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 سیب زمینی چه هایغده  عملکرد  بی کربنات آب آبیاری و اسیدیته خاک بر ارتباط 

 مجري: علي اكبر شكوهيان

 همكار ان : بهروز اسماعيل پور و علي اصغري

دانشگاه محقق 

 اردبيلي 

 گروه علوم باغباني دانشكده:  كشاورزي ، 

 چه، سیب زمینیغدهکربنات آب آّبیاری ، ، بی خاک اسیدیته واژه هاي کليدي:

 چکيده

، باعا  ستاتر  ، آبیاری اراضی باا آب حاا ی اما  های قابل حل در آن استکیفیت آب تابعی از مقدار نمک

کربنات به منظور بررسی تاثیر بی .دهدخاک شده   عملکرد   رشد محصول را تحت تاثیر قرار می در نمک مقدار

آزمایشی در طای   چه سیب زمینیحاصل از کشت غده یهاغده اندازه زایی  آب آبیاری   اسیدیته خاک بر غده

. برای این منظاور از بتاتر حاا ی  یات    ر یات شداجرا   در دانشگاه محقق اردبیلی 1386 -1387سال های 

کربناات آب آبیااری در همراه باا ساه ساطح بی 5/7   5/6، 5/5استفاده شد که سه  سطح اسیدیته  در مقادیر 

بررسای قارار ماورد  در  یتر   االناکیمیلی 9/9   در  یتر  االناکیمیلی 9/3 ،در  یتر  االناکیمیلی 3/0مقادیر 

 .شادتکرار  اجارا   6 کامل تصادفی در هایدر قا ب بلوک    صورت آزمایش اسپلیت   ته این تحقیق ب .سرفت

ی مورد مطا عه در همه صفات مورد بررسی با ها  هاها نشان داد که اسیدیتهنتایج حاصل از تجزیه  اریانس داده

دار داشتند. تیمار مقدار بیکربنات آب آبیاری  به جز میانگین تعداد غاده در بوتاه     احاد ساطح  اخت ف معنی

کربناات داری نبود،   ی بین د  عامل اسایدیته   بی)سلدان( ر ی سایر صفات اندازه سیری شده، دارای اثر معنی

داری دیده شد. بهترین نتیجاه در ر تمام صفات به جز تعداد ساقه در سطح یک درصد تفا ت معنیآب آبیاری د

 آب آبیاری حاصل شد.  یتر در  االناکیمیلی 3/0با مقدار بیکربنات  5/6اسیدیته 
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 توليد و سطح زير کشت -1

در شرایط که در بتیاری از کشورهای حهان  است یکی از مهمترین محصوالت غذاییسیب زمینی  

   .شودنیمه سرمتیری   معتد ه کشت می ،سرمتیری آب  هوای مختلف

برنج در جایگاه سوم مواد غذایی قرار  برخوردار است   بعد از سندم   ایاهمیت  یژهسیب زمینی در ایران از 

مناطق بیابانی تا مناطق مرطوب کرانه دریای خزر ی ایران، از هانآتقریباً در تمام است می سیرد  این محصول

 ،   ی سه ناحیة عمده تو ید سیب زمینی در کشور عبارتند از: شودمیکشت 

ستتر  منطقة ا برز: این منطقه از آذربایجان شرقی در شمال غربی کشور تا خراسان در شمال شرقی   -1

 باشند. زمینی در این ناحیه می اردبیل، زنجان   سرسان از مراکز عمدة تو ید سیب .یافته

منطقة زاسرس: این منطقه از قتمت غربی حوزة ا برز به طرف جنوب شرقی تا مرکز ایران امتداد دارد.   -2

  .باشدمیمراکز عمده تو ید سیب زمینی در این ناحیه، همدان، اراک، فریدن   اصفهان 

متر از سطح دریا انجام  2000تا  1000بین  تو ید سیب زمینی در مناطق مرتفع، بطور کلی در ارتفاع 

 .باشدمین مناطق ایهسطح زیر کشت سیب زمینی در کشور متعلق ب %90. بیش ازشودمی

 فصل اول

 مقدمه
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ی فارس، هانآ یژه استه بخشی از تو ید سیب زمینی متعلق به نواحی خشک   ک  ارتفاع جنوب ایران ب  -3

 .(1997اتر شی )  باشدمین هرمزسان، خوزستان   قتمتی از سیتتان   بلوچتتا

 توليد و سطح زير کشت سيب زمينی در ايران و جهان  -2-3-2

  تن بوده است 122/830/4با غ بر  1384بنابر آمار  زارت کشا رزی، تو ید سیب زمینی در سال        

 سال د  زمین کشا رزی بدست آمده است که نتبت به  هکتار 189645ن میزان محصول از سطح ایهک

. طبق این آمار میزان برداشت سیب زمینی در کشور بطور دهدمیهزار تن افزایش نشان  730 یش از آن 

غذایی مقام چهارم را بعد از  تاهمیّاز نظر ن محصول در جهان ای ه. امر زباشدمیتن در هکتار  24متوسط 

ست. بنابر آمار سازمان خواربار   ا ترین توزیع در دنیادهسندم، برنج   ذرت دارد   بعد از ذرت دارای ستتر

میلیون هکتار زمین زراعی در  19 ازسیب زمینی   میلیون تن 311بیش از  2003در سال  نکشا رزی جها

در  ،که، در حا یباشدمیدر حال توسعه  های. بیش از یک سوم این تو ید مربوط به کشورجهان تو ید شد

ن کشور ها بود. آموز  ایهان کل تو ید در جهان متعلق بدرصد میز 11می دی تنها  1960ابتدای دهة 

اص حی بر ر ی ارقام مختلف در شرایط اقلیمی این  هایجدید   نیز برنامه هایکشا رزان    ر د تکنو وژی

. در جهان، کل تو ید سیب زمینی، علیرغ  کاهش سطح زیر باشدمیکشور ها از عوامل این افزایش تو ید 

بیشترین سطح زیر کشت این  .افزایش بازده در  احد سطح زمین در حال افزایش استکشت آن، به علت 

هکتار  000/290/3   س از آن ر سیه با  باشدمیهکتار  667/501/4سیاه در دنیا متعلق به کشور چین با 

داده رتبة بعدی را بخود اختصاص  000/400/1در مقام د م قرار دارد. در قارة آسیا  س از چین، هند با 

 000/000/24تن   هند با  000/900/35تن، فدراسیون ر سیه با  331/813/66است. کشور چین با تو ید 

 000/50ا ل تا سوم قرار دارند. بیشترین عملکرد تو ید با متوسط برداشت  هایتن به ترتیب در مقام

کیلوسرم در هکتار   سپس  724/40.  س از آن هلند با باشدمیکیلوسرم در هکتار متعلق به کشور نیوز ند 

 .(2006، اتر شی ) اندخود اختصاص دادهه بعدی را ب هایکیلوسرم در هکتار رتبه 591/40دانمارک با  

