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Abstract 
Background and Objective: This study was performed to produce potato tuber seed from transplant of micro-

tuber, mini-tuber smaller than 10 g and tubers smaller than 10 g with super-elite seed class for purposes of 

storage, increase water use efficiency and reduction of environmental stresses. 

 

Materials and Methods: Potato transplants of Agria cultivar were produced in the greenhouse of Zar-Gostar-

e-Arta Agricultural Company and then were transplanted to farm of Ardebil Agricultural and Natural 

Resources Research Station. In this experiment, six treatments (1. transplants planting of micro-tuber, 2. 

transplants planting of mini-tuber smaller than 10 g, 3. transplants planting of tuber cut with single bud in SE 

seed class and 4. transplants planting of  tuber smaller than 10 g in SE seed class in the planting medium, a 

mixture of Coco-peat and Perlite, 5. direct planting of mini-tuber larger than 10 g and 6. direct planting of SE 

seed class between 35-35 mm) were investigated based on randomized complete block design with three 

replications during 2019. 

 

Results: The results of variance analysis showed significant differences among the treatments in terms of main 

stem number per plant, plant height, tuber number per plant, tuber weight per plant, tuber yield and water use 

efficiency. The tuber yield and water use efficiency were highest in transplantation culture from tubers smaller 

than 10 g with SE seed class and tuber with single bud in SE seed class and direct planting the seed tuber of 

bigger than 10 g, tubers with SE seed class between 35-55 mm. 

 

Conclusion: Economic studies showed that the highest income in terms of profitability index in the basic seed 

class, respectively, direct cultivation of mini-tuber bigger than 10 g, transplantation culture of mini-tuber 

smaller than 10 g and micro-tuber and in SE seed class, respectively, transplantation culture of tuber with 

single bud and tuber smaller than 10 g and direct cultivation of tuber seed between 35-55 mm. In terms of cost-

benefit index are affordable in the base seed class, transplantation culture of mini-tuber smaller than 10 g and 

in SE seed class, transplantation culture of tuber with single bud.  
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 چكيده

 یهاگرم و غده 01تر از کوچک یوبرهایتینیم وبر،یکروتیمنش  ا  از  یبذر ینیزمبیس   دیتولبه منظور  قیتحق نیااهداف: 
 های محیطیتنشکاهش  و آب مص  رف ییکارا شیافزای، با هدف انبارمان تیس  وپرال یگرم در طبقه بذر 01تر از کوچک
 شد. اجرا

 

آرتا پرورش داده و سپس به  زرع گستر یدر گلخانه ش رکت کشاورز ایرقم آگر ینیزمبیس  یهانش ا  :هامواد و روش
کشت  -0شامل ش ش تیاار   شیآزما نیانتقال داده ش د. در ا لیاردب یعیو منابع طب یکش اورز قاتیتحق س تااهیمزرعه ا
برش داده شده با  تیسوپرال بذریغده  نشا کشت  -3 ،گرم 01تر از تیوبر کوچکمینی نشا کشت  -5 وبر،یکروتیمنش ا  

کشت  -2، تیپرلو  تیکوکوپمخلوطی از در بستر کاشت  گرم 01کاتر از  تیسوپرالبذری  غده نشا کش ت  -4، جوانه کی
 یبراساس طرح آمار مترمیلی 32-22غده بذری سوپرالیت بین کشت مستقیم  -6گرم و  01تر از تیوبر بزرگمینیمستقیم 
 .ندشد یبررس 0391در سه تکرار در سال  یکامل تصادف یهابلوک

 

از لحاظ ص  تات ارتتاع بوته، تیاارهای مورد مطالعه ص  تات مورد مطالعه نش  ان داد بین نتایج تجزیه واریانس ها: یافته
دار وجود دارد. وزن غده در بوته، عالکرد غده و کارایی مص  رف آب التلاف معنی وتعداد س  اقه اص  لی در بوته، تعداد 

با یک جوانه با غده و  گرم 01تر از کوچک های بذری س  وپرالیتعالکرد غده و کارائی مص رف آب در کش  ت نش  ائی غده
 32-22ری س  وپرالیت بین های با طبقه بذگرم و غده 01تر از تیوبر بزرگطبقه بذری س  وپرالیت و کش  ت مس  تقیم مینی

 متر از بیشترین مقدار برلوردار بودند.میلی

 

های اقتص ادی نش ان داد از لحاظ ش الو سودآوری در گروه بذری پایه به ترتیب کشت مستقیم بررس ی :گيرینتيجه
و در گروه بذری سوپرالیت به  میکروتیوبرگرم و  01تر از کوچک تیوبرمینی گرم، کش ت نشایی 01تر از تیوبر بزرگمینی

-22گرم و کشت مستقیم غده بذری بین  01تر از کوچک هایغدهداده شده با یک جوانه و  غده برشترتیب کش ت نشایی 
 یوبرتمینی متر دارای بیش ترین درآمد بودند. از لحاظ شالو هزینه سودمندی در گروه بذری پایه، کشت نشاییمیلی 32

داده ش   ده با یک جوانه مقرون به ص   رفه  غده برشدر گروه بذری س   وپرالیت، کش   ت نش   ایی گرم و  01تر از کوچک
 باشند.می

 

   بذری، منشا نشا کار،  کارایی مصرف آب، عالکرد، زمینیسیب كليدی: واژه های
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 مقدمه
، سطح 5150در سال  فائوبراس اس آلرین آمار 

میلیون هکتار و مقدار  01زمینی حدود زیر کش  ت س  یب
 011حدود  تولید چین ب ابود.  میلیون تن 361تولی د آن 

زمینی کنن  ده س   ی  ب ترین تولی  دبزرگم ی ل ی ون تن 
دو تولید کننده برتر  روسیه و هند کش ورهای باش د.می

در رتبه س  یزدهم و در جهان  . ایرانجهان هس  تندبعدی 
ترین رتبه س   وم بزرگدر در آس   یا بعد از چین و هند 

(. براس   اس آلرین 5150)فائو  قرار دارد هاکننده تولید
 س   طح، 0391آمار وزارت جهاد کش   اورزی در س   ال 

، هکتار هزار 045 حدود کش  ور زمینیس  یب برداش  ت
تن  36حدود  عالکرد و تن میلیون 2 حدود تولید میزان

کاهش   .(5150 کش  اورزیآمارنامه ) باش  دهکتارمی رد
ی نیرزمیز یهاآب بیش از حدمص   رف و  جوی نزولات

ش  ود. از  لیتبد یبحران مل کیکابود آب به باعث ش  ده 
رش  د جاعیت و بالا رفتن اس  تانداردهای زندگی، طرفی 

مص  رف آب را افزایش داده اس  ت )لواجه حس  ینی و 
توس   عه  ا بحران آبمق ابل ه ب  یبرا. (5102هاک اران 

محص  ولات  ییو کش  ت نش  ا یاریآب نینو یهاس  تمیس  
در حال انجام  یکش   اورزوزارت جهاد ی توس     زراع

عالکرد بررس   ی یکی از ابزاره  ای مهم در  اس    ت.
وری استتاده از شالو بهره ،کش اورزی هایس یس تم

