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( )BWUEو شاخص برداشت ( )HIسیبزمینى رت آئوال از روش آبیارى نشتى با فواصل متفاوت آبیارى استفاده شود ایون تحییو بوا
استفاده از طرح کرتهاى خرد شده در تالب بلوكهاى کامل تصادفى با سه تکرار انجام شد در کرتهای اصلی سوه تیموار تونش آبوی
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باالی تنش آبى (تنش شدید) مییان عملکرد تعداد غده در هر بوته متوسط وزن غده مواده خشو غوده و کول گیواه  HIو EWUE
کاهش ولی  BWUEافیایش یافت بیشترین  BWUEو  EWUEبهترتیب به مییان  809و  191/1گرم در مترمکعوب در شورایط تونش
مالی مشاهده شد درحالی که بیشترین میادیر مربوط به سایر صفات مورد مطالعه در شرایط بدون تنش حاصل شود همچنوین میودار
کلیه صفات مورد بررسی در اثر مصر بیشتر پتاسی اضافه گردید بهطوریکه باالترین عملکرد ( 29/12تون در هکتوار) متوسوط وزن
غده ( 90/80گرم) ماده خش غده ( 1/98تن در هکتار) و کل گیاه ( 811/19گرم در مترمربع)  11/2( HIدرصود) 811/1( BWUE
گرم در مترمکعب) و  111/0( EWUEگرم در مترمکعب) در تیمار  219کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسی مشاهده گردید
واژههای کلیدی :آبیاری آئوال اکسید پتاسی کارآیی مصر بیولوژی
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غوده از  21/1بوه 29/1

 101میلىمتر باعث کاهش ماده خش
درصد میگردد (بورتون)1989 1
عوامل مختلفى مانند آب و عناصر غذایى بر روى تولید مواده
خش سیبزمینی اثر مىگذارند باالترین عملکردى که در رت
دزیره بهدست آمده است  12/9تن ماده خش غوده در هکتوار
مىباشد که  1/2تن آن مربوط به تسمتهاى هوایى بوده اسوت
این نتیجه در شرایط آبیوارى کوافى و در منطیوه نیموهخشو
ارائهشده است (بورتون  )1989کل ماده خش تولیدى که بوه
مییان  12910کیلوگرم در هکتار بهدستآمده است  21درصد
آن مربوط به تسمتهای هوایى و ریشه و  11درصود آن سوه
غدهها میباشد (بوکما و واندزا )1990 8
یوان 0و همکاران ( )2003با بررسی اثور رژیو هوای مختلو
آبیاری بر رشد و عملکرد سیبزمینی نشان دادند که با افویایش
مییان مصر آب از  21درصد تبخیر از تشت تبخیور بوه 19
 199 11و  121درصد عملکرد غده از طری افیایش تعوداد و
میانگین وزن غده افیایش یافت
در تحیییی که زهت بررسی تأثیر تنش خشکی بر شواخص
برداشت در سیبزمینی انجام شد گیارش گردید تونش توأثیری
بر شاخص برداشت ندارد ولی وزن خشو غوده و کول گیواه را
بهطور معنیداری کاهش میدهد (دماگنت و همکاران )1996
اخوان و همکاران ( )1980گویارش کردنود کوه بوا افویایش
میدار آب آبیاری از  11تا  121درصد تبخیر تجمعی از تشوت
تبخیر کالس  Aعملکرد و ازیای عملکرد سیبزمینی افویایش
مییابد مطالعه اثر تنش خشکی بور هشوت رتو سویبزمینوی
نشان داد که تنش در مراحل اولیه و حیاتی رشد بهشدت باعوث
کاهش عملکرد غده گردید و در اثر کمبوود آب تعوداد غوده در
ساته و متوسوط وزن غوده کواهش یافوت (لیون  19و همکواران
)1995
کارآیی مصر آب ( )WUEاز خصوصیات مه فیییولوژیکى
بهمنظور بیان توانایى گیاه در میابله با تنش آب است  WUEاز
تیسی مییان تبادل  CO2و یوا تجموع مواده خشو بور آب از
دست رفته از طری تعرق بهدست مىآیود متوداولتورین روش
براى محاسبه  WUEعبارت است از تیسی تجمع ماده خشو
بر آب از دست رفته بهصوورت تبخیور و تعورق (ناخودا )1911
رطوبت هووا میودار  CO2درزوه حورارت تشعشوع و تابلیوت
دسترسى آب در خاك و عوامل گیواهى بور روى میویان WUE
تأثیر مىگذارند (سورمدنیا و کووچکی  )1918هور عواملى کوه