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گياهشناسی -1

  solanaceaeaاز خانواده  ایسیاهی د   په  tuberosum Solanum با نام علمی زمینی سیب       

 باشد یوی در جنوب آمریکا میو( در نزدیکی مرز  ر    بAndes) اند همنشاء این سیاه منطق باشد.می

 سایر کشورهای جهان منتقل شده است  (. از این منطقه به ار  ا  آسیا   1987 ،هورتون   1977احمد، )

انت   سدما) یا هتتند دن مصرف کننده این محصول در نفر (. اکنون بیش از یک میلیارد1992هرریس، )

 (.1957 نت،    1988همکاران، 

 ريشه  -1-1

آید. که بعداً بصورت افشان در می کنندمیسیاهان حاصل از بذر حقیقی، ریشة اصلی ظریفی تو ید       

جانبی افشان دارند که معموالً بصورت  هایسیتتمی از ریشه ،آیندمیبذری بوجود  هایسیاهانی که از غده

 دایره محیطیهجانبی در نواحی  های. ریشهآیندمیساقة زیرزمینی بوجود  هایسه تایی بر ر ی سره ایهسر ه

 . تقتی  سلو ی درآیندمی،  دید ایزیر زمینی، نزدیک به صفحة سره هایساقه های  در مریتت  هاهریش

االً با فعا یت آنزیمی متیر خود که با فشار مکانیکی یا احتم شودمیریشه  سرآغازباع  ایجاد  دایره محیطیه

های آ ودسی را برای های باز هتتند   محلاساساً زخ  هاه. محل خر ج ریشکندمیرا از طریق کورتکس طی 

با . ی توسعه  یدا کندمترسانتی 60تواند تا عمق زمینی ریشه می . در سیبکنندمیعوامل بیماریزا فراه  

 فصل دوم

 بررسی منابع
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   نت،  1988انت   همکاران، سدما) خاک ندارند هایای نفوذ در الیهزیادی بر توانایی هاهاین حال ریش

1957.) 

 غده -1-2

. رشد غده شودمیغده بخش توسعه یافته   متورم ساقة زیر زمینی است که استو ون یا ریز م نامیده 

انتهایی  ر یده شده، درست  س از ق ب هایر ز  س از کاشت در  ائین ترین سره استو ون 60تا  30حد داً 

. کندمیرا تحریک  دهیغده. تاریکی، دمای متاعد   رطوبت کافی شودمیمنفرد، آغاز  هایاستو ون

شکل  هاغدهکه  سردد. زمانیین شب آغاز مییدر  اسخ به کوتاه شدن طول ر ز   دمای  ا دهیغده

نشاستة بحرانی است که  تجمعدهی غده عوامل. از دیگر شوندمیها( سریعتر تو ید کینین) مواد  ،سیرندمی

. در کل، رشد   ستتر  غده به  جود شاخ   برگ کافی برای تو ید شودمیبوسیلة استو ون تشخیص داده 

کافی  های یش از بوجود آمدن برگ دهیغدهمواد الزم، آبیاری مناسب   مواد معدنی  ابتته است. چنانچه 

رشد  ،به محض آنکه شکل سیری غده آغاز شودکوچکتری بوجود خواهند آمد.  هایغدهشود  شر ع 

برای جذب مواد  (هاسینک) مقاصد فیزیو وژیکی غا ب   هایبه مریتت  هاغده   شودمیدیگر کند  هاینداما

( رشد غده را  س از آغاز به د یل جلوسیری از تجمع GA) .  جود اسید جیبر یک شوندمیآ ی تبدیل 

  تو ید یا  نموده سیری غده را تتریع توانند شکلرشد سیاه می یکنند . عوامل کندکندمینشاسته متوقف 

 هایتواند بوسیلة آبیاری ز د هنگام یا استفاده از کودمی  دهیغدهفعا یت اسید جیبر یک را متوقف کنند. 

وایی سیاه زیرا اندازه قتمت ه یابد.افزایش می   اما میزان کلی رشد   مدت آن ،نیتر ژن دار به تأخیر بیافتد

 ،شودمیتو ید  هااستو ونی که بوسیلة کوتاهترین های. معموالً غدهکند یدا می   ایداری آن افزایش 

غدة کوچک  30تا  20سیاه ممکن است در ابتدا  (.2003 کوران   همکاران،)  دبیشترین  زن را دارا هتتن

سیاهان در حال رشد از مواد ذخیره  چون ،رسندمیغده به مرحله بلوغ کامل  15تا  5تو ید کند، اما تنها 

به رطوبت   مواد غذایی  رسندمیی که به مرحلة بلوغ های. تعداد غدهکنندمیاستفاده  هاغدهشده در این 

 قتی انتهای استو ون بصورت غده شر ع به تورم  (.1990بوکما  همکاران، ) موجود در خاک بتتگی دارد

به کامبیوم چوب  نبه  که الیة سلو ی که متتقیماً زیر ا یدرم است یابد.یمتوسعه   ریدرم() ،  وست کندمی

. کندمی را تو ید ایهچوب  نب هایسلول. در قتمت خارجی، کامبیوم چوب  نبه ساز کندمیساز تغییر  یدا 
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ب چو هایسلولالیة سلو ی تشکیل شده است. کامبیوم چوب  نبه ساز    15تا  5 ریدرم یک غدة با غ از 

قرمز باشد سیب زمینی قرمز  های. هرساه الیة  ریدرم حا ی رنگیزهشوندمی ریدرم نامیده ه  ر ی  ایه نب

سلو ی آن  هایرنگ خواهد بود. در زمان بلوغ، کامبیوم چوب  نبه ساز فعا یت خود را متوقف ساخته، دیواره

 . (2006 ،اتر شی) شوندمی   وست غده ضخی  تر 

 ای ریدرم(،  ارانشی  ذخیره)بیر نی  ایهالیة چوب  نب شامل که مختلفی  جود دارد هایخشدر غده ب       

متصل هتتند. فاصلة بین  وست    هاچش به تک تک ها بافت . همهشوندمی بیر نی   حلقة آ ندی  در نی 

محل اتصال   در  هاچش است،   ی  وست   حلقة آ ندی در محل  مترسانتیحلقة آ ندی حد داً نی  

در  اکنش به زخ  شدن غده، بافتی چوب  (.1989 رزیما، ) استو ون ک    بیش در تماس نزدیک هتتند

. برای تشکیل این الیه در اطراف محل زخ  شده از سیردمیدر مدت یک ر ز شکل  با نام سوبرین ایه نب

مقا م  ایهاین عمل الی یابد.یم، در نتیجه محتوی نشاستة غده کاهش شودمینشاسته ذخیره شده استفاده 

 . آ ردمیدر برابر  ر د عوامل بیماریزای قارچی   باکتریایی بوجود 

بتته به عواملی چون  اریته، اندازة غده   شرایط رشد  ایهتعداد چش  در یک غده بطور قابل م حظ

