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مقدمه
سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) جزو گیاهان حساس به خشکی و یکی از 
از  بعد  سیب زمینی  است.  فارس  استان  شمال  شهرستان های  محصوالت  مهم ترین 
برنج، گندم و ذرت یکی از محصوالت زراعی مهم دنیاست و در رتبه چهارم قرار دارد. 
سیب زمینی 1/33 درصد از کل تولیدات زراعی )دیم و آبی( کشور را به خود اختصاص 
داده است و از 146,538 هکتار سطح زیر کشت سیب زمیني در کشور، استان همدان 
مقام اول، استان اردبیل مقام دوم و استان اصفهان مقام سوم را دارا هستند. ازآنجایی که 
کشت سیب زمینی هم زمان با مرحله داشت و آبیاری گندم است، باید به دنبال راه حلی 
برای کاهش مصرف آب در این محصول بود که ضمن صرفه جویی در مصرف آب، 

کاهشی در عملکرد یا سطح زیر کشت این محصول ایجاد نکند.
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مشخصات گیاه شناسی سیب زمینی
سیب زمینی گیاهی است یک ساله از گیاهان عالی گل دار و از رده دولپه ای ها و راسته 
پیوسته گلبرگان که دارای اندام هاي ساقه، استولون1، غده، ریشه، برگ، گلآذین، میوه 
و گل است )شکل 1(. غده بخشی از ساقه است که برای ذخیره مواد غذایی و تولیدمثل 
سازش یافته است. این گیاه از نظر گل دهی، گیاهی روز بلند و از نظر غده  دهی روز 

کوتاه است و در ارتفاع 3,500 متری از سطح دریا قابل کشت است )شکل 2(. 

 

شکل 1- مزرعه سیب زمینی

 

شکل 2- غده سیب  زمینی

1. ساقههایی که تغییر شکل یافته اند و به صورت افقي در زیرزمین و از محل جوانه هاي قسمت زیرین ساقه رشد می کنند.
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تنش خشکی در کشت سیب زمینی
آب یکي از اساسي ترین نیازهاي حیاتي گیاهان است، به طوري که هنگام اولویت  بندي 
عوامل مؤثر بر رشد گیاه، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت در درجه اول اهمیت 
قرار مي گیرد. در عرصه مزارع، گیاهان حداقل در مرحله اي از رشد به دالیل مختلفي 
دچار تنش خشکي مي شوند، از جمله عدم تناسب سطح زیر کشت با میزان آب در 
اختیار یا هم پوشاني مرحله پایاني رشد یک گیاه زراعي با مرحله شروع رشد گیاهی 
دیگر در مزرعه ای که هر دو از یک منبع محدود آب آبیاری مي شوند )در این حالت 
ایجاد تنش خشکي براي یک یا هر دو گیاه در مرحله اي از رشد امري اجتناب  ناپذیر 
است(. مثال بارز این امر هم  زمانی مراحل گل دهي به بعد گندم با کشت صیفي جات و 
اختصاص قسمتي از آب مورد نیاز گندم به آن هاست. در این شرایط، یکی از مهم ترین 
راهکارهاي مقابله با این تنش هاي اجتناب  ناپذیر در گیاه مي تواند استفاده از عوامل 
به  نژادي و به زراعي باشد. در بحث مربوط به عوامل به نژادي، معرفي ارقام مقاوم به 
خشکي از طریق اصالح نبات به گونه اي که از نظر فیزیولوژیکي یا مورفولوژیکي داراي 
ژن ها یا صفات مقاوم به خشکي باشند، رویکردي بسیار مهم است. توجه به عوامل 
به  زراعي نیز از جمله روش هاي افزایش تحمل گیاهان به تنش خشکي است که نقش 
عوامل تغذیه اي و به خصوص تغذیه پتاسیمي در این رابطه بسیار مهم است. گیاه 
به عنوان موجودی زنده هنگام مواجهه با کم آبي سعي مي کند با انجام سازوکارهایي 
 خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و حداقل زیان را تحت شرایط موجود متحمل 
شود. اما این حد تحمل به شدت به شرایط داخل گیاه بستگي دارد. از جمله این سازوکارها 
افزایش فشار اسمزي و کاهش پتانسیل آب در سلول هاي ریشه است؛ امری که الزمه  اش 
جذب و انباشتن اسیدهاي آلي و امالح در سلول هاي ریشه به طریق فعال و با مصرف 

انرژي است. 
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آبیاری سیب زمینی
برنامه آبیاري بر اساس تبخیر و تعرق گیاه و قابلیت  نگهداري رطوبت خاک تنظیم 
مي شود. برنامه آبیاري ممکن است تحت تأثیر محدودیت منابع آب و سیستم نوبت  بندي 
و حقابه اي تغییر کند. دور آبیاري به منابع آبي منطقه بستگی دارد. اگر منبع آبي داراي 
محدودیت باشد، مثاًل در شرایطي که زارع داراي حقابه است، آبیاري و نیز دور آبیاري ناگزیر 
نداشته باشیم،  آب  منابع  در  محدودیتي  درصورتيکه  شوند.  تنظیم  حقابه  بر اساس  باید 
برنامه ریزي آبیاري بر اساس مقدار آب خالص مورد نیاز و میزان رطوبت ذخیره شده )آب 