مقدمه
سیبزمینی ) (Solanum tuberosum L.با پتانسیل تولید حدود
 921میلیون تن و سطح زیر کشت  18/1میلیون هکتار زایگواه
بسیار مهمی در کشاورزی زهان دارد (آتی 1و همکاران )2012
براساس آمارنامه کشاورزی در سال  1988-80سطح زیرکشت
سیبزمینی در ایران  101999هکتار مییان کل تولید محصول
 0210009تن و میانگین عملکورد حودود  20/1تون در هکتوار
بوده است که استان خراسان رضوی با سطح زیور کشوت 1811
هکتار در زایگاه هشت ترار دارد
باتوزه به محدودیت منابع آب در ایران اعمال تنش آبوی یوا
ک آبیاری بر روی بعضی از محصوالت زراعی امری ازتنابناپذیر
است ک آبیاری یکی از روشهای مدیریتی آبیواری مویباشود و
عبارت است از ی تکنی فنی و مهندسی زهت تأمین بخشی
از آب مورد نیاز گیاهان به طوری که حداکثر اسوتفاده از واحود
حج آب (در شرایط کمبود منابع آب) و یا از واحد اراضوی (در
شرایط محدودیت زمین) بهدسوت آیود و نهایتواً حوداکثر سوود
حاصل شود اگرچه نتیجه ک آبیاری کاهش عملکورد در واحود
سطح است اما کارآیی مصر آب (محصول بهدسوت آموده بوه
ازای واحد آب مصرفی) کارآیی آبیاری و سود خالص افویایش و
هیینههای تولید کاهش مییابد (شایاننژاد و محرری .)1980
کمبود رطوبت باعث زودرسى محصول و کاهش کل وزن تور
و ماده خش سیبزمینى مىشود (کارافیلیودیس 2و همکواران
 )1996برخی مطالعات نشوان داده اسوت کوه کواهش رطوبوت
بهطور معنىدارى وزن خش غده و کل گیاه را کاهش داده اموا
روى شاخص برداشوت 9توأثیری نودارد (دماگنوت 0و همکواران
 )1996عالوهبر این تعادل مطلووب بوین زموان تشوکیل غوده و
1