. آ رندمیل غده بوجود کناری ر ی ساقه، یک مار یچ مخصوص حو هایمانند جوانه هاچش متغیر است. این 

در چش ، یک برگ کوچک است. چش ، در  اقع کنار یک برگ ر ی بخشی از  هاهبرسیرندة جوان غ ف در

  در هر طرف  سیردمییک ساقه  اقع شده است. در بتیاری از موارد، جوانة اصلی در بخش میانی چش  قرار 

  بصورت  اندهبخوبی توسط سوشت غده تفکیک شد هاهدیگر  جود دارد که غا باً این جوان یهانآآن جو

(. در هنگام کندمیاین امر در جوانه زدن غدة بذری نقش مهمی را ایفاء )  اندهمثل  در کنار ه  قرار سرفت

 (.1987  یرزما،)  در حا ت خواب هتتند هاچش رشد غده، 

  گل -1-3

. سرده، هتتند یهانآک  ة ساده   تخمدان د  خمختلف با خامه    هایرنگبه  ی  ،  نج قتمتهاسل       

در بعضی از ارقام آن  دسرسشنی نتبتاً نادر   ی در موارد خودسشن است این سیاه  یابد.میاصوالً با باد انتقال 

 . (1999استر یک   همکاران، ) شود مخصوص در ارقام دیپلوئید دیده می

 ميوه  -1-4
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،   در ایهیا بیشتر( به رنگ سبز، زرد مایل به سبز یا قهو مترسانتی1-3قطر  به) سرد تا تخ  مرغی  هاهمیو  

بذر هتتند. به علت  200-300بیش از    دارای یهانآد  خ هاههنگام رسیدن، قرمز تا بنفش هتتند. میو

به  چند عامل عقی  ساز، ممکن است حتی در صورت تشکیل میوه، بذری  جود نداشته باشد. میوة این سیاه

اما  ،تو ید کنند ایهتوانند سیاه تازمی هاه. دانة موجود در این میوباشدمیعلت دارا بودن مادة سوالنین سمی 

های زیادی با سیاه  ا د خواهند داشت   در ضمن برای تشکیل غدة ن ر   تفا تایهسیاهان تو ید شده ب

 (.1957   نت،  1988دماسانت   همکاران، ) نیاز دارندکامل زمان بتیار بیشتری 

 ساقه  -1-5

. این متئله کندمیچندین ساقه از یک قطعة بذری رشد  ،زندمیبذری جوانه  هایزمانی که از قطعه     

، مانند سبز هاغدهفیز  وژیکی در رشد  هایتواند باع  بی نظمیمی ،که تراک  ساقه بتیار باال باشدزمانی

می متر سانتی 60-150، ارتفاع ساقه به باشدمیساقه بصورت عمودی  غده سردد. در مراحل ا  یه، رشد نشد

   یابدمیافزایش  هاه، با افزایش تراک  ارتفاع ساقسذاردمیهمچنین بر ارتفاع ساقه تأثیر  هاهرسد. تراک  ساق

بوکما ) یابدمی   تانتیل فتوسنتز به شدت کاهش  شودمیجانبی بتیار کمتر  هایدر این حا ت تعداد ساقه

دار   غیر چوبی باشد. با  جود قرمز تا ارغوانی، زا یه تواندمیساقه معموالً سبز است، اما  .(1990 ،  همکاران

 .(1990 ،بوکما   همکاران) نتبتاً چوبی شوند توانندمیتحتانی  هایاین در ا اخر فصل رشد، قتمت

  برگ - 1-6

ها در سطح زیرین برگ هاه. ر زنشودمیدیده رقام زراعی   ا هاهبرگ در میان بتیاری از سون تنوع   

 هایفرعی از جوانه هایبتیار زیاد هتتند   انواع مختلف کرک بر ر ی قتمت هوایی  جود دارد. شاخه

، همراه باشدمی ر مانند  دهی در سیاه سیب زمینی مرکب. بطور کلی ا گوی برگآیندمیمحوری برگ بوجود 

. در باشدمیها مضرس یا صاف یک برسچة انتهایی. حاشیة برگ اهی شکل متنا ب، بهمربرسچة بیض 7-12با 

که  جود  طوریه ب ،دهدمیکوچکتری جای دارد که بدان ظاهر مشخص  هاینیز برسچه هاهفواصل این برسچ

سیری تشخیص داده شود. میزان شکل  Solanumدیگر  هایسهو ت از سونهه این سیاه ب شودمیسبب  هانآ

 .(1990 ،بوکما   همکاران) باشدمیتعیین کنندة  تانتیل عملکرد یک رق   هاهاین برسچ

 رقام سيب زمينی ا -1-7
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رس، متوسط رس، دیر رس(،  ز د) ارقام سیب زمینی معموالً بوسیلة صفاتی چون: زمان رسیدسی 

سفید، ) (، رنگ قتمت سوشتی صاف، زبر)  وست غده  بافت سفید، خرمائی، زرد، قرمز(،) رنگ  وست غده 

 شوند.سرد، تخ  مرغی، د کی, کشیده(   غیره دسته بندی می) کرم، زرد(، شکل غده 

های اخیر ارقام باشد   در سالمهمترین ارقام محلی ایران شامل  شندی، استانبو ی، دما ند  مح تی می     

مورن،  یکاسو، اسپارتان  غیره نیز  ونت، دراسا، مارفانا،آسریا، آئوال، آجاکس، براکا، برینا،کونکورد، کوزیما، دیام

 .(1997 ،ا تر شی) شونددر ایران کشت می

  مراحل رشد گياه سيب زمينی -1-8

 .(1993 ،را    همکاران) توان به  نج مرحلة مشخص تقتی  بندی کردرشد سیاه سیب زمینی را می     

 

 رشد جوانه 1-8-1

در این مرحله  .یابداز خاک  ایان می هانآسردد   با خر ج آغاز می هاچش از  هاهواناین مرحله با رشد ج     

عمل  هاهجوانبرای  ای نیز به عنوان منبع تغذیه هاغدهسردد   آغاز می هاهدر قتمت  ایین جوان هاهرشد ریش

 کنند. می

 رشد رويشی  -1-8-2

( در آن شکل هااستو ون، هاه، ریشهاه، ساقهابرگ) ه های ر یشی سیامرحله که تمام قتمت نای     

 هاهانجامد. با ظهور جوانطول میه دهی بشود   تا شر ع غدهاز ظهور جوانه در سطح خاک آغاز می ،سیرندمی

بتته به تاریخ کاشت،  2   1شد رشود. مراحل در سطح خاک فتوسنتز نیز در ابتدای این مرحله آغاز می

ر ز طول  70تا  30های ارقام از    یژسی هاغدهیگر عوامل محیطی   نیز سن فیزیو وژیکی دمای خاک   د