. یک س  یس  تم تولیدی کش  اورزی باش  دمیعوامل تولید 
پ  ای  دارتر لواه  د بود ک  ه اقتص   ادی  زم  انی از لح  اظ

وری کل آن س یس تم نسبت به سیستم دیار بیشتر بهره
در تولی    د محصولات  (.5102)دشتی و هاکاران  باش د

کشاورزی، به کارگیری هر روشی که منجر ب   ه ک اهش 
می  زان م صرف آب به ازای هر واحد از تولید محصول 

یک       ی از . از اهایت بالایی برلوردار اس   ت ،ش   ود
تواند در کاهش مصرف آب ای ک    شت که میه    روش

موثر باش د، اس تتاده از کشت نشایی محصولات زراعی 
و  نش ا  گیاه کوچک، سالم .(5102 آبادیاس ت )یوس  

 کردهدر محیطی مناسب رشد  که است برگ 4-6با قوی 

                                                 
1 . Pre Basic Seed 
2 . Basic Seed 

و به محض بهبود ش   رای  آب و هوایی به مزرعه منتقل 
لوب از   نشا. یک (5102ش ود )شاکری و هاکاران، می

افراشته و فاقد هر گونه ، ریش ه نس بتاق قوی، کاملاق س الم
پس . (5109)مدنی است بیااری برلوردار آفات و عامل 

زنی بذر و س  بز ش   دن آنها، نش   ا ها تا زمان از جوانه
آم اده ش   دن برای انتق ال، در دالل ورف کوچک لود 

برای انتقال، تنها کافی اس  ت که نش  ا  از . کنندرش  د می
دالل ورف لود بیرون آورده ش   ود و بدون هیو گونه 

در این روش ماکن است . ای، به مزرعه انتقال یابدصدمه
ای بس  یار ناچیز و آن هم در ص  ورت اتتاه، به ص  دمه

حسینی و هاکاران  ای وارد آید )لواجهس یس تم ریش ه
در گلخانه، ش اسی و لزانه هوای  معاولاقنش ا  . (5102

 ،از گلخانه به علت هزینه زیادشود. ه میآزاد پرورش داد
رس و لارج از فص  ل اس  تتاده برای تولید س  بزی پیش

 نش    ا  ازتولید  رایشود بتوصیه میبنابراین . شودمی
های نایلونی لزانه هوای آزاد با پوش  ش وش  اس       ی 
( 5103پاد و هاکاران ). (5101ن ام د )بیگرداس   تت اده 

نس  بت به في  ای  گلخانهدر گزارش کردند تولید نش  ا  
، تولی د س   ریع و یکنوالتدارای مزای ای از جال ه آزاد 

مدیریت بهتر آبیاری و تغذیه، قابلیت ناهداری نشا ها تا 
زمان موردنیاز، قابلیت تولید گیاهان س  الم، ي  خیم و با 

 زودرسی و ارتتاع مناسب، توانایی استقرار بهتر نشا ها
طبقات بذری از از زمینی برای تولید بذر س  یب. باش دیم

تر از گرم و تیوبر کوچ  کج ا ل  ه م ی کروتیوبر، مینی
در مناطق گرم،  01تر از ه ای س   وپرالی ت کوچ کغ ده

معتدل و س ردس یر و در فصل تابستان از جاله اردبیل، 
پرورش نش ا  در لزان ه یا گلخانه و انتق ال آن به زمین 

در کشور ما تولید . باش    داص لی روش مناسبی م    ی
از طریق کشت مستقیم غده  بذری و لوراکی نیزمیسیب

زمینی بذری طبقات س   یب .گیرددر مزرعه ص   ورت می
باشد. می 3و گواهی شده 5، مادری0ش امل هس ته اولیه
د شوهایی اطلاه میزمینی بذری به غدههسته اولیه سیب

س   ال و  5که از طریق س   لکس   یون کلونی برای حداقل 

3 . Certified Seed 
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های مادری س  الم و یا با س  ال با انتخاب بوته 2حداکثر 
 ،تیوبر()میکروتیوبر و مینی اس   تت اده از کش   ت ب افت

های تکثیر س   ریع تولید ش   ده و زنی و دیار روشقلاه
های ش   ود. این غدهگذاری مینام Sتح ت عنوان کل اس 

زمینی ب  ذری م  ادری مورد تکثیری برای تولی  د س   ی  ب
زمینی بذری مادری به گیرند. س   یباس   تت اده قرار می

های بذری حاص  ل از ش  ود که از غدههایی اطلاه میدهغ
تولید و ایزوله های زمینی در مکانهس   ت ه اولیه س   یب

زمینی بذری مادری یا تکثیر ش   ده و برای تولید س   یب
گیرد. این طبقه شامل گواهی شده مورد استتاده قرار می

باش   د. ( میE( و الیت )SEدو کلاس بذری س   وپرالیت )
هایی اطلاه گواهی ش   ده ب ه غ دهزمینی ب ذری س   ی ب

زمینی بذری مادری تولید های س  یبش  ود که از غدهمی
در ش  رای  های بذری ش  ده و توس    تولیدکنندگان غده

ش ود. این طبقه شامل سه کلاس تولید و تکثیر میایزوله 
در کشور  (.5150باش د )حسن پناه می Cو  A ،Bبذری 

ایران فاص له ایزولاسیون در مزارع تولید و تکثیر طبقات 
متر و برای طبقه گواهی شده  411هس ته اولیه و مادری 

متر از س  ایر منابع آلوده کننده )مزارع یونجه، کلزا،  011
دار و جات، درلتان هس  تهزمینی لوراکی، ص  یتیس  یب
الاگامبا آکاتینو و م(. 5150باش د )حسن پناه دار( میدانه
برای ک   اهش ش   وک ناش   ی از ( گزارش کردند 0915)

مزرعه ، می زان رطوبت نشا  از لزانه به مزرعه انتق  ال
. باش د هاانن  د می  زان رطوبت و دمای بستر در لزانه

های حاص  ل از بوته( اعلام ناودند 0913)کیم و س  ون  
های زمینی در مقایس  ه با بوتهکش  ت مس      تقیم س  یب

توانند انرژی کافی برای ایج اد رشد شده ناینشا کاری 
های ابتلا به ت   نش لش   کی و حال   ه فعال در ويعیت
اسایت و  .ها در لود ذلی    ره کنن    دآف    ات و بیااری

نش      ا کاری موج    ب ( نتیجه گرفتند 0914) هاکاران
بن    دی ک    اهش درصد سبز شدن گیاه ناشی از س    له

ی ه رز و ک اهش هال اک، بهب ود کنت رل شیایایی عل 
( 0911) . مالاگامباش   وده   ا م   یمص   رف ناات   دکش

نش  ا ها توس عه اولی ه کند و دوره رشد گزارش کردند 
های تری تا رسیدن ب   ه بل   و  در مقایسه با غدهطولانی

( اعل  ام 0992) اینا  ل و هاک  اران .ب  ذری معاول دارن  د

 رشد انتق ال نش ا  ب ه مزرع ه ب ا وقت ه زودگذرناودند 
هاراه است و ماکن است موج    ب تغییرات    ی در روند 
رشد، آسیب به ریشه و ت   نش آب   ی و م   واد غ   ذایی 