رسیدن به ی سایهانداز نسبتاً بویر و بوادوام طووالنى بوراى
عملکرد مناسب تحت شرایط رطوبت ک در محویطهواى گورم
مه مىباشد همچنین کاهش تولید ناشى از محدود شدن رشد
سایهانداز گیاه و پیرى زودرس در اثر کمبود رطوبوت موىباشود
(دماگنت و همکاران  )1996افیایش مییان آب باعث باال رفوتن
تولید ماده خش غده مىگردد در آبیارى  10تا  191میلىمتر
تولید ماده خش غده از  0/2تا  11/1تن در هکتار افیایش پیدا
میکند (شیمشی و ساسنوشی )1985 1افیایش آبیارى از  10تا
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عملکرد را افیایش دهد کوارآیی مصور آب را زیواد موىکنود و
همچنین هر عاملى که تبخیر و تعورق را کواهش دهود و توأثیر
نامطلوبى بر عملکرد نداشته باشد کارآیی مصر آب را افویایش
مىدهد بسیارى از گونههایى که مىتوانند کمبود شودید آب را
تحمل کنند موتعىکه آب براى آنها فراه اسوت از آن بوهطوور
مؤثرى استفاده نمىکنند برخى از گونهها که نسبت به کمبوود
شدید آب سازگارى پیدا کردهاند حتوى در حضوور تونش داراى
 WUEمتوسطى هستند (ناخدا )1911
بررسى اثرات تنش خشکى بر روى سیبزمینوى نشوان داده
است که کاهش مییان آب آبیاری (ک آبیواری) باعوث افویایش
 WUEمىگردد (م کرن و زفریی )1994 1همچنین کوارآیی
مصر آب در مناط مرطوب بیشتر از مناط خش مىباشود
(م کرن و زفریی  )1994تحیییات خان 2و همکاران ()1991
نیی نشاندهنده این است که در شرایط آبیارى بهمیویان کوافى
مییان  WUEافیایش مىیابد؛ اما در شورایط تونش آبوى میویان
کارآیی مصر آب کاهش مىیابد این مییان بستگى به ارتوام و
مییان ازت مصرفى دارد (خان و همکاران )1991
بررسی عکسالعمل کارآیی مصر آب و عملکرد سیبزمینی
رت سانته به آبیواری محودود نشوان داده اسوت کوه بیشوترین
کارآیی مصر آب برابر  2/00و کمتورین میودار آن برابور 1/01
کیلوگرم بر مترمکعب بهترتیب از کاربرد تیمار آبیاری با دو هفته
تأخیر و آبیاری کامل میباشد آبیاری محدود در مراحول اولیوه
رشد سیبزمینی نه تنها موزب کاهش عملکرد آن نشده بلکوه
موزب افیایش کارآیی مصر آب نسبت به آبیواری کامول نیوی
شده است (بهراملو و ناصری )1980
کارآیی مصور آب سویبزمینوی از  9/10توا  2/99تون در
سانتیمتر تغییر نموده بهطوریکه بیشترین  WUEاز تیمارهای
دارای تنش پیوسته در تمام مراحل رشد سیبزمینی بوهدسوت
آمده است (حسن 9و همکاران  )2002تحوت تنشهوای مالیو
کمبود آب در سیبزمینی بسته شدن زیئی روزنههوا تعورق را
بیشتر از فتوسنتی کاهش داده و در نتیجوه کوارآیی مصور آب
افیایش مییابد؛ اما تنش شدید باعث بسته شدن کامل روزنههوا
شده و کارآیی مصر آب بهعلوت پوایین آمودن فتوسونتی و در
نهایووت عملکوورد کوواهش مییابوود (رضووایی و سوولطانی )1989
کووارآیی مصوور آب سوویبزمینووی در پوواییی زمسووتان و بهووار
بوهترتیووب حودود  1-8 8-0و  11-10کیلوووگرم در مترمکعووب
گیارششده است کوه کمتورین کوارآیی مصور آب از آبیواری