 (.1990 ،بوکما   همکاران)  کشدمی

 غده دهی -1-8-3

 نیز مانند. این مرحلهسیرند،   ی توسعه نیافته باقی میشکل می هااستو وندر رأس  هاغدهدر این مرحله      

شود. . در بیشتر ارقام سیب زمینی انتهای این مرحله با آغاز سلدهی همزمان میکندیادامه  یدا مهفته  2تا 

درصد از کل مادة  75 – 85که چون زایی یکی از مراحل مه  چرخة زندسی سیاه سیب زمینی است، غده
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 ییزاتو ید استو ون   غده تشکیل غده نتیجة د   دیدة جداسانه .یابدمیخشک سیب زمینی در غده تجمع 

 د.نشومختلفی کنترل می عواملباشد که هر یک بوسیلة می

ی زیر خاک ساقة اصلی هاهترین سرجانبی هتتند که کام ً از  ایین یهاهی سیب زمینی ساقهااستو ون   

. این قتمت به اندهی طویل هتتند که در انتها ق ب مانند شدهاهدارای میانگر هاه. این ساقآیندمیبوجود 

ابتدا در  هااستو ونطور طبیعی ه ماهیت زیتتی قتمت انتهایی   زیر انتهایی حائز اهمیت است. بد یل 

تشکیل غده در  .آیندمیی باالتر بوجود هاهصورت تصاعدی از سره   سپس ب یابندمیی  ایینی تکامل هاهسر

ن ا  ین میانگره زیر جوانة ضخی  شد ،که ا  ین ع مت تشکیل غده شودمیناحیة زیر انتهایی استو ون آغاز 

 .(1999 استر ک   همکاران،)  انتهایی استو ون است

 

 هاغدهافزايش حجم   -4- 1-8

شوند   تبدیل به مراکز غا ب ها حجی  میدر ن غده با تجمع آب، مواد معدنی   کربوهیدرات هایسلول 

ترین مدت را در رشد سیب زمینی النیشوند. این مرحله طوها   مواد غیر آ ی در سیاه میجذب کربوهیدرات

بوکما )  کشددهد. بتته به تاریخ کاشت   رق  این مرحله ممکن است تا سه ماه طول ببه خود اختصاص می

 . (1990 ،  همکاران

 نرسيد -1-8-5

تدریج کاهش ه ، فتوسنتز بر ندمیاز بین  هابرگ   شودمیاین مرحله شاخ   برگ سیاه زرد  در     

. ارقام دیررسی که در مناطق دارای فصل میردمی  در انتها سیاه  شودمی  سرعت رشد غده کند  بدیامی

رشد کوتاه رشد می کنند ممکن است به مرحلة رسیدسی کامل نرسند. در این مرحله  زن خشک غده به 

ن م رسیداز زمان کاشت تا هنگا رق ،سیاه سیب زمینی بتته به طول د ره رشد  حداکثر خود می رسد.

 .(1999 استر ک   همکاران،) باشدمیر ز  150تا  80 محصول

 تکثيرسيب زمينی  -2-1

  میکر تیوبر(  تیوبرمینی ،غده معمو ی) غیر جنتی  بذر حقیقی(  ) با د  ر   جنتی  سیب زمینی         

 (.1990 ،بوکما   همکاران)  شودمیتکثیر 
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 غده معمولی -2-1-1

درصد از سطح زیر  15 ،بنابراین .است نیاز تن غده 3-2/5یک هکتار سیب رمینی به برای کاشت         

 3/3در غ ت برای این منظور فقط  ،در حا ی که .کشت سیب زمینی به تو ید غده بذری آن اختصاص دارد

 (. 1999 استر ک   همکاران، )  یابدمیدرصد سطح کشت اختصاص 

آن  از که ،این ر   دارای معایبی است .شودمیتکثیر سیب زمینی بصورت معمول با غده بذری 

با غده   مشکل  هانآ  انتقال  هابیماری  ایین، حتاسیت زیاد به آفات  تکثیر ضریب  به  توانمی جمله

نیاز به انبارهای مجهزی  ،ع  ه بر این .شوندییراتی در غده نیز میغبودن کنترل این عوارض که باعت ایجاد ت

ه چون ب یی بذرهاغده را نگهداری کرد. هانآتوان از زمان برداشت تا کاشت در شرایط مطلوب ه است تا ب

  حتاسیت آن به انواع  یابدمیبه مر ر کیفیت آن کاهش  شودمیطور مرتب با ر   غیر جنتی تکثیر 

عوامل بیماریزا می طور کلی طبیعت غده متتعد آ وده شدن   انتقال ه ب .شودمیزیادتر  هابیماری آفات  

بر اساس سزار   .(1993 ،را   همکاران) این در کاهش تو ید محصول آینده نقش زیادی دارد    ،باشند

کاهش  ،زدن غده بذری هجوان با مشک تی مثلدر طی د ره انبارداری  هاغده ،مرکز بین ا مللی سیب زمینی

مثل سهو ت در کشت   یکنواختی  هایمزیتز غده فاده ات. اسشوندمواجه می  زن   کاهش قدرت انبار داری

 .(2004 کو ال،)  باشدمی را دارا  در رشد

 بذر حقيقی -2-1-2

در بعضی از کشورها ازجمله چین به جای غده از بذر حقیقی برای تکثیر سیب زمینی استفاده             

-100دانه آن  100متر   هر میلی  2/1 -8/1 اندازه هر بذر حقیقی .(1980 ،اکاشن   همکاران)  کنندمی

تعداد زیادی از مشک ت  توانمی با استفاده از بذر حقیقی .(1999 استر ک   همکاران،)  سرم  زن دارد 50

 هابیماریانتقال   انبار داری بذر   کاهش انتقال آفات   سهو ت درکشت غده را برطرف کرد. از جمله 

ن حاصل از بذر اضعیف بودن سیاه ،رق صفات   مشک ت تو ید آن. از معایب کشت بذر حقیقی تفباشدمی

 .(2003 کوران   همکاران،)  بینندآسیب زیادی می  هابیماری در مقابل تنش های محیطی  آفات  که 

 تکثير انبوه  هايروش -2-1-3
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ازدیادی   کشت  ریز هایر  یکی از این  .اندهتکثیر ستتر  زیادی  یدا کردجدید  هایر  اخیرا        

   1981هوسی   همکاران،) قاط دنیا مورد استفاده استبافت است که امر زه در حد  سیعی در همه ن

است. با این ر   امکان تو ید  یاین ر   بتیار انعطاف  ذیر   دارای ضریب تکثیر باالی .(1974یک، موراش

 توانمی این ر   فاده ازتاس (. با1978 ر کا   همکاران،)  شودمیعاری از  یر س فراه   ی بذریهاغده

ر   کشت بافت تو ید بذر  .(1990 ،بوکما   همکاران)  ددای سنتی را کاهش هایر  بتیاری از مشک ت 