قابل  استفاده( در خاک و منطقه ریشه صورت میگیرد. 
مدیریت صحیح آبیاري مستلزم آگاهی از عوامل زیر است: 

حاصلخیزي خاک )نیاز تغذیهاي محصول(، رابطه خاک و آب و گیاه، نوع محصول، 
حساسیت محصول به تنش آبي، مراحل رشد گیاه، دسترسي به آب، عوامل اقلیمي نظیر 
بارندگي، درجه حرارت، رطوبت و تشعشع و خلوص آب و همچنین نوع سیستم آبیاری 

مورد استفاده )شکل های 3 و 4(. 

 

شکل 3- آبیاری مزرعه سیب زمینی با سیستم کالسیک ثابت
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شکل 4- آبیاری مزرعه سیب زمینی با سیستم ویل موو

لزوم مصرف کودهای پتاسیم در زراعت سیب زمینی
چون سیب زمیني اغلب در اراضي با خاک سبک کشت ميشود، کمبود پتاسیم 
براي این محصول محتمل است و کود پتاسیمي بیش تری باید مصرف شود. از طرف 
دیگر، آهکي بودن خاک هاي کشور و کلسیم فراوان در این گونه خاکها، جذب پتاسیم 
 توسط سیب زمیني را دچار اشکال ميکند. کلسیم زیاد در خاک از طریق رقابت با 
 یون پتاسیم، جذب پتاسیم توسط ریشه گیاه را کاهش می دهد. کمبود پتاسیم در 
مشخص  گرهها  بین  فاصله  کوتاه شدن  و  شاخه ها  و  ساقه  الغرشدن  با  سیب زمیني 
ميشود. همچنین ممکن است بوته قبل از حالت رشد کامل از پا بیفتد. برگ ها نیز به 
رنگ سبز تیره با حاشیه زرد یا قهوه اي درمی آیند و برگ هاي مسن پاییني بوته زرد 
مي شوند و در حاشیه آن ها سوختگي ظاهر می شود. غده  هایي هم که کمبود پتاسیم 
دارند، به آساني کبودرنگ ميشوند )زیر پوست غده به رنگ خاکستري مایل به آبي 

رنگ پریده درميآید(. 
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از دیگر عالئم  انبارداري  لکه سیاه، آسیبدیدگي و کاهش کیفیت  بیماري  به  ابتال 
کمبود پتاسیم است. در اثر کمبود پتاسیم مقاومت به تنش آبي کاهش ميیابد. پتاسیم 
براي تولید کربوهیدرات ها و گلوسیدها و نیز براي حل شدن این مواد و تجمع آن در 
بعضي از اعضاي ذخیره اي سیب زمیني الزم است؛ به همین دلیل گیاهاني که مواد قندي 
و نشاسته اي تولید مي کنند احتیاج بیش تری به کودهاي پتاسیمي دارند که باعث ازدیاد 

محصول مؤثر می شود. در جدول 1 خواص فیزیکی سولفات پتاسیم آمده است.

جدول 1- خواص فیزیکی سولفات پتاسیم

واحدمقدارخواص فیزیکی

بر مول گرم174/259جرم مولکولی

گرم بر سانتی مترمکعب2/66جرم مخصوص حقیقی
گرم در 100 میلی لیتر11/1حاّللیت در آب )دمای 20 درجه سانتی گراد(

گرم در 100 میلی لیتر12حاّللیت در آب )دمای 25 درجه سانتی گراد(

گرم در 100 میلی لیتر24حاّللیت در آب)دمای 100 درجه سانتی گراد(

درجه سانتی گراد1069نقطه ذوب

درجه سانتی گراد1689نقطه جوش

درصد52پتاسیم  )به صورت اکسید پتاسیم(

نقش پتاسیم در کاهش تنش خشکی سیب زمینی
پتاسیم فراوان ترین کاتیون در سلول هاي محافظ روزنه است و باز و بسته شدن آن ها 
از طریق ورود و خروج پتاسیم به این سلول ها صورت مي گیرد. بدیهي است در شرایط 
کمبود پتاسیم، روزنه ها از حساسیت کافي برخوردار نیستند و ممکن است در بحراني ترین 
شرایط از نظر کم آبي نیز به طور کامل بسته نشوند. از طرف دیگر، جذب امالح به ویژه 
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پتاسیم به منظور افزایش فشار اسمزي سلول هاي ریشه فرایندي انرژي  بر است. منبع این 
انرژي فتوسنتز است که پتاسیم در آن نقش دارد. کمبود پتاسیم در گیاه باعث کاهش 
فتوسنتز و مواجهه گیاه و سلول هاي ریشه با کمبود انرژي می شود؛ بنابراین گیاه توانایي 
افزایش فشار اسمزي به میزان الزم را ندارد و در نتیجه مقاومتش به کم  آبي کاهش 
مي یابد. با این تفاسیر مي توان چنین نتیجه گیري کرد که مصرف تجملي پتاسیم و 
افزایش غلظت پتاسیم قابل جذب در خاک تا حدي که باعث ایجاد تأثیرات متقابل منفي 