کامل با کاربرد روزانه بهدست آمود (نگواز 0و همکواران )2007
افیایش کارآیی مصر آب در هر نوع سیست آبیواری خصوصواً
در مناط خش و نیمهخش که آب کمیاب است از اهمیوت
بیشووتری برخوووردار اسووت (نووواالوا )1991 1افشووار و همکوواران
( )1909با بررسی تأثیر تونش آبوی بور کوارآیی مصور آب در
سیبزمینی نشان داد که با اعمال تنش آبی به اندازه  11درصد
نیاز آبی کارآیی مصر آب افویایش و بوا اداموه تونش کوارآیی
مصر آب بهدلیل کاهش عملکرد کاهش یافت
مطالعه واکنش ارتام مختل سیبزمینی بهمیوادیر متفواوت
آب مصرفی (سه سوطح آبیواری  199 099و  899میلویمتور)
نشان داده است که آبیاری بهمییان  099میلیمتر باعث کاهش
ماده خش ریشه غده و تسمت هوایی گیاه شاخص برداشت و
عملکرد غده میگردد (حمویهای و همکواران  )1980افویایش
کارآیی مصر آب باعث افیایش شاخص برداشت کاهش تبخیر
و تعرق نسب به تعرق کاهش مییان ماده خش ریشه و کاهش
تعرق میگردد (هول 1و همکاران )1996
پتاسی بهخاطر داشتن نیش مکمل با سوایر عناصور غوذایی
پرمصر نظیر ازت فسفر و کلسی و نیی اثر مثبوت بور فراینود
تنظی اسمیی ریشه و اندامهای هوایی گیاه با شورایط نامسواعد
خاك و اتمسفر اززمله شوری و خشکی سبب زذب بیشتر آب
و عناصر غذایی موردنیاز گیاه شده و عملکرد افویایش موییابود
بهموازات تأمین عناصر غذایی با مصور کوود بورای محصووالت
زراعی پرتوتع میدار پتاسی خواك تکوافوی نیواز فیییولوژیو
بهینه گیاه را ننموده و مصر کود پتاسوه را ایجواب موینمایود
(تنبری و همکاران  )1981پتاسی تیریباً در تموام فراینودهای
متابولیسمی گیاه نیش دارد همچنین نیش مهمی در فتوسونتی
و ساخت کربوهیدراتها احیای نیترات و کم به مصر یون-
های آمونیوم در ساخت اسیدهای آمینه و سونتی پوروتئین دارد
در تعادل عناصر غذایی و افیایش غدهبندی و زذب ازت و فسفر
در گیاه نیی مؤثر میباشد (خان و همکاران )1991
تنبری و همکواران ( )1981گویارش کردنود کوه در منطیوه
میانه با افیایش مصور کوود سوولفات پتاسوی عملکورد غوده
تعداد و وزن خش غده سیبزمینی در دو رت آگریوا و سواتینا
افیایش یافت حسینی و همکاران ( )1988با مطالعه اثر هومات
پتاسی بر عملکرد و ازیاء عملکورد سوه رتو سویبزمینوی در
منطیه اردبیل تحت شرایط نرمال و ک آبی نشان دادند که تأثیر
سطوح آبیاری بر عملکرد و تعداد غوده در بوتوه معنویدار بوود
نتایج نشان داد که با افیایش تنش خشکی صفات مذکور بهطور
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استان خراسان رضوی با استفاده از روش آبیارى نشتی مطالعوه
گردید

معنیداری کاهش یافت عالوه بر این بیشترین عملکرد غوده در
شرایط  1روز ی بار آبیاری و محلولپاشی با هومات پتاسی در
رت کاییر و کمترین آن در شرایط تنش در رت آگریا بود
خسرویفر و همکواران ( )1981گویارش کردنود کوه وزن تور و
عملکرد غده سیبزمینی با افیایش فاصوله دورههوای آبیواری و
افیایش مصر کود پتاسه بهترتیب کاهش و افیایش یافتند
سبحانی و همکاران ( )1981بوا بررسوی اثورات متیابول آب
اّبیوواری و پتاسووی بوور عملکوورد میوووه و کووارآیی مصوور آب
گوزهفرنگی گیارش کردند که بوا افویایش آب آبیواری عملکورد
گوزهفرنگی افیایش مییابد مصر پتاسی نیی تا حد مورد نیاز
گوزهفرنگی ضروری بهنظور مویرسود و در شورایط کمبوود آب
بایستی مصر آن افیایش یابد لذا مصر پتاسی بوا توأثیر بور
روی رشد گیاه عملکرد را بهبود بخشویده و در نتیجوه کوارآیی
مصر آب را افیایش میدهد
عبوودالطی  1و همکوواران ( )2011اثوور رژی و هووای مختلوو
رطوبتی خاك و کود پتاسی را بر عملکرد و کارآیی مصور آب
سیبزمینی رت دیامانت در مصر مورد مطالعه ترار دادنود آنهوا
از میادیر مختلو پتاسوی شوامل  01 12و  129کیلووگرم در
هکتار اکسید پتاسی تحت شرایط رطوبتی مختل خواك (09
 19و  89درصد آب تابلاستفاده بورای گیواه) اسوتفاده کردنود
نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد غده و کوارآیی مصور آب
سیبزمینی با مصر  129کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسی در
شرایط رطوبتی  89درصد آب تابلاستفاده گیاه حاصل شد
یوسو  2و همکوواران ( )2007بووهمنظووور بررسووی اثوور توونش
خشکی و کود پتاسی بر عملکرد سیبزمینوی رتو اسوتونتا در
مصر از میادیر مختل پتاسی شوامل  01 01و  100کیلووگرم
در هکتار اکسید پتاسی تحت شورایط رطووبتی مختلو خواك
( 19 09 29و  89درصد آب تابلاستفاده برای گیاه) اسوتفاده
کردند نتایج نشان داد کوه بوا مصور  01کیلووگرم در هکتوار
اکسید پتاسی و شورایط رطووبتی  89درصود آب تابلاسوتفاده
گیاه بیشترین عملکرد غده سیبزمینی بهدست آمد
باتوزه به محدودیت آب در استان خراسان رضوی شوناخت
اثوورات کمبووود آب بوور خصوصوویات فیییولوووژیکی و کیفووی
سیبزمینی برای تولید بیشتر محصول ضروری اسوت از نتوایج
یافتهها میتوان برای برنامهریییهاى مدیریتى افیایش عملکرد
کارآیی تولید و مصر آب و سازگارى به شرایط کو آبوى بهوره
برد لذا در این تحیی تأثیر تنش آبى و کود پتاسی بر عملکرد
کارآیی مصر آب و شاخص برداشت سیبزمینى رت آئووال در