تو ید محصول در بعضی از کشورها  باع  د  برابر شدن سطح زیر کشت    سیب زمینی را دچار تحول کرده 

 (.1990 ،همکارانبوکما   ) از جمله  یتنام شده است 

 .(1988 جونز،)  باشدمیمحل تو ید  اتکه تابع امکان ی مختلفی برای تو ید انبوه  جود داردهایر         

 قطعه کوچکی از سیاه تحت عنوان ریز نمونه بر ر ی محیط کشت استاندارد غذایی تو ید انبوه  در ر  

در شرایط کنترل شده برای سه تا  نج هفته کشت  ایی شیشههاه( در در ن  و   اسکوک یکمعموال موراش)

اخت ف در ترکیبات محیط غذایی برای تکثیر سیاهان در این ر    (.1962موراشیک   همکاران،)  شودمی

میکر تیوبر عاری از    تیوبرمینی ،ک  است، با ر   کشت بافت انواع مختلفی از منابع سیاهی مثل نشاء

ترکیب مواد تنظی  ها تحت تاثیر تو ید کرد. کیفیت تو ید این اندام توانمی  یر س را در مقیاس زیاد

در  هاهریز نمون. (2006 اتر شی،) ای استی رشد  شرایط محیطی در مرحله کشت در ن شیشههاهکنند

بد ن    5/7با اسیدیته    MSیط یتر محمیلی 100محتوی ای شرایط کام  استریل در ن شیشه

به محیط تازه  را بریده   هاهکشت کرده  سپس سیاهچ، درصد آسار /7درصد ساکارز    3ا های رشد بهورمون

شتتشو  ،دمتر رسیدنسانتی 5-8را زمانی که به ارتفاع  هاهسیاهچ .دهندبرای مدت چهار هفته انتقال می

سلخانه به متری در سانتی 5 ی با قطرف در ظر 2:1:1نتبت ه شن ب یت   اده  در مخلوط خاک،  رمیکود

 با قطر را به ظر ف هانآ ،متر رسیدسانتی 10-12به  هاههفته نگهداری   زمانی که ارتفاع سیاهچ 2مدت 

ساعت نور    12 با یشرایط محیطی که دارای  در طی این مدت سیاهان در ،متری انتقال دادهسانتی 10

ر مراقبت های الزم یسا   شوندمی یدرصد نگهدار 70-80 رطوبت نتبی   سرادسانتیدرجه  20-22دمای 

ریز  10-15ف سک  در آزمایشگاه کشت بافت معموال از هر .(1997 رانا ی،)  سردداعمال می هانآنیز ر ی 

 قارچکشس     با با دقت برداشت هاغدهریز ،شودمیتو ید  سرممیلی 100-200غده با  زن متوسط 
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 20سپس در محل تاریکی در دمای  .شوندمیدقیقه تیمار  10به مدت  درصد   2/0به مقدار  "نیبا یتت"

را در  هانآبه منظور شکتتن د ره خواب  دتا کام  خشک شوند بعدرجه به مدت د  ر ز سذاشته شده 

ر ز  15ی تو یدی هاغدهریز ،دهندمیقرار  هما 4-5درجه به مدت  5ی  لی اتیلن منفذ دار در دمای هاهکیت

  یا اینکه برای این منظور به  سیرندمیکردن در شرایط اتاق معمو ی قرار  دارجوانه یش  قبل از کاشت جهت

 در سپس ،شوندمی  درصد نگهداری 80رطوبت نتبی    سرادسانتیدرجه  10-12ر ز در در دمای  15مدت 

نگ   س   1993 ، ومن   همکاران)  شوندمیکشت  با تراک  زیاددرشرایط سلخانه  کشت مناسبمحیط 

 .( 1992 همکاران،

 هانآ  قطر  سرممیلی 200-700بین هانآطوری که  زن ه ی بتیار ریزی هتتند بهاغدهمیکر تیوبرها        

زمانی  بهترین نتیجه برای تو ید میکر تیوبر .(1990،استر ک   همکاران) میلی متر است  3-10معادل 

سپس در شرایط محیط  ،ت نور در طول ر ز قرار سیرندساع 8در معرض  هاهکه ریز نمون شودمیحاصل 

با نور زیاد در سلخانه بهتر از محیط  چون میکر تیوبر ها در شرایط خاک،کشت خاکی کشت شده باشند

 .(2001 ر سکی،)  شوندمیی دارند تشکیل رکه نور کمت ایشیشهدر ن 

 میلی متر 5-25ها هتتند که قطر بین  تیوبرمینیای تو یدی در شرایط در ن شیشه دیگراز مواد             

عدد بر اساس  2-10تو یدی برای هر سیاه از  تیوبرمینیتعداد  .سرم می باشند 7/0 تا10یا دارای  زن بین 

 کشت کرد توانمی (مزرعه) این اندام را بعد از تو ید در شرایط معمول .مدیریت تو ید متفا ت است

 .مورد استفاده هتتند تیوبرمینیی بد ن خاک نیز برای تو ید هایر  لب اغ .(1999 استر ک   همکاران،)

تعداد    ضریب باالی تو ید از نظر  زن   هابیماریکاهش احتمال آ وده شدن به  هایر  این  هایمزیتاز 

(. همچنین ر   کشت نوار نازکی از مواد  1999ر  وت،) باشدمیهای خاکی نتبت به محیط هاغدهریز

 .(1990 ایلر   همکاران،) سیرد میبرای تو ید ریز غده مورد استفاده قرار ( NFT) یی غذا

   گياه سيب زمينی و غده دهی  بر رشد خاک و آبتأثير  -2-2

 رطوبت  -2-2-1

سیاه سیب زمینی به خشکی حتاس بوده   به  جود رطوبت کافی در خاک طی تمام د رة رشد 

ة حتاسیت به خشکی زمانی است که غده در حال رشد سریع است. بعد از . باالترین د رباشدمینیازمند 
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نیز باید توسط خاک مرطوب احاطه شده  هاهجوانکاشت باید غدة بذری در محیط مرطوب قرار سرفته   

ر  معمواًل ا  ین آبیاری سیب زمینی را قبل از   سبز شدن به خوبی انجام شود. از این جوانهباشند تا رشد 

دهند. بطور کلی آبیاری قبل از کاشت سه فایدة مه  دارد: خاک تا زمان کاشت رطوبت نجام میکاشت ا

. حرارت باالی خاک سبب تتریع در سبز شدن شودمی  در نتیجه سریعتر سرم  دهدمیبتیاری را از دست 

ر اطراف مرطوب د خاک   باشد که خاک خرد شده   بد ن کلوخه شودمیسبب ، همچنین سرددمی غده بذر

را  هانآهای هرز را قبل از سبز شدن محصول تحریک نموده   کنترل غدة قرار بگیرد. جوانه زدن بذر علف