کردند  گزارش( 5112ش  اطریان و نیامنش ) .ش       ود
بهت    ر از  ریش ه کامل با پوشش بسترهای دارای نش ا 
و  بودهه  ای لخ   ت در مزرع ه ریش  ه دارایهای نشا 

( گزارش 5119یدشریتی )سدارند. عالک    رد بیش    تری 
ای و ش   رای  لوب مزرع      ه بهکرد نش         ا کاری 

زمینی در ای ن روش سیبنیاز دارد. ه ای وی ژه مراقب ت
نش  ا های با اندازه و . دهدای را نش  ان میکاربرد بالقوه

در مزرعه از اس   تقرار و ثبات لوبی ، س   ن من اس   ب
عالکرد و ( 5105 مقدم و هاکارانهس   تن د )برلوردار 

پاد و هاکاران . (5104)قوامی بیش   تری تولی د می کنن د
بس   تره  ای  ،( اعل  ام ناودن د برای تولی  د نش   ا 5103)

 دهقانی و هاکارانمناس   ب هس   تند.  پرلیتو  کوکوپیت
جویی و های ص  رفهیکی از روش کردندگزارش  (5104)

کش ت نشایی و انتقال آن به زمین  ،اس تتاده بهینه از آب
( 5104رميانی و جلالی ). ستاص لی در زمان مناسب ا

استقرار اولیه نشا  در زمین اصلی بستای نتیجه گرفتند 
دارابی . دارد  کامل ب   ه انتخ   اب ص   حیح سن ن   شا

( نتیج  ه گرف  ت برای زودرس کردن پی  از، روش 5102)
 (5102قربانی و هاکاران ). شودکشت نشایی توصیه می

عث با زمینی،تیوبر س  یبگزارش کردند نش  ا کاری مینی
ایشان اعلام . ش ودافزایش عالک    رد و اج    زای آن می

ناودند بیشترین عالکرد بوته مربوط به نشا  تولید شده 
در گلدان نایلونی و بستر کشت ماسه و کود آلی کیایا و 
کاترین آن مربوط به گلدان توربی با بس  تر کشت ماسه 

تر های بزرگنش   ا ک اری باعث تولید غده. و ل اک بود
در کشت مستقیم، به . شوده کش ت مس تقیم مینس بت ب

دلیل تعداد س اقه بیش تر نسبت به سایر تیاارها، رقابتی 
ها به بر س   ر عناص   ر غذایی، آب و نور در بین س   اقه

. یابدآی د که در نتیجه آن اندازه غده کاهش میوجود می
ش   ود تعداد س   اقه کاتر و تعداد نش   ا کاری باعث می

تعداد ساقه کاتر . تولید شود های بازارپس ند بیش ترغده
ه  ا بیش   تر و ش   ود دوام س   ط ح ب رگب  اع  ث م ی
های بیشتری به بخش اقتصادی تخصیو فتوآس یایلات
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یابد و این امر س  بب افزایش درص  د ماده لش  ک غده 
( گزارش کردند 5102نژاد و هاک اران )فتحعلی. گرددمی

ب ا توج ه ب ه بالا بودن هزینه کارگری در تولید نش   ا ، 
ده از م اش   ین نش   ا کار و بالا بردن س   طح اس   تت ا

مکانیزاس   یون یکی از راهکارهای اس   اس   ی در کاهش 
 د.باشمیسالم و قوی   هزینه تولید، پایداری و تهیه نشا

سال  2براساس نتایج تحقیقات انجام شده در طی 
ریزی انجام ش   ده الیر در اردبی ل و براس   اس برنامه

یل، برای توس    س  ازمان جهاد کش  اورزی اس  تان اردب
درصد از  51جویی در مصرف آب، سالانه حدود ص رفه

زمینی برای کش   ت پاییزه و س   طح زیرکش   ت س   یب
لوری در نظر گرفته میزمس   تانه برای مص   رف تازه

توان ها در پاییز و زمستان، میبه جای کاشت غده. شود
نش ا های تولید شده را در فروردین ماه به زمین اصلی 

در منطقه . س     تیر برداش   ت کردانتق ال داد و در اوا
زمینی برای ناهداری در انبار اردبیل، کش  ت بهاره س  یب

در مرداد م اه آماده  در اردیبهش   ت م اه انج ام و اکثراق
با توجه به این که با هدف ناهداری . ش  وندبرداش  ت می

ش  ود، زراعین تا نیاه اول ش  هریور به در انبار تولید می
این . کنندهوایی آبیاری نایهای علت لش   ک بودن اندام
های هرز های محیطی، افزایش عل کار باعث ایجاد تنش

زمینی و در تابس  تانه، افزایش لس  ارت آفت بید س  یب
توان از نشا کاری می. ش ودنهایت کاهش کیتیت غده می

ها در به جای کاش  ت غدهو  زمینی اس  تتاده کردس  یب
واس  لرداد اردیبهش ت ماه، نشا های تولید شده را از ا

ماه به بعد به زمین اص  لی انتقال داد و در اوایل مهر ماه 
 ینیزمبیبذر س دیتول تیلذا با توجه به اها .برداشت کرد

 میکش   ت مس   تق مش   کلاتکش   ور و برای اس   تان و 
گرم و  01تر از کوچ  ک یوبره  ایتینیم وبر،یکروتی م 
 تیس   وپرال یگرم در طبقه بذر 01تر از کوچک یهاغده

نها در گلخانه یا یپژوهش نش   ا ه ا نیدر مزرع ه، در ا
و س   پس ب  ه مزرع  ه انتق  ال داده ش   د. س   پس  هی  ته

 قیاز طری بذر ینیزمبیتولید س یاقتص اد یهایبررس 
اهداف این پژوهش قرار گرفت.  یمورد بررس ینشا کار
 ،وبریکروتیمنش  ا  از  یبذر ینیزمبیس   دیتولش  امل: 

تر کوچک یهاگرم و غده 01تر از کوچک یوبرهایتینیم
 ی،با هدف انبارمان تیس   وپرال یگرم در طبقه بذر 01از 

 ییکارا شیمص   رف آب و افزا زانیدر م ییجوص   رفه
نسبت به کشت  یبذر مص رف زانیکاهش مآب،  مص رف
ارزیابی اقتص   ادی و مقایس   ه راندمان تولید ، میمس   تق
ات مشکلدر کشت نشائی و مستقیم، کاهش   زمینیس یب
های محیطی، بهاره در منطقه اردبیل از جاله تنشکش  ت 

ه ای هرز ت ابس   ت ان ه، لس   ارت آف ت بید تراکم عل 
 باشند.می زمینی و میزان مصرف آبسیب

 
 هامواد و روش

 دی  تولبررس   ی امک  ان ب  ا ه  دف  قیت حق نی ا
 وبریتینیم وبر،یکروتیم نش   ا از  یب  ذر ینیزمبی  س   

 تی  س   وپرال یب  ذره  ای گرم و غ  ده 01تر از کوچ  ک
 یهانشا شد.  اجرا لیگرم در منطقه اردب 01تر از کوچک