مواد و روشها
این تحیی بهمنظور بررسى اثرات تنش آبى و مییان پتاسی بور
کارآیی مصر آب سیبزمینوى رتو آئووال در میرعوه ایسوتگاه
تحیییات کشواورزى خراسوان رضووی (طورق) در سوال زراعوی
 1988انجام شد کشت غدههوا در فاصوله  21سوانتیمتور روی
ردی و  11سانتیمتر بین ردی در شش خردادماه انجام شود
تبل از کشت میادیر  219کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و
 199کیلوگرم در هکتار کود اوره با خاك مخلووط گردیود ایون
آزمایش با استفاده از طرح کرتهاى خرد شده در تالب بلووك-
هاى کامل تصادفى در سه تکرار انجام شود تونش آبوی کوه در
کرتهاى اصلى ترار داشت بر اساس تبخیور از تشوت تبخیور
کالس  Aو در میادیر  19میلىمتر (بدون تنش)  199میلىمتر
(تنش مالی ) و  199میلىمتر (تنش شدید) بررسى شد تیموار
فرعى شامل میادیر مختل کود پتاسی بهمیویان 199 19 9
 119و  299درصد پتاسی موورد نیواز سویبزمینوى بوود ایون
میادیر با توزه به نتایج تجییه خاك (زدول  )1و مییان پتاسی
مورد نیاز سیبزمینى بهترتیوب  181/1 121 12/1 9و 219
کیلوگرم اکسید پتاسی در هکتوار بوود کوود پتاسوی از منبوع
سولفات پتاسی تأمین گردید
آمار تبخیر از تشت تبخیر کالس  Aبهطور روزانوه بررسوى
گردید و به محض رسیدن به محدوده مورد نظر آبیارى صوورت
گرفت ازراى تیمارهاى آبیارى از آبیارى سوم به بعود و پوس از
سبی کامل با استفاده از سیفون انجام شد میدار آب آبیوارى بور
مبناى رساندن رطوبت خاك تا عم مورد نظر به حود ررفیوت
میرعه در نظر گرفته شد که این عم معادل عم توسعه ریشه
به عالوه  11سانتىمتر بود میدار آب الزم براى هر کرت در هر
آبیارى طب فرمول زیر برآورد شد:
)V= (FC-W) × BD × A × (D+0.15

در این فرمول  Vحج آب مصرفى بر حسب مترمکعب
درصد وزنى رطوبت خاك در ررفیت میرعوه  Wدرصود وزنوى
رطوبت نمونه خاك  BDوزن مخصوص راهرى خاك بر حسب
گرم بر سانتیمتر مکعب  Aمساحت کرت بر حسوب مترمربوع و
 Dعم توسعه مؤثر ریشه بر حسب متر مىباشد
براى اندازهگیرى درصد رطوبوت وزنوى  20سواعت تبول از
آبیارى نمونه خاك از تیمارهاى مووردنظر از عمو موؤثر ریشوه
تهیه شده و پس از تووزین بوهمودت  20سواعت در داخول آون
تهویهدار با دماى  191درزه سانتىگراد تورار گرفتنود پوس از
FC