بذری  هایموجب کمبود اکتیژن    وسیدسی غده تواندمی. مقدار زیاد آب (2006 اتر شی،)  کندمیتتهیل 

موجب فشردسی خاک  تواندمیبارانی شدید  ، باران یا آبیاریشوندمیمتراک  شود. در بعضی از خاک ها که 

افتد. بدین ترتیب، تأمین آب بعد از که سبز شدن به تأخیر می ایهیا متد د شدن منافذ خاک شود به سون

ی که بوجود خواهند آمد، بتیار مه  هایکاشت   قبل از سبز شدن از نظر سبز شدن یکنواخت   تعداد ساقه

از آب برای کاهش دما استفاده کرد،   ی در این حا ت باید  توانمینیز  است.   قتی دمای خاک باال باشد

 5 – 10دمای خاک را  توانمیمقادیر اندکی آب به دفعات   از طریق آبیاری بارانی مصرف شود. با این عمل 

به تو ید یک  دهیغدهسراد کاهش داد. میزان زیاد آب در طول د رة سبز شدن تا شر ع رشد درجة سانتی

بار است، آبیاری  سطحی منجر خواهد شد. بنابراین، آبیاری بیش از حد در این د ره زیان ایهسیتت  ریش

 باشد.  ایهبا توسعة شاخ   برگ   سیتت  ریشباید متناسب 

در مرحلة رشد غده، سیاه برای دستیابی به عملکرد باال به مقدار زیادی آب نیاز دارد. کمبود آب        

ر متتقی    غیر متتقی  بر میزان آسیمی سیون خا ص اثر بگذارد. اثر غیر متتقی  از طریق بطو تواندمی

. بنابراین، کندمی. در ضمن،  یر شدن ز د هنگام برگ د رة رشد را کوتاه سیردمیتتریع  یری برگ صورت 

نور برای تو ید مادة مجموع نور دریافت شده توسط سیاه   راندمان استفاده از این  تواندمییک د رة خشکی 

. بطور کلی برای دهدمیخشک را کاهش دهد. کمبود آب نه تنها عملکرد غده، بلکه کیفیت آن را نیز کاهش 

درصد  70تا  60رسیدن به حد مطلوب عملکرد در سیاه سیب زمینی رطوبت خاک باید بطور یکنواخت بین 

غده منتهی خواهد شد، که ممکن است موجب  ظرفیت زراعی تأمین سردد. تأمین نامنظ  آب به رشد نامنظ 

 . (1383 رشیدی،) سردد هاغدهبد شکل   ایجاد ترک بر ر ی  هایتشکیل غده
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 یژه ا ایل د رة رشد غده که خاک بطور کامل از شاخ برگ ه شدید خشکی توأم با دمای باال، ب هاید ره    

. میزان سذاردمیر مقدار مادة خشک غده نیز اثر موجب رشد ثانویه شود. تأمین آب ب تواندمی وشیده نیتت، 

، بویژه اسر شودمیآبی که برای رشد مطلوب سیاه الزم است تا حد دی باع  کاهش درصد مادة خشک غده 

مقدار زیادی آب در ا اخر این د ره داده شود. اما مقدار مادة خشک غده توسط عوامل متعددی کنترل 

که  یش بینی اثر یک عامل به تنهایی مشکل است. میزان  ایهدارند، به سون که با یکدیگر اثر متقابل شودمی

آب مورد نیاز سیب زمینی بتته به میزان کود مصرفی، نوع خاک، دما،  ز  باد، تراک  بوته   ساقه، 

زراعی   همچنین طول د رة رشد بتتگی دارد. سیب زمینی به آب نتبتاً زیادی نیاز دارد. در  هایر  

در نظر سرفاته شود. در های شنی کمتر ی رسی فاصلة بیان د  آبیاری باید بیشتر   در خاکزمینها

ر ز یکبار باید مزرعه آبیاری  10 – 12های رسی هر ر ز یک مرتبه   در خاک 6 - 7های شنای هر زمین

 600تا  500خاک، هر هکتار در طول د رة رشد به بافت شود. بطور کلی با توجه به شرایط آب   هوائی  

  . (1383 رشیدی،) نیاز دارد  ،تمکعب آب اس متر 000/13تا  000/10که معادل  مترمیلی

 آبياري آب کيفی خواص 2-2-2

های زیادی است که دانشمندان از اثر کیفیت آب برخاک   تو ید محصول اط ع دارند   این را سال

آبیاری اراضی با آب حا ی ام    با ،در آن استقابل حل  هایکه کیفیت آب تابعی از مقدار نمک دانندمی

نظر  در، بنابراین .دهدمیباع  ستتر  سطح نمک خاک شده   عملکرد   رشد محصول را تحت تاثیر قرار 

  .(1382مردانی،) زار مدیریت  تو یدات کشا رزی استاب ترینسرفتن کیفیت آب آبیاری یکی از اصلی

 خصوصیات. بیو وژیکی   شیمیایی ،فیزیکی : شودمی تقتی  تهدس سه به آبیاری آب کیفی خصوصیات

  جود آب در معلق بصورت که ذراتی مقدار یا بودن کدر .است حرارت درجه   معلق مواد شامل مه  فیزیکی

 خاک ذرات نظیر آب در موجود جامد ذرات .سردد کشا رزی برای آب مصرف از مانع است ممکن ،ارد د

 تو ید، سیردمی قرار استفاده مورد ایقطره سیتت  که سلخانه در خصوصاً آب زیعتو سیتت  در دتوانمی

 آب حرارت یدرجه .شود آبیاری تجهیزات سائیدسی   آبیاری هاینازل شدن بتته باع    کند اشکال

 که چرا ،باشد میمه عامل یابرستاره سیاهان کنندسان تو ید برای خصوصاً   سلخانه در دتوانمی آبیاری

 .شودمی سیاهان این کیفیت   ارز  کاهش   برسی  که ایجاد سبب  ائین یا باال دماهای
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   جلبک .است زابیماری هایارسانیت  سایر   هامیکر ب ها،جلبک شامل مه  بیو وژیکی خصوصیات

؛ 1979 ،د رنبوس   اساما) شوند آبیاری سیتت  هاینازل شدن بتته سبب است نیزممکن هامیکر ب

 .(1973 ا تتن   سرانت،

 که است آب در شده حل مواد ترکیبات   غلظت، باشدمی طر م آب کیفیت با رابطه در کشا رزی نظر از آنچه

 به توانمی را آبیاری آب کیفیت کلی طور به .باشدمی دارا خاک خصوصیات یا سیاه رشد بر را تأثیر بیشترین

 در شده حل هاینمک کل غلظت یا شوری :داد قرار ارزیابی   رسیبر مورد ذیل شیمیایی خصوصیات ی  سیله

   هاکربنات غلظت بویژه آب آنیونی ترکیبات ها،کاتیون سایر با آب در موجود سدی  غلظت یا بودن سدیمی ،آب

؛ 1979 ،د رنبوس   کاساما) باشدمیس سیاه رشد برای است ممکن که عناصری دیگر غلظت   هابیکربنات

 .(1973 ن   سرانت،ا تت

 اهمیت  چهغدهاز جمله تو ید  ایسلخانه محصوالت کشت در که  ارامترهایی از برخی مذکور موارد به توجه با

 در .اسیدیته    کلر، سدی  غلظت آب، سختی آب، در محلول هاینمک کل غلظت :عبارتنداز ،دارند بیشتری

را وت ( شوندمی سرفته نظر در مه   ارامترهای عنوان به نیز یدفلورا   بور آهن، نظیر عناصری خاص شرایط

 متغیر فصل طول در است ممکن بیو وژیکی   فیزیکی خصوصیات نظیر شیمیایی خصوصیات). 1999 سایتن، 

 باشد.