با سایر عناصر نظیر کلسیم و منیزیم در خاک نشود، وضعیتي مفید به نظر مي رسد.
پتاسیم  میزان زیادی  به  که  گیاهاني  در  پرولین  اسید آمینه  میزان  بیش تر بودن 
دریافت کرده اند، به ویژه در واکنش به کم آبي، در مقایسه با گیاهانی که به کمبود پتاسیم 
پایداري  به  که  باشد  پتاسیم  مثبت  دیگر جنبه هاي  از  است  ممکن  مبتال هستند، 
برابر خشکي کمک می کند. پرولین نوعی اسید آمینه است که هم در تشکیل  در 
پروتئین ها دخالت دارد و هم نوعی اسمولیت است که با تنظیم فشار اسمزی گیاه یکی 
از سازوکارهای سلولی برای چاره اندیشی در هنگام تنش است. یعنی می توان آن را 

آنتی اکسیدانی غیرآنزیمی دانست که باعث حذف رادیکال های آزاد اکسیژن می شود.
کوتاه  رشد سیب زمیني  دوره  در خاک،  قابل  استفاده  پتاسیم  کمبود  در صورت 
می شود و در نتیجه از میزان تولید کاسته مي شود. براي دستیابی به رشد بهینه و 
عملکرد مطلوب، مقدار پتاسیم برگ در زمان شروع گل دهي در شرایط کافي بودن ازت 
نباید از چهار درصد وزن خشک کم تر باشد. کمبود پتاسیم در سیب زمیني ابتدا با 
شروع سوختگي نوک و حاشیه برگ هاي پاییني و مسن تر شروع می شود و در صورت 

شدت یافتن کمبود، این سوختگي به طرف پهنک ادامه مي  یابد )شکل 5(.



کاهش تنش خشکی در زراعت سیب زمینی با مدیریت مصرف پتاسیم
14

 

شکل 5- عالئم کمبود پتاسیم در برگ  گیاه سیب زمینی

پتاسیم مي تواند پتانسیل اسمزي را کاهش دهد و باعث سازگاري گیاه با شرایط 
خشکی شود. بررسي هاي اثر سولفات پتاسیم بر گیاهان در شرایط خشک نشان مي دهد 
که یونهاي پتاسیم در تنظیم پتانسیل واکوئلها )اندامک زیستی( حتي در خشکي 
را  اسمزي  تنظیم  می تواند  کافي  میزان  به  کوددهي پتاسیم  بنابراین  هستند.  مؤثر 
تسهیل کند، فشار تورژسانس )آماس( را در برگ هایي که پتانسیل آب آن ها کم است، 

نگه دارد و تحمل گیاه را بهبود بخشد.

نوع، زمان و روش مصرف کودهای پتاسیمی در زراعت سیب زمینی
مصرف کودهای پتاسیم در پاییز در خاک های بافت متوسط و ریز به ویژه برای 
مصرف کلرور پتاسیم توصیه شده است. کودهای پتاسیم قبل از کاشت معموالً به صورت 
پخش سطحی مصرف می شود )شکل 6(. کودهای پتاسیم هنگام کاشت به صورت نواری 
مصرف می شود. سرک کودهای پتاسیمی در صورت مشاهده عالئم کمبود در طول 
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دوره رشد از منابع محلول مانند سولوپتاس و نیترات پتاسیم و به صورت کود آبیاری یا 
محلول پاشی مصرف می شود )شکل های 7 و8(.

 

شکل 6- پخش سطحی کود قبل از کشت

شکل 7- تانکر مصرف کود در سیستم آبیاری کالسیک ثابت
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شکل 8- محلول پاشی شاخ  و برگی

نتایج تحقیقات 
پژوهش هایی که در استان فارس انجام شد، نشان داد مصرف پتاسیم به میزان  �

40 درصد بیش تر از آزمون خاک در دوره هاي خشک سالی و شرایط کمبود آب می تواند 
دور آبیاری را تا دو برابر افزایش دهد و راه حل مناسبي براي جلوگیري از کاهش عملکرد 

سیب زمیني در اثر کمبود آب باشد. 
برای مثال، در آزمایشی در شهرستان اقلید، بیش ترین عملکرد غده از تیمار دور آبیاري  �

6 روزه برابر با 38,400 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. در دوره هاي خشک سالي و شرایط 
کمبود آب، تیمار دور آبیاري 12 روزه و مصرف پتاسیم 40 درصد بیش تر از آزمون خاک، 
عملکردی برابر با 36,480 کیلوگرم در هکتار را به همراه داشت و مشخص شد که راه حل 

مناسبي براي جلوگیري از کاهش عملکرد سیب زمیني است.