1. Abd El-Latif
2. Youssef
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توزین مجدد به کم
محاسبه شد:

بافت
Texture

[ ×199وزن خاك خشو ÷ (وزن خواك خشو  -وزن خواك
رابطوه زیور درصود رطوبوت وزنوى آنهوا
مرطوب)] = درصد رطوبت وزنی
زدول  :1نتایج تجییه خاك محل آزمایش
درصد
اشباع
S.P.

لوم

سیلتی Silty loam

Table 1: Results of soil analysis
مواد خنثی
اسیدیته
هدایت الکتریکی
کربن آلی
)
شونده (%
اشباع
گل
(O.C. )%
(EC )ds.m-1

37.2

1.82

pH

T.N.V.

7.9

13.2

براى اندازهگیرى میدار آب مصرفى در هر آبیارى از سورریی
مستطیل شکل در ابتدا و وسط هر زووى اصولى اسوتفاده شود
پس از اینکه زوى آب پر شد و زریان آب ثابت گشت دبى آب
سرریی با استفاده از فرمول ( )Q = 9/9180LH 9/2اندازهگیورى
شد در این فرمول  Qدبى سرریی مستطیل شکل برحسب لیتور
در ثانیه  Lطول لبه سرریی برحسب سانتىمتور و  Hارتفواع آب
روى لبه سرریی بر حسب سانتىمتر مىباشود از تیسوی حجو
کل آب الزم بر دبى سرریی مدت ورود آب به هر کرت مشوخص
مىگردد در این آزمایش در تیمارهاى آبیارى پوس از 199 19
و  199میلیمتر تبخیر از تشت تبخیور بوهترتیوب میوادیر آب
برابر با ( 19199بدون تنش) ( 0099تنش مالی ) و  1199متر
مکعب در هکتار (تنش شدید) محاسبه شود هور کورت شوامل
چهار ردی به فاصوله  11سوانتیمتور و بوه طوول  1متور بوود
کرتهاى اصولى  9/1متور بوا یکودیگر فاصوله داشوتند و زموان
برداشت از دو ردی وسط با حذ حاشیهها در سطحى معوادل
 1/1مترمربع عملکرد تعیین شد عملیات کنترل عل های هرز
خاكدهی پای بوتهها و مصر کوود ازتوه بوهصوورت سورك در
تمامی تیمارها به موتع انجام گردید پس از زرد شدن بور هوا
اتدام به سرزنی بوتهها شد و بعود از یو هفتوه (در تواریخ 10
مهرماه) برداشت انجام شد شواخصهوای موردمطالعوه در ایون
تحیی شامل عملکرد غده تعداد غده در هر بوته متوسوط وزن
غده ماده خش کل گیاه ماده خش غده شاخص برداشت و
کارآیی مصور بیولوژیو و اتتصوادی آب مویباشود کوارآیی
مصر آب عبارت از میدار ماده خش گیواهی تولیود شوده بوه
ازای میودار آب مصورفی اسوت (سوین و سوینکا )1997 1بوا
محاسبه نسبت ماده خش غده بر آب مورد استفاده بر حسوب
تبخیر و تعورق پتانسویل کوارآیی مصور اتتصوادی آب 2و بوا
تیسی مییان عملکرد بیولوژی (ماده خش کل گیواه) بور آب
مصرفی کوارآیی مصور بیولوژیو آب 9محاسوبه شود بورای
محاسبه شاخص برداشت ( )HIاز فرمول زیر استفاده شد
( × 199ماده خش