کاهش غلظت آهن غیر آ ی در محلول خاک، به ه  ریختگی  مپ دفع  ر تون توسط ریشه، کاهش مقدار احیاء  

به ) سمائی ریشه در اثر کاهش آزاد سازی ترکیبات فنلی در ریشه، کاهش جذب   جابجائیآهن در غشاء   

، فراه  نبودن آهن برای هاهعلت افزایش تثبیت ساز کربنیک  ساخت اسیدهای آ ی(   انتقال آهن به ساق

ا   نمو هها، توزیع نامتعادل آهن در داخل بافت برسی   جلو سیری از رشد برگتشکیل کلر فیل در برگ

کتورس   همکاران، ) کلر   ست که باع  کاهش سرعت خر ج سیتو کنین ها برای ساخت  ر تیین  بوده است

 خاک رن میزان آهن قابل استفاده سیاه دهای  مبت  به ز دی ناشی از ک  بودبرگ ،که. در صورتی( 2005

ها   میزان کلر فیل  آهن برگ های خاص( باشد همبتتگی مثبت نزدیکی میان میزان کلبد ن محد دیت)

ای مانند خاکه)های رشد سیاهتحت تاثیر محد دیت  ی چنانچه،  (1982، و  تری؛1987، )مارشنر جود دارد.

چنین شرایطی میزان  این همبتتگی اغلب ضعیف بوده   یا  جود ندارد. درآهکی، مصرف زیاد فتفر   غیره(
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ای سبز باشد. بخشی هممکن است ه  اندازه   یا حتی بیشتر از برگ،های زرد شده دارای کلر زآهن کل در برگ

( از نظر 2Fe+احیاء )ها مربوط است   از طرفی آهن فر  حا ت چتبندسی آهن در برگ به هااز این اخت ف

ری  مقدار آن در سیاه سیه که با انداز استاهیمت   حایز  (Activ Iron) تغذیه سیاه فعال بوده در فیزیو وژی

 .(1989؛ مارشر،1368زرین کفش، )دوش مشخص

چون  .شودمیکربنات موجود در آب آبیاری اثر بدی بر ر ی سیاهان دارد   باع  کلرز در سیاه بی    

جاد ای هبرگ  حا ت نکر ز های  به دنبال آن در حاشیه به خصوص شده عناصر ریز مغذیموجب کمبود 

در  یتر  سرممیلی 40. آب آبیاری که کمتر از شودمیشد سیاه بطور کلی این حا ت باع  کندی ر .شودمی

 520در  یتر زیاد است   بیشتر از سرممیلی 40 -520  بین  باشدمیدرجه بد ن ام    ،ام   داشته باشد

از طرفی  جود (. 1381شکوهیان، ؛2007،هو کینز   همکاران)باشدمیدر  یتر درجه خیلی زیاد  سرممیلی

 (. 1374بابایی،)سردد  سدی  تباد ی در خاک می SARیاد باع  کاهش میزان کلتی    باال رفتن کربنات زبی

اسید نیتریک  اسید  ،مانند اسید فتفریک ییهااسیدبا اسیدی کردن آب آبیاری با توانمیکربنات را  بی     

وء کمتری دارد استفاده امر زه برای این منظور بیشتر از اسید فتفریک که اثر س .سو فوریک کاهش داد

 2coکربنات به  مقدار زیادی از بی pHبا  ایین آمدن  با آب آبیاری مصرف کرد توانمیاین اسید را  کنندمی

 .(1984منگل   براینگر، ؛1382،مردانی؛1381شکوهیان،)شودمیآب آبیاری خارج  از تبدیل شده  

 توسط آهک استدرختان ا قا شده لی زردی متئول اص ،کربنات در محلول خاک غلظت باالی بی    

 (. 1984منگل   براینگر، ؛1982تری    و  ؛(1982،چن   برک؛1987،مارشنر (

متتقی   متتقی  در تغذیه سیاه اثر دارد. تاثیر غیر به د  صورت متتقی    غیر ،کربنات زیاد در آببی     

 یهای سدیممشک ت خاک شود   در نتیجهمیبی کربنات زیاد در آب باع  تتریع در سدیمی شدن خاک 

کا تچ   ) تر استکربنات زیاد در آب مه در تغذیه سیاه را نیز به همراه دارد. در تغذیه سیاه، اثر متتقی  بی

شود. یعنی کربنات زیاد در آب باع  ایجاد اشکال در جذب آهن   ر ی توسط سیاه میبی  .(1987،همکاران

بر ر ی سیاه  ،(Zn) (   ر یFe) ات زیاد موجب تشدید کمبود عناصری مثل آهن کربنآبهای دارای بی

های کشور ما بطوری است که کمبود آهن سیاهان به کمبود آهن حتاس هتتند   شرایط خاکاکثر شود.می

هو کینز   همکاران، )شودمیتشدید کربنات آب زیاد باشد کمبودآهنچه بی ذا چنان .شوددیده می
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ها از حا ت رنگ برگ شودبعنوان مثال کمبود آهن باع  می (.1971 ا هس،  ی    ؛1381هیان،شکو؛200

ها برگرگ کام ً سفید بوده یا اینکه رسشود   در بعضی از سیاهان ممکن است رنگ بمتمایل به زرد  ،سبز

 سبز   بقیه برگ حا ت زردی داشته باشد. 