 زرع یدر گلخانه شرکت کشاورز ایرقم آگر ینیزمبیس
 س  تااهیآرتا پرورش داده و س  پس به مزرعه ا گس  تر
انتقال داده  لیاردب یعیو منابع طب یکش   اورز ق اتیتحق

کشت نشا   -0ش ش تیاار  شامل  شیآزما نیش د. در ا
 -5 ،یاشهیدرون ش   یش ده در ش را دیتول وبریکروتیم

ش  ده  دیگرم تول 01تر از تیوبر کوچکمینی کش  ت نش  ا 
 بذریغده  کش  ت نش  ا  -3 ،یاگلخانهایزوله   یدر ش  را
 کشت نشا  -4، جوانه کیبرش داده ش ده با  تیس وپرال
در بس  تر کاش  ت  گرم 01کاتر از  تیس  وپرالبذری  غده

کش    ت مس   تقیم  -2 ،تی  پرلو  تی  کوکوپمخلوطی از 
کش  ت مس  تقیم غده  -6گرم و  01تر از تیوبر بزرگمینی

براس   اس طرح متر میلی 32-22بذری س   وپرالیت بین 
در س  ه تکرار در س  ال  یکامل تص  ادف یهابلوک یآمار
 کیاستنشا  از جنس پل یهاینیس .ندشد یبررس  0391

فش رده چند بار مصرف بوده و طول و عر  هر واحد 
 2نش  ا   ینیس   یهامتر و عاق لانهیس  انت 2×2نش  ا 
نشا  حدود  ینیس یهاباش د. فاصله لانهیمتر میس انت

فاصله کاک  نیباش د. ایمتر از چهار طرف میس انت کی
ه ب ،نشا کشت شدند ینیکه در دالل س یینش اها کندیم

 نشا  ینیس   یهالانه نیفاص له ب ررش د کنند. اگ یلوب
نور با هم  یها براکم باش  د بوته ایوجود نداش ته باش د 

 یکه نش   اها ش   ودیباعث م تیو در نها کنندیرقابت م
 و حتظ رطوبت یاری. کنترل آبتولید شود  یلاغر و يع
اول  یدر روزها نش  ا  مخص  وص  اق یهاینیس  لاک در 
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 زانیمهم است. اگر چه م اریبعد از کاش ت در گلخانه بس
کم اس   ت. اما تعداد  اریدر هر مرتبه بس    یآب مص   رف
-3در روز با توجه به حرارت روزانه به  یاریدفع ات آب

 یهاینیگرم، س  طح س   ی. در روزهافتای شیبار افزا 5
به رن  سبز تیره دار  UV بانیسا یرکش ت ش ده با تو
 نی. انددرصد پوشش داده شد 61 یاندازهیبا درص د سا

وب ل اریبس یکنوالتیپوشش يان حتظ رطوبت سبب 
منبع تولید نشا   ششش ود. یز ش دن نش ا ها مدر س ب
، در دهه دوم فرودین ماه س   ال ایرقم آگر ینیزمبیس   
، در ش  ده دیتول ینش  ا هادر گلخانه کش  ت ش  د.  0391

انتقال  یاصل نیبه زم 0391اوالر اردیبهش ت ماه س ال 
-01موقع انتقال  ینیزمبیس یها. اندازه نشا ندداده شد

ها قبل از برگ بود. نش  ا  6تا   4 یو دارا متریس  انت 2
 یعال درآوردن آنها به آس   ان تا ندش   د یاریانتقال آب

 تایوارد ناردد. عال یبیآس هاشهیص ورت گرفته و به ر
 یو به دقت و آرام یدس   ت قیها به طردرآوردن نش   ا 

ابتدا  ،یمتریسانت 22هر پشته به عر   یرو .انجام شد
گ اورو ایج  اد  متر در زمینیس   انت 01گودالی ب ه عاق 

اتصال ریشه برای و  ندکرده و نش ا ها به آن منتقل شد
نشا ها بلافاصله پس شد.  طراف آن فشار داده، ابا لاک

له . فاصند( آبیاری شدپی)ت یاقطره ستمیاز کاش ت با س
 نیفاصله بو  مترسانتى 52اصلى،  نیمدو نشا  در ز نیب

کودهای فس  تاته از نوع بود.  متر یس  انت 22دو پش  ته 
کیلوگرم در هکتار در دو  021س   وپرفس   تات به مقدار 

درص د موقع کاشت نشا ها در زمین اصلی و  21نوبت )
درص  د در دوره تش  کیل غده(، کود نیتروژنه از نوع  21

 52کیلوگرم در هکتار در س  ه نوبت ) 311اوره به مقدار 
درصد  21درص د موقع کاش ت نشا ها در زمین اصلی، 

درصد بلافاصله پس از تشکیل  52ر زمان سبز شدن و د
 011غده(، کود پتاس ه از نوع س  ولتات پتاس  یم به مقدار 

کیلوگرم در هکتار در یک نوبت )موقع کاشت نشا ها در 
از سم زمین اص لی( براساس آزمون لاک مصرف شد. 

از ک  اش   ت قب  ل لیتر در هکت  ار  3وات ب  ه مق  دار کپ  ارا
در های هرز مبارزه با عل  زمینی برایس  یبی نش  ا ها
در دو لیتر میلی 521و از سم کنتیدور به مقدار یک نوبت 
برای مب ارزه با آفت س   وس   ک کلرادو و ناقلین نوب ت 

 از اقلیم منطقه اردبیل. بیاارهای ویروس ی اس  تتاده ش د
متوس    بوده و  لیاس  تان اردب ریس  ردس  اهیمعتدل و ن
حد کای مرطوب متر و آب و هوای تا میلی 301بارندگی 

متر و طول و عر   0325و ارتت  اع از س   طح دری  ا 
باش  د. می 31◦  02'و  51◦  41'جغرافیایی آن به ترتیب 

دمای  اکثرمتوس    حداکثر و حداقل دمای س  الانه و حد
گراد درجه سانتی 21/50و  01/02، 91/0مطلق به ترتیب 

های های سرد و تابستاندارای زمستانمنطقه . این است
های س  بلان، طالش و باش  د. وجود کوهس  تاندل میمعت

بزغوش، ت ثثیر بخ ارهای دریای لزر و بادهای س   رد 
های ش  اال و شره آن در میزان ش االی و وجود جنال

اردبیل بس   یار م ثر  منطقهب ارن دگی و نوس   ان دمای 
آمار هواش  ناس  ی منطقه اردبیل در مرحله رش  د اس  ت.
ن داده شده نشا 0در جدول  0391زمینی در سال س یب
 است. 