کل گیاه÷ ماده خش

0.58

فسفر
(P )ppm

پتاسی
(K)ppm

12.8

160

نیتروژن ()%
N
0.06

نمونههاى گیاهى در آون الکتریکوى بوا درزوه حورارت 11
درزه سانتیگوراد و بوهمودت  08سواعت خشو شودند و وزن
خش اندامهاى گیاهى اندازهگیرى شد کلیه دادههواى حاصول
از آزمایش توسط نرمافیار آماری  SASمورد تجییهوتحلیل تورار
گرفووت و نمودارهوواى الزم توسووط نوورمافوویار  Excelرسو شوود
میایسه میانگینهوا نیوی بوا اسوتفاده از آزموون  LSDدر سوطح
احتمال  1درصد انجام گردید
نتایج و بحث
نتایج تجییه واریانس نشان داد که اثر تونش آبوى و پتاسوی در
سطح ی درصد بر عملکرد غده سیبزمینی رت آئوال معنیدار
بود درحالیکه اثور متیابول تونش × پتاسوی بور صوفت میبوور
معنىدار نشد (زودول  )2میایسوه میوانگین نشوان داد کوه بوا
افیایش تنش آبی مییان عملکرد غده کاهش یافوت (شوکل )1
بهطوریکه این مییان کاهش در شرایط تونش شودید (آبیوارى
پس از  199میلىمتر تبخیر از تشت تبخیر) نسبت بوه شواهد
(بدون تنش و آبیارى پوس از  19میلوىمتور تبخیور از تشوت
تبخیر)  11/19درصد بود همچنین با افویایش مصور اکسوید
پتاسی مییان عملکرد غوده افویایش یافوت (شوکل  )2از نظور
صفت میبور بوین دو سوطح  181/1و  219کیلووگرم در هکتوار
اکسید پتاسی تفاوت معنیداری مشاهده نشد (زدول )9
در این آزمایش اثر تنش آبى در سطح پنج درصد بور تعوداد
غده در هر بوته معنیدار بود درحالیکه سطوح مختل پتاسی
اثر معنیداری بر این صفت نداشت اثر متیابل تونش × پتاسوی
نیی بر صفت میبور معنىدار نشد (زدول  )2تعداد غوده در هور
بوته در شرایط اعمال تنش آبی شدید نسبت بوه شواهد (بودون
تنش) و تنش مالی (آبیارى پوس از  199میلوىمتور تبخیور از
تشت تبخیر) بهطور معنیداری کاهش یافت بهطوریکوه ایون
مییان کاهش در تنش آبی شدید نسبت به شاهد  09/82درصد
بود (زدول )9
در این تحیی اثر تنش آبى و پتاسی در سطح یو درصود
بر میانگین وزن غده معنیدار بود درحالیکه اثر متیابل تنش ×
پتاسی بر این صفت معنىدار نشد (زدول  )2با افویایش تونش

