاند که حاکدر بوته داشته

بر  دار یمعن تأثیر یتنش خشک ،دیگرعبارتبه. باشدمی 3Sو 

تعداد غده در بوته داشته است. در رابطه با تعداد غده در بوته، 

( گزارش کردند که تعداد غده در بوته در ۰۱۱۱یوان و همکاران )

 یتشتک تبخیر، اختالف برابر تبخیر از ۵۷/۱و  ۳، ۰۷/۳  تیمارها

اتفاق  ۰۷/۱و  ۷/۱  در تیمارها دارمعنیو کاهش  هبا هم نداشت

( نشان داد که ۳۳۳۶نتایج کارافیلیدیس و همکاران )افتاد. 

درصد رطوبت  ۶۷بیشترین تعداد غده در گیاه با آبیار  در 

 .آیدمی به دستخاك  دسترسقابل

 گیرییجهنت

درصد بر  ۳در سطح  یپت یار نشان داد که روش آب یجنتا

درصد  ۷وزن غده در بوته و در سطح  یانگینعملکرد و م یشافزا

 ییه، طول بوته، تعداد ساقه و وزن خشک اندام هوابر قطر غد

 .قرار نگرفت تأثیرتعداد غده در بوته تحت  یداشت، ول تأثیر

وزن  یانگیندرصد بر عملکرد، م ۳در سطح  یزن یتنش خشک

غده، تعداد غده، قطر غده در بوته، طول بوته، تعداد ساقه و وزن 

 یمارها طوح تس یهدر کل .داشت داریاثر معن ییخشک اندام هوا

از روش  یشترب یپ،ت یار روش آب  مختلف، عملکرد غده برا

 یتاز اولو یپروش ت دهدینشان م ینو ا باشدیم یار ش

برخوردار  موردمطالعه منطقهدر  زمینیسیبکشت   برا  باالتر

عملکرد در  ییراتبر روند تغ یاثر تنش خشک یطورکلبه .است

با حداکثر  یمارها ت  رااست که ب صورتینبد یمارهات یهکل

مقدار ی، آب یازدرصد ن ۷۱ تأمین ، یعنیS)3(ی تنش خشک

 ی(آب یازدرصد ن ۵۷ تأمین) 2Sیمار عملکرد حداقل بوده اما در ت

 1Sیمار و در ت هگرفت یشتر شدت ب یمارهات یهمقدار آن در کل

  23.... تأثیر روش آبیاری و تنش خشکی بر عملکرد

 

 4931زمستان و  پاییز، 2شماره ، 2، جلدنشریه مدیریت آب در کشاورزی  28 

 



 

یده مقدار عملکرد به حداکثر خود رس ی(آب یازدرصد ن ۳۱۱ تأمین)

نسبت   3Sیمار( در عملکرد ت درصد ۶۰) یادافت زعلت  .است

 یادز  قدربه 3S یماردر ت یاست که تنش آب یلدل ینبه ا 1S به

کند  یخود را ط یعیروند رشد طب تواندینم یاهاست که گ

 است. داشته یاد کاهش محصول ز ینبنابرا
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Abstract 

Potato (Solanum tuberosum L.) is a highly consumable and important plant. Most geographical locations in Iran are 

arid and semi-arid regions. Therefore, the current research has been conducted in order to investigate the methods of 

irrigation, and drought stress on the yield and yield components of potato in the regions of Baft County, Kerman, Iran 

(2014). The main factor, and subsidiary factors compared in this study are I1 (furrow irrigation) and I2 (T-tape 

irrigation), and three drought stress levels; S1 (100% water supply), S2 (75% water supply), and S3 (50% water 

supply), respectively. The results showed, the yield for T-tape irrigation (I2) was higher than the yield for furrow 

irrigation (I1). Also under different drought stress levels, the highest yield was achieved for the S1 treatment with an 

average of 20.8 tons per hectare toward the S2, and S3 treatment with an average of 15.2, and 7.9 tons per hectare, 

respectively. 
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