 
 1931آمار هواشناسی منطقه اردبيل در سال  -1جدول 

 )درصد( متوس  رطوبت
جاع ساعات 
 آفتابی

 میاناین دم  ا
(C0) 

 بارندگیمیزان 
(mm) 

های ماه
 سال

 فروردین 41 1/1 1/063 23

 اردیبهشت 2/52 4/05 0/521 63

 لرداد 03 6/02 2/512 21

 تیر 1 22/01 42/22 63

 مرداد 1 4/51 2/69 64

 http://www.ardebilmet.ir/to/amar/amar.htm رسانی اداره کل هواشناسی استان اردبیل          منبع: پایااه اطلاع
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میزان از نوع لومی رس   ی و محل آزمایش  لاک
زمین مورد نظر مسطح بوده بود. درصد  92/1مواد آلی 

و وي  عیت آن از نظر زهکش  ی مناس  ب و س  تره آب 

در آن عایق و وي   عی  ت تهوی  ه ل  اک نیز  رزمینیزی
لص  وص  یات فیزیکی و  5در جدول  باش  د.مطلوب می

 شیایایی لاک و آب محل آزمایش نشان داده شده است. 

 
 خصوصيات فيزیكی و شيميایی خاک و آب محل آزمایش -2جدول 
 آب نوع تجزیه لاک نوع تجزیه

 µs/m 0211 شوری  ds/m 52/0 شوری 

pH 64/2 pH 66/2 
 1 کربنات 59 درصد اشباع

 315 (ppmکربنات )بی 2/2 درصد آهک

 022 (ppmسولتات ) لومی رسی بافت

 092 (ppmکلر ) 92/1 کربن آلی

 91/053 (ppmسدیم ) 0/1 کلدرصد نیتروژن 

 001 (ppmکلیسم ) 4/3 (ppmفستر قابل جذب )

 5/44 (ppmمنیزیم ) 531 (ppmپتاسیم قابل جذب )

 55/0 SAR 46/5 (ppmروی )

 55/3 TDS(mg/l) 221 (ppmآهن )

 411 سختی کل 5/3 (ppmمس )

   5/4 (ppmمنانز )

 
مص رفی براساس نیاز گیاه مصرف با  میزان آب

( 5103زاده و رئوف )روش ارایه ش  ده توس    رس  ول
مقادیر به برای محاسبه میزان آب آبیاری د. شمحاس به 

 جرم ،5، درص   د پژمردگی دایم0درص   د ورفیت مزرعه
و آب  4، آب قابل اس   تتاده3مخص   وا و اهری لاک

 (.5103 زاده و رئوفرسول) نیاز است 2الوص ولس هل
مخصوا واهری لاک از نسبت جرم لاک لشک  جرم

متر سانتی به حجم لاک دست نخورده بر حسب گرم بر
آید. جرم مخصوا واهری لاک محل مکعب بدست می

 59/0 ذیل محاس به شد و مقدار آنطبق فرمول آزمایش 
)س  هرابی و بهنیا  متر مکعب بدس  ت آمدگرم بر س  انتی

5112  .) 
Bd.D  =Ms - Vt 

                                                 
1. Field Capacity (FC) 
2. Permanent Wilting Point (PW( 
3. Bulk Density (Bd.D( 

:Bd.D  گرم بر ) مخص   وا واهری لاکجرم
 )متر مکعبسانتی

Ms : جرم ذرات جامد )گرم( که از تتاي   ل جرم
جرم س   یلندر )گرم( و ناونه لش   ک با س   یلندر )گرم( 

 .آیدبدست می
Vt :متر مکعب( که برابرحجم س  یلندر )س  انتی  

Vt = (π/4)×d2×h که در آن d قطر سیلندر و h  ارتتاع
 باشد.سیلندر می

بار  3/1مقدار ورفیت مزرعه در پتانس یل ماتریک 
 بار با استتاده -02و پژمردگی دایم در پتانسیل ماتریک 
رسول) بدست آمد 6از دس تااه ص تحه فش اری

 (.  5103زاده و رئوف 
 

 

4. Available Water (AW( 
5. Readily Available Water (RAW( 
6. Pressure Plate 
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از رابطه ذیل محاسبه شد  3قابل استتادهشود. آب در نظر گرفته می 32/15زمینی برای س یب 0حداکثر کابود مجاز
 (.5103زاده و رئوف رسول)

AW = ((Ɵ.FC - Ɵ.PWP) /100) × Bd.D  =((0/59-6/04) / 011) × 59/0 = 212/01% 
 .بدست آمدالوصول نیز از رابطه ذیل آب سهل

RAW = AW × MAD  =((0/59 – 6/04) / 011)×  59/0 × 32/1 = 242/6% 
 الوص  ول و پژمردگی دایمآبیاری از طریق جاع مقادیر آب س  هل عدرص  د رطوبت لاک برای تعیین زمان ش  رو

درصد رطوبت لاک  آبیاری در نظر گرفته شد. مقدار عدرصد برای زمان شرو 042/50 د. مقدار رطوبت لاکشمحاس به 
سالت  PMS-714 مدل 4لاک س نجرطوبتزمینی با اس تتاده از دس تااه پرتابل رش د س یبمراحل در طی  تحقیقمحل 

 د.شگیری کشور تایوان اندازه
RAW + PWP = 242/6  + 6/04  = 042/50%  

 .  گردیدبراساس رابطه ذیل تعیین  در مرحله کاشتمقدار آب 
: مرحله اولورفیت مزرعه   × دهی در مرحله کاشت توسعه ریشه   مساحت یک هکتار ×

= %59/0 ×1/5 m ×  01111 m2 =  215 m3/ha 

: مرحله دومرطوبت لاک در زمان شروع آبیاری   × دهی در مرحله کاشتتوسعه ریشه   مساحت یک هکتار ×
 = %50/042 ×1/5 m × 01111 m2 =  455/94 m3/ha 

 m3/ha 029/16 = 455/94 – 215 = مرحله دوم - مرحله اول 

  .دششرح ذیل محاسبه ه ب زاییمرحله کاشت تا شروع غدهبعد از مقدار آب در هر نوبت 
: مرحله اول ورفیت مزرعه   × زاییدهی از مرحله کاشت تا شروع غدهتوسعه ریشه   مساحت یک هکتار ×

= %59/0 ×1/3 m × 01111 m2 =  123 m3/ha 

: مرحله دومرطوبت لاک در زمان شروع آبیاری   × زاییمرحله کاشت تا شروع غده بعد از دهیتوسعه ریشه   مساحت یک هکتار ×
= %50/042 ×1/3 m × 01111 m2 =  634/40m3/ha 

123 – 634/40 = 531/29 m3/ha 

 گردید.از رابطه ذیل استتاده  زایی تا رسیدگی غدهاز مرحله شروع غدهبعد برای تعیین مقدار آب در هر نوبت 

مرحله اول: ورفیت مزرعه   × زایی تا رسیدگی غدهدهی از مرحله غدهتوسعه ریشه   مساحت یک هکتار × 
= %59/0 ×1/2 m × 01111 m2 =  0422 m3/ha 

: مرحله دومرطوبت لاک در زمان شروع آبیاری  × زایی تا رسیدگی غدهدهی از مرحله غدهتوسعه ریشه  مساحت یک هکتار × 
= %50/042 ×1/2 m × 01111 m2 =  241 m3/ha 

 0422 – 241 = 202 m3/ha 

 نشان داده شده است.  4و  3ول اجدزمینی در گلخانه و مزرعه در طی مراحل رشد سیبدر  مقدار آب مصرفی
 
 
 

                                                 
1 .Maximum Allowable Depletion (MAD) 