عناصری  های مناطق خشک، ممکن استر سمی است. در آبمه  دیگر در ارزیابی کیفیت آب، عناص عامل 

هایی که ع  ه بر آن، آب. مثل کلر   سدی    بُر به مقدار زیاد  جود داشته   باع  متمومیت سیاه بشوند

، (Cd)  ممانند کادمیومیاند، دارای عناصر سشده های صنعتی آ ودهآبی  سمث ً بوسیله ،اندبنحوی آ وده

بنحوی که غلظت این عناصر در آب فرا ان است   برای سیاه ایجاد  .دباشنمی (Ni)  نیکل   (Pb)  سرب

  .(1382مردانی، ؛ 1384خلیلی اقدم   همکاران،  )کندمتمومتت می
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آب بتایار کا   در (Ni)   نیکل (Sc)  ، سلنیوم(Be)  ، بریلیوم(Al)  حد مجاز عناصری مانند آ ومینیوم

 .(1382مردانی،)دکننمتمومیت می شود برای سیاه ایجاد ترنچه مقدارشان از حد مجاز زیاداست   چنا

 خاک -3 -2-2

های سیاه سیب زمینی قادر است در طیف  سیعی از انواع خاک با موفقیت رشد کند   ی در خاک

  زهکشی  شنی  ومی، سیلتی  ومی، تورب   هوموسی موفقیت بیشتری دارد. خاک باید ستت، ترد، عمیق

رسی با داشتن زهکش ضعیف باع  تو ید  هایشده باشد   ذخیرة خوبی نیز از مواد آ ی داشته باشد. خاک

شنی به سرعت آب خود را از دست خواهند داد   در  هایهمچنین خاک .بد شکل خواهند شد هایغده

اثرات نامطلوبی در بر داشته  تواندمیسله بتتن سطح خاک نیز  .شوندمینتیجه باع  مرگ ز د هنگام سیاه 

شدید باران در  هایبار  ،سیردمیکه در سرمای بهار هنگامی که جوانه زنی به آهتتگی صورت  چونباشد، 

 قادر به خر ج از خاک هاهخلل   فرج سطح خاک را متد د کند   به همین د یل جوان تواندمیاین فصل 

 . (1383رشیدی، )  از خاک ضر رت دارد هاهاین شرایط سله شکنی برای خر ج جوان در .نباشد

 خاکاسیدیته  - 4 -2-2
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هاای نکه  گاریت  منفی فعا یات، یاو باشدمیمربوط به اسیدی یا قلیایی بودن آن  pH) ( اکنش خاک     

 .(1374 نلتون، ؛ 1381 ،شکوهیان) .متغییر است ده از صفر تا چهار باشدمیهیدر ژن در خاک 

 یدیت اسیخاص یخود جذب کرده باشد دارا یدهایدر ژن در سطح کلوئییون ه یادیقدار زکه م یخاک     

  pH  یدارا ،  اشباع شوندیزی    منیمثل کلت یباز یهاونیله کاتیکه خاک بوس ین است در صورتیی ا 

ط یمح 4 با کمتر از یدیاس یلیخ های  خاک 9شتر از یب pHبا  ییایقل هایخاک .خواهد شد ییای اکنش قل

 یر  pH  یر متتقیاه دارد. اثرات غیشه سیبر ر یمیمتتق یکه اثر سم کنندمیجاد ایهشیر یبرا یینا مناس

( مواد 7کمتر از pH) یدیاس هایمثال در خاک یاست، برا ییت استفاده از عناصر غذایخاک مربوط به قابل

( 7شترازیب pH)  ییایقل یه در خاکهاک یبدن کمتر قابل استفاده هتتند در حا ی   مو یمثل کلت ییغذا

ت ید باع  سمیشد یدیاس pH .باشندمیکمتر قابل استفاده  یمنگنز   ر  ،مثل آهن ییعناصر غذا

ز ممکن است ین )3Hco-(  کربناتبیش ین با افزای. همچنشودمیوم ینیمنگنز   آ وم ،مثل آهن یعناصر

ن  یب pHدر محد ده  ییشتر مواد غذایثل آهن شود. بم ییاز مواد غذا یجاد اشکال در جذب برخیباع  ا

 ن رشد را خواهد داشتیاه بهتریس یطین شرایت جذب را دارند   در چنین قابلیشتریب  7یا  5/5

در  .است 6تا  pH 5/5ن محد ده یبهتر ینیب زمیدرس .   (1381،شیردل عبدل ملکی ؛ 1381 ،شکوهیان)

 . شودمیز یار ریاندازه محصول ه  بت ،یابدمینکه عملکرد کاهش یاع  ه بر   یخنث ی  حت ییایقل یاراض

 (.1984منگل   براینگر،   ؛1374 نلتون ؛1377،شکوهیان ؛1384 ،  همکاران امخلیلی اقد)

 در تغذيه گياهان بودن خاک قليايیمشکالت ناشی از   – 5 -2-2

ری برای سیاه کاهش  یدا بکند   کمبود شود که ح  یت عناصر غذایی ضر می قلیایی باع خاک      

 عامل.سیاه مشاهده شوددر (Mn)  منگنز ،(Zn)   ر ی ،(Fe ، آهن(P)   مثل فتفر عناصر غذایی

کمبود آهن را نیز  ای که در بر ز این کمبودها موثر هتتند آهک زیاد است   در بتیاری از منابععمده

کمتر  pH   های اسیدی  جود دارند کهای آهکی، خاکهنامند. در مقابل خاکناشی از آهک می یزرد

های اسیدی خفیف   اسیدی های اسیدی به د  نوع خاکخاک اسیدیته با توجه به مقدار  .دارند 7از 

  .شوندبندی میتقتی  خیلی شد

باشد، ح  یت عناصر غذایی  5تا  4/5کمتر از  هانآ pH یعنی ،هایی که خیلی اسیدی باشنددر خاک
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کند که برای سیاه ایجاد افزایش  یدا می بقدری (Mn)    منگنز (Al)  آ ومینیوم ، (Fe)  مثل آهن

یابد. آهن هزار مرتبه افزایش می ح  یت ،خاک یک  احد کاهش  یدا کند pH کند. اسرمتمومیت می

ناصر ضر ری که از ع (Zn)    ر ی(Mn)   منگنز خاک را یک مرتبه تغییر بدهی ، ح  یت pH یا اسر

  .شوندمی صد مرتبه دچار تغییر ،در تغذیه سیاه هتتند
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Abstract 

     Water quality is a function of its soluble salts. By irrigation of cultivated lands with saline 

water has increased the amount of salts in top soil surface, which affects plant growth and yield. 

In order to determine effects of the bicarbonate content of irrigation water  and soil pH on 

tuberization and tuber size of potatos obtained from Minituber, an  experiment based on 

randomized complete block design with six replications was conducted in experimental 

greenhouse of Mohaghegh Ardabili University in 2008-2009. Peat and perlite used as bed.  

Treatments include acidity levels include 5.5, 6.5 and 7.5 and 0.3, 3.9 and 9.9 mili eqivalent of 

bicarbonate in irrigation water. Results indicated that acidity levels have significant effects on all 

traits, while the effect of bicarbonate obtained significant difference on mean of tuber number in 

plant and per area level. Interaction of acidity levels and bicarbonate content of irrigation water 

were significant at p=0.01 for all of traits except stem number. Favourable results obtaind by 

combination of 6.5 acidity and 0.3 milieqivalent of bicarbonate in irrigation water.   

 

 