حداکثر کابود مجاز بخشی از مقدار آب قابل دسترس بوده که  .2
مقدار  گیاه بعد از این کند. معاولاقگیاه به سهولت آن را جذب می

لود باید تلاش بیشتری رطوبت لاک، برای تامین رطوبت مورد نیاز 
لواهد شد.  باعث کاهش عالکرد محصول عناوده و این مويو

بنابراین، مقدار رطوبتی در لاک که بعد از آن کاهش عالکرد 

معروف بوده و به  دهد، به حد تخلیه مجاز رطوبتیمحصول رخ می
 32زمینی مقدار استاندارد شود. برای سیب صورت درصد بیان می

 باشد.درصد می

3. Available Water (AW( 
4 .Soil Moisture Meter 
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 1931سال  -زمينی مراحل رشد سيبدر گلخانه در  مقدار آب مصرفی  -9جدول 

 زمینیمراحل رشد سیب
تعداد 
 آبیاری

 هر  در مقدار آب مصرفی
 (mm)روز برای هر نشا  

هر نشا  برای  مقدار آب مصرفی*
 (روز 31مترمکعب در )

 1142/1 021 31 زاییاز کاشت تا شروع غده 
 روز  31مترمکعب در هکتار در طی  539 مقدار آب مصرفی *

 

 1931سال  -زمينی از طریق آبياری تيپ مراحل رشد سيبدر مزرعه در  مقدار آب مصرفی  -4جدول 

 مراحل رشد 
 زمینیسیب

تعداد 
 آبیاری

 مقدار آب مصرفی 
(1-.ha3m) 

 مقدارباران موثر
(1-.ha3m) 

 حجم آب کاربردی**
(1-.ha3m) 

 2921 29 2129 9 زایی تا رسیدگیشروع غده

 قدارباران موثر+ م مقدار آب مصرفی=  حجم آب کاربردی** 

 
دوران رش  د و پس از برداش  ت، ص  تات  یدر ط

در بوته، تعداد و وزن  یارتتاع بوته، تعداد س   اقه اص   ل
و باران  یآب مص   رف زانیغ ده در بوته، عالکرد غده، م

 ایو  یدگیبودن کش   النرم یش  د. برا یریموثر اندازه گ
 -ه  ا، از آزم ون ک ولاوگروف داده عی ت وز یچ ول ا 
حاص  ل از  هایاس  تتاده ش  د.بر روی داده رنوفیاس  ا

آن تجزیه واریانس صورت  یصتات عالکرد غده و اجزا
ش   ده با  یریص   تات اندازه گ نیانایم س   هیگرفت. مقا

درص   د  2در س   طح احتاال  LSDاز آزمون  س   تتادها
 SAS 9.1محاسبه آنها از نرم افزار  یمحاس به شد. برا

ارزیابی اقتصادی از طریق روش هزینه گردید. اس تتاده 
و ش   الو  (5106حریری و  ت)مهراندش   س  ودمندی
هزین  ه . انج  ام ش    د( 5116میرمطهری ) س   ودآوری
ش  امل محاس  به نس  بت بین هزینه و میزان  س  ودمندی

کاتر قدر این نسبت  چه هر. باشددرآمد حاصل از آن می
باشد، نشان دهن   ده اس   تتاده بهت   ر از عوام   ل تولی   د 

 .(5106حریری و  )مهراندشتبوده است 

 هزینه = هزینه سودمندی  / سالیانهمنافع لالو 
درآم   د کل به از طریق ش   الو س   ودآوری 

این  .(5116میرمطهری ) محاس   به گردی   د هزینه ک   ل
ب  ه ازای ه   ر ی ک ریال هزینه، چه دهد نشان مینسبت 

قدر این نس  بت  چه میزان درآمد ایجاد ش  ده اس  ت. هر
   ل باشد، نشان دهن   ده اس   تتاده بهت   ر از عوامبیشتر 

 .باشدتولی د می
 درآم د کل = ش الو س ودآوری  /  هزینه ک ل

 
 و بحثنتایج 

ص تات مورد مطالعه نشان نتایج تجزیه واریانس 
داد بین تیاارهای مورد مطالعه، از لحاظ ص   تات ارتتاع 
بوته، تعداد س   اقه اص   لی در بوته، تعداد غده در بوته، 

آب  وزن غ ده در بوت ه، عالکرد غده و کارایی مص   رف
درص  د وجود دارد  0دار در س  طح احتاال التلاف معنی

 (. 6)جدول 

 1931سال -تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در تيمارهای مورد مطالعه  -6جدول

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 میاناین مربعات

تعداد ساقه  ارتتاع بوته
 اصلی در بوته

تعداد غده 
 در بوته

وزن غده در 
 بوته

عالکرد 
 غده 

کارایی 
 مصرف آب

 401/1 19/04 69/2924 52/6 424/1 00/22 5 تکرار

 23/0** 44/013** 32/35262** 19/9** 529/2** 96/553** 6 تیاار
 416/1 46/04 09/2215 16/5 013/1 49/63 05 اشتباه

 14/00 93/01 02/00 94/04 02/06 02/05 يریب تغییرات )درصد(

 باشد.می 10/1دار در سطح احتاال : معنی**
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بیش  ترین تعداد س  اقه اص  لی در بوته مربوط به 
 01تر از های بذری سوپرالیت کوچککش ت نش ائی غده

-22های بذری سوپرالیت بین گرم و کش ت مستقیم غده
بوته در کش  ت (. ص تت ارتتاع 2متر بود )جدول میلی 32

گرم و  01تر از های بذری سوپرالیت کوچکنش ائی غده
غ ده با یک جوانه در طبقه بذری س   وپرالیت و کش   ت 

های بذری  گرم، غده 01تر از تیوبر بزرگمس   تقیم مینی
متر از بیش   ترین مق  دار میلی 32-22س   وپرالی  ت بین 

(. بیش   ترین تعداد غده در بوته 2برلوردار بود )جدول 
بذری س   وپرالیت با یک غده ه کش   ت نش   ائی مربوط ب

گرم و کش   ت مس   تقیم  01تر از جوان ه و غ ده کوچک
ه  ای ب  ذری گرم وغ  ده 01تر از ت ی وبر بزرگم ی ن ی

(. ص  تات 2متر بود )جدول میلی 32-22س  وپرالیت بین 
وزن غ  ده در بوت  ه و عالکرد غ  ده در کش   ت نش   ائی 

 گرم و کش  ت 01تر از های بذری س  وپرالیت کوچکغده
متر از میلی 32-22بذری س   وپرالیت بین مس   تقیم غده

(. بیش   ترین 2بیش   ترین مقدار برلوردار بودند )جدول 
های کارائی مص  رف آب مربوط به کش  ت نش  ائی غده

گرم و غده با یک جوانه  01تر از بذری سوپرالیت کوچک
بذری  در طبقه بذری س  وپرالیت و کش  ت مس  تقیم غده

براساس  (.2متر بود )جدول میلی 32-22س وپرالیت بین 
وزن غده در بوته، عالکرد غده و نت ایج ب دس   ت آم ده، 

های بذری کارائی مص   رف آب در کش   ت نش   ائی غده
گرم و  01س   وپرالی ت با یک جوانه و غده کوچک تر از 

 32-22های بذری س  وپرالیت بین کش  ت مس  تقیم غده
افزایش متر از بیش   ترین مق  دار برلوردار بودن  د. میلی
 قربانی و هاکارانتوس  نشا کاری در روش     رد عالک
ش    ده اس    ت.  گزارشنیز  (5104) قوامیو  ( 5102)

( در کشت 5101پناه و هاکاران )براس اس گزارش حسن
 2213زمینی در س  یس   تم آبیاری تیپ مس  تقیم س  یب

 04504مترمکعب در هکتار و در سیستم آبیاری سطحی 

مترمکعب در هکتار آب مص   رف ش   ده اس   ت. در این 
مترمکعب در  2921پژوهش، در س   یس   تم آبیاری تیپ 

جویی و کاهش میزان ص  رفه. آب مص  رف گردیدهکتار 
از طریق نشا کاری نسبت به کشت مستقیم  مص رف آب
مترمکعب در هکتار  0242م آبی اری تی پ، در س   یس   ت

 1526درص  د( و نبس  ت به آبیاری س  طحی  50)حدود 
علاوه بر افزایش  بود.درص   د(  21مترمکع ب در هکتار )

جوئی در مصرف آب، عالکرد غده، درآمد لالو، صرفه
کارائی مص  رف آب نیز در این پژوهش بیش  تر بود )به 

براس   اس کیلوگرم بر مترمکع  ب(.  29/4طور می  اناین 
 زمینی تولید شدهگزارشات محققین مختل  کشور، سیب

 3ب  ه آب مص   رفی در ازای هر مترمکع  ب آب آبی  اری 
 25/0(، 5119مهرجردی و هاک  اران ک ی ل وگ رم )زارع

کیلوگرم  01/5(، 5116 هاک  ارانک یلوگرم )حی  دری و 
رحیای و عبدل کیلوگرم )حاجی 99/5( و 5105)حی دری 
 دهقانی و هاکاران. اس   ت ( اعلام ش   ده5105قوزلوجه 

جویی و های ص  رفهیکی از روش کردندگزارش  (5104)
کش ت نشایی و انتقال آن به زمین  ،اس تتاده بهینه از آب

نش  ا کاری باعث تولید . اص  لی در زمان مناس  ب اس  ت
در . شودتر نس بت به کش ت مس تقیم میهای بزرگغده

ایر سکشت مستقیم، به دلیل تعداد ساقه بیشتر نسبت به 
تیاارها، رقابتی بر س ر عناصر غذایی، آب و نور در بین 

آید که در نتیجه آن اندازه غده ه ا ب ه وجود میس   اق ه
ش  ود تعداد س  اقه نش  ا کاری باعث می. یابدکاهش می

. های بازارپس   ند بیش   تر تولید ش   ودکاتر و تعداد غده
ها بیشتر شود دوام سطح برگتعداد ساقه کاتر باعث می

ه  ای بیش   تری ب ه بخش اقتص   ادی یایل اتو فتوآس   
تخص   یو یابد و این امر س   بب افزایش درص   د ماده 

 .  گرددلشک غده می
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 صفات مورد ارزیابی در تيمارهای مورد مطالعه مقایسه ميانگين  -7جدول 

 تیاار کشت
تعداد ساقه 
اصلی در 
 بوته

 ارتتاع بوته
(Cm) 

غدهتعداد   
 در بوته

وزن غده 
 در بوته

(gr) 

عالکرد غده 
 کل

(ton.ha-1) 

**کارائی مصرف 
 آب

(Kg.m-3) 

ت 
ش
ک

یی 
شا
ن

 

 d* 0 bc 23 c 1 d 422 d 22/53 d 99/3 میکروتیوبر

 d 0 c 25 bc 1 cd 212 cd 52/59 cd 90/4 گرم 01تر از کوچک تیوبرمینی

 bc 2/5 abc 62 a 00 bc 661 bc 11/33 abc 24/2 با یک جوانه سوپر الیتغده 

 a 2/4 a 22 a 05 ab 221 ab 21/31 a 46/6 گرم 01تر از سوپرالیت کوچکغده 

ت 
ش
ک

یم
ستق
م

 

 b 3 ab 66 ab 01 bc 623 b 61/36 cd 11/4 گرم 01تر از تیوبر بزرگمینی
 a 4 a 23 a 05 a 146 a 31/44 abc 91/2 متر میلی 32-22های سوپرالیت غده

 د.ندارنی داریدرصدالتلافاعن 2 درسطحاحتاالLSD باحرفاشابه،براساسآزمونی هانیانایهرستونادر * 
 ** در کارائی مصرف آب میزان آب مصرفی در گلخانه و مزرعه محاسبه شده است.

 
بین کارایی مص   رف آب با ارتتاع بوته، وزن غده 

دار وجود غ  ده رابط  ه مثب  ت و معنیدر بوت  ه و عالکرد 
داشت. رابطه صتت عالکرد غده با تعداد ساقه اصلی در 

تع داد ووزن غده در بوته و کارائی  بوت ه، ارتت اع بوت ه،
پور (. موسی1دار بود )جدول مص رف آب مثبت و معنی

( و عبدایاانی 5119پناه )(، حسن5112گرجی و هاکاران )
بین عالکرد غده با ( نیز گزارش کردند 5105و هاکاران )

تعداد و وزن غده در بوته، ارتتاع بوت  ه و تع   داد س اقه 
وجود دارد. در دار اصلی در بوته رابطه مثب  ت و معن ی

این آزم ایش با افزایش وزن غده در بوته و عالکرد غده 
 وان  و هاکارانداد. کارایی مص  رف آب افزایش نش  ان 

زمینی با افزایش س       یب(نیز گزارش کردند در 5112)
نش   ان افزایش نیز کارآیی مص   رف آب  عالکرد، میزان

 داد. 
 

 1931سال  –رابطه بين صفات عملكرد و اجزاء عملكرد غده در صفات مورد مطالعه -1جدول 
تعداد ساقه  صتات

 بوتهاصلی در 
 ارتتاع 
 بوته

تعداد غده 
 در بوته

وزن غده در 
 بوته

 عالکرد 
 غده

کارایی 
 مصرف آب

      - تعداد ساقه اصلی در بوته
     - 909/1** ارتتاع بوته

    - 269/1** 191/1** تعداد غده در بوته
   - 215/1* 129/1** 291/1** وزن غده در بوته

  - 91/1** 204/1* 141/1** 102/1** عالکرد غده
 - ns252/1 *215/1 214/1 **153/1 *201/1 کارایی مصرف آب

ns،*10/1و  12/1دار در سطح احتاال دار و معنی: به ترتیب غیرمعنی**و 

 
های اقتصادی نشان داد از لحاظ شالو بررسی

کش   ت  -0 س   ودآوری در گروه ب ذری پ ایه به ترتیب
 کشت نشایی -5گرم،  01تر از تیوبر بزرگمستقیم مینی

 کش   ت نش   ایی -3گرم و  01تر از کوچ  ک تیوبرمینی
 -0و در گروه ب ذری س   وپرالیت به ترتیب  میکروتیوبر

 -5داده ش   ده با یک جوانه،   غده برشکش   ت نش   ایی 
کش   ت  -3گرم و  01تر از کوچکغده  کش   ت نش   ایی
دارای بیشترین درآمد متر میلی 32-22مس تقیم غده بین 

از لحاظ ش الو هزینه سودمندی در  (.9بودند )جدول 
 تیوبرمینیکش  ت نش  ایی  -0گروه بذری پایه، به ترتیب 

  -3و  میکروتیوبرکش ت نشایی  -5 گرم، 01تر از کوچک
گرم ودر گروه  01تر از تیوبر بزرگکش ت مستقیم مینی

 غده برشکش  ت نش  ایی  -0بذری س  وپرالیت به ترتیب 
تر کوچکغده کش  ت نشایی  -5داده ش ده با یک جوانه، 

متر میلی 32-22کشت مستقیم غده بین  -3گرم و  01از 
 در منطقه اردبیل،  (.9باشند )جدول مقرون به صرفه می
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 1931سال  –های اقتصادی در تيمارهای مورد مطالعهشاخص -3جدول 

 منشا  نشا 

قیات 
بذر 
 )ریال(

 بذر موردنیاز

هزینه بذر  
)میلیون 
 ریال(

هزینه 
 نشا 
)میلیون 
 ریال(

هزینه 
 تولید
)میلیون 
 ریال(

هزینه بذر، 
 نشا  و تولید
)میلیون 
 ریال(

 452 041 32 521 عدد 21111 2111 میکروتیوبرکشت نشائی 

 452 041 32 521 عدد 21111 2111 گرم 01تر از کوچک تیوبرمینیکشت نشائی 

 241 041 1 611 عدد 21111 05111 گرم 01تر از تیوبر بزرگکشت مستقیم مینی

 554 041 32 49 کیلوگرم 211 21111 داده شده با یک جوانه سوپر الیت غده برشکشت نشائی 

 312 041 32 031 کیلوگرم 5611 21111 گرم 01تر از سوپر الیت کوچکغده کشت نشائی 

 461 041 1 351 کیلوگرم 4111 11111 مترمیلی 32-22بذری سوپر الیت بین کشت مستقیم غده 

 

 منشا  نشا 

 دوره رشد در )روز(

عالکرد 
 غده

(-ton.ha

1) 

قیات 
 فروش 
هر 
 کیلوگرم

درآمد 
نالالو 
)میلیارد 
 ریال(

هزینه 
بذر، 
نشا  و 
تولید 
)میلیون 
 ریال(

درآمد 
لالو 
)میلیارد 
 ریال(

هزینه 
 سودمندی

t  تست 
* مقرون 
 به صرفه 

ش الو 
 گلخانه  س ودآوری

 
 مزرعه 

جاع 
 کل

 541/1 2052/0 452 0322/5 91111 22/53 002 62 21 رمیکروتیوبکشت نشائی 

**2/2 

5 159/2 

 رتیوبمینیکشت نشائی 
 64 42 گرم  01تر از کوچک

019 52/59 
11111 3411/5 452 9021/0 555/1 0 216/2 

وبر تیمینیکشت مستقیم 
 139/1 3 331/1 0111/5 241 951/5 11111 61/36 031 031 - گرم 01تر از بزرگ

 غده برشکشت نشائی 
داده شده با یک جوانه 

 65 41 سوپر الیت 
015 11/33 

61111 9111/0 554 2261/0 052/1 

 *1/6 

0 612/1 

سوپر غده کشت نشائی 
 64 41 گرم  01تر از الیت کوچک

014 21/31 
61111 3011/5 312 1121/5 025/1 5 234/2 

کشت مستقیم غده بذری 
 32-22سوپر الیت بین 

 221/2 3 519/1 091/5 461 621/5 61111 31/44 055 055 - مترمیلی

 3مقرون به صرفه تر از  0*               

 
در محاسبات هزینه تولید، برای کاشت غده بذری بین 

، هزینه دستااه غده کار و در مزرعه مترمیلی 22-32
کار  ینه دستااه نشازهدر مزرعه، ها  برای کاشت نشا

 در نظر گرفته شده است.   
زمینی برای ناهداری در انبار کش  ت بهاره س  یب

در مرداد م اه آماده  در اردیبهش   ت م اه انج ام و اکثراق
ناهداری با توجه به این که با هدف . ش  وندبرداش  ت می

ش  ود، زراعین تا نیاه اول ش  هریور به در انبار تولید می
این . کنندهای هوایی آبیاری نایعلت لش   ک بودن اندام
های هرز های محیطی، افزایش عل کار باعث ایجاد تنش

زمینی و در تابس  تانه، افزایش لس  ارت آفت بید س  یب

توان از نشا کاری می. ش ودنهایت کاهش کیتیت غده می
ها در به جای کاش  ت غدهو  زمینی اس  تتاده کردبس  ی

اردیبهش ت ماه، نشا های تولید شده را از اواس  لرداد 
ماه به بعد به زمین اص  لی انتقال داد و در اوایل مهر ماه 

 ینیزمبیبذر س   دیتول تیبا توجه به اها. برداش  ت کرد
 میکش   ت مس   تق مش   کلاتکش   ور و برای اس   تان و 

گرم و  01تر از کوچ  ک یره  اوبیتینیم وبر،یکروتی م 
 تیس   وپرال یگرم در طبقه بذر 01تر از کوچک یهاغده

براس   اس نت ایج این پژوهش و قیات بالای ، در مزرع ه
زمینی و نیاز مبرم کش   ور به بذر طبق ات بذری س   یب

هزار تن در طبقه گواهی ش  ده(، استتاده از  611)س الانه 
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و راهکار مناس   ب نها در گلخانه یا ینش   ا ه اکش   ت 
 باشد.اقتصادی می

 

 گيری كلینتيجه
عالکرد غ ده و ک ارائی مص   رف آب در کش   ت 

با یک جوانه با غده های بذری س  وپرالیت و نش  ائی غده
تیوبر طبق ه بذری س   وپرالیت و کش   ت مس   تقیم مینی

های با طبقه بذری س   وپرالیت گرم و غده 01تر از بزرگ
برلوردار بودند. متر از بیشترین مقدار میلی 32-22بین 

های اقتص   ادی نش   ان داد از لحاظ ش   الو بررس   ی
س ودآوری در گروه بذری پایه به ترتیب کش  ت مستقیم 

 تیوبرمینی گرم، کش  ت نشایی 01تر از تیوبر بزرگمینی
و در گروه ب  ذری  میکروتیوبرگرم و  01تر از کوچ  ک

ا داده شده ب غده برشسوپرالیت به ترتیب کشت نشایی 

گرم و کشت مستقیم  01تر از هایکوچکغدهو یک جوانه 
متر دارای بیش   ترین درآمد میلی 32-22غده بذری بین 

بودند. از لحاظ شالو هزینه سودمندی در گروه بذری 
گرم و در  01تر از کوچک تیوبرمینی پایه، کش ت نشایی

 داده شده غده برشگروه بذری سوپرالیت، کشت نشایی 
 باشند.ه میبا یک جوانه مقرون به صرف
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