غده)= شاخص برداشت

1. Sing and Sinka
)2. Economic Water Use Efficiency (EWUE
)3. Biologic Water Use Efficiency (BWUE
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در این تحیی اثر تنش آبوی در سوطح پونج درصود و اثور
پتاسووی در سووطح یو درصوود بوور کووارآیی مصوور بیولوژیو
( )BWUEو اتتصادی ( )EWUEآب معنیدار بوود اثور متیابول
تنش × پتاسی نیی بر  BWUEو  EWUEبهترتیب معنىدار (در
سطح پنج درصد) و غیرمعنویدار بوود (زودول  )2تونشهواى
مالی و شدید باعوث افویایش  BWUEشودند کوارآیی مصور
بیولوژی آب در تنش مالی  21درصد و در تونش شودید 10
درصد نسبت به شاهد افیایش پیدا کرد بهعبارت دیگر BWUE
از  111/0گرم در مترمکعب در شرایط بدون تنش (شواهد) بوه
 809گوورم در مترمکعووب در توونش مالیو و  800/1گوورم موواده
خش کل گیاه در مترمکعب آب مصرفى در تنش شدید رسید
عالوهبر این  EWUEدر اثر تنش مالی افویایش و در اثور تونش
شدید کاهش نشان داد اما اختال بوین شواهد و تونش مالیو
معنىدار نبود تونش شودید باعوث کواهش  EWUEتوا میویان
 091/1گرم ماده خشو غوده در مترمکعوب آب مصورفى شود
(زدول  )9اثر پتاسی بر کارآیی مصر آب مثبت بود و باعوث
افوویایش  BWUEو  EWUEشوود در مصوور  219کیلوووگرم
اکسید پتاسی در هکتار بیشترین کارآیی مصور آب بوهدسوت
آمد در این مییان پتاسی  BWUEبرابور بوا  811/1گورم مواده
خش کل گیاه در مترمکعب آب و  EWUEبرابر با  111/0گرم
ماده خش غده در مترمکعب آب بود (زدول  )9الزم بوهذکور
اسوت کووه از نظوور  BWUEو  EWUEبووین دو سووطح  181/1و
 219کیلوووگرم در هکتووار اکسووید پتاسووی تفوواوت معنوویداری
مشاهده نشد (زدول  )9در این تحییو پتاسوی تولیود مواده
خش کل گیاه و نیوی مواده خشو غوده را افویایش داد ایون
افیایش تولید باعث باال رفتن کارآیی مصور آب هو براسواس
تولید ماده خش کل گیاه و ه براسواس تولیود مواده خشو
غده شد در اثر تنش آبی اگرچه تولید مواده خشو کو شوده
بود بهدلیل آنکه کاهش آب مصرفى بیشتر بود کارآیی مصر
آب افیایش پیدا کرد میایسوه میوانگین اثورات متیابول تونش×
پتاسووی نیووی نشووان داد کووه بیشووترین میوویان کووارآیی مصوور
بیولوژی آب در شرایط تنش مالی و استفاده از  219کیلوگرم
در هکتار اکسید پتاسی وزوود داشوت (زودول  )0ایون نتوایج
بیانگر آن است که افیایش تونش آبوی توا حودود تونش مالیو
(آبیارى پس از  199میلیمتر تبخیر از تشوت تبخیور) باعوث
افیایش کارآیی مصر بیولوژی آب میگردد و بیشتر از آن بوه
دلیل افیایش تبخیر و تعرق و در نتیجه کاهش عملکرد کارآیی
مصر بیولوژی آب پایین میآید افشوار و همکواران ()1909
نیی نتایج مشابهی را بهدست آوردند

آبی میانگین وزن غده بهطور معنیداری کواهش یافوت (شوکل
 )1بهطوریکه این مییان کاهش در شرایط تنش شدید نسوبت
به شاهد  22/11درصد بود از نظور میوانگین وزن غوده بوین دو
سطح شاهد (بدون مصر پتاسی ) و  12/1کیلووگرم در هکتوار
اکسید پتاسی تفاوت معنیداری وزود نداشت (زدول )9
در این طرح اثر تنش آبى و پتاسی در سطح ی درصد بور
ماده خش کل گیاه معنیدار بود درحالیکه اثر متیابول تونش
× پتاسی بر صفت میبور معنىدار نشد که نشان مویدهود مواده
خش کل رت سیبزمینوی موورد مطالعوه (آئووال) در سوطوح
مختل تنش و پتاسی عکسالعمول یکسوانی دارد (زودول )2
عالوهبر این میایسه میانگین نشان داد که با افیایش تنش آبوی
مییان ماده خش کل گیاه بهطوور معنویداری کواهش یافوت
درحالیکه با افیایش مصر اکسید پتاسی مییان ماده خشو
کل گیاه افیایش یافت الزم بهذکر است که از نظر صفت میبوور
بین دو سطح  181/1و  219کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسوی
تفاوت معنیداری مشاهده نشد (زدول )9
در این آزمایش اثر تنش آبى و پتاسی در سطح ی درصود
بر ماده خش غده معنیدار بود درحالیکه اثر متیابل تونش ×
پتاسی بر این صفت معنىدار نشد که نشان میدهود هور چنود
تنش آبی بر مواده خشو غوده اثور معنویداری دارد اموا رونود
تغییرات مستیل از سطوح مختل پتاسی میباشد (زودول )2
مییان ماده خش غده با افیایش تنش آبی بهطوور معنویداری
کاهش یافت (شکل  )9درحالیکوه بوا افویایش مصور اکسوید
پتاسی مییان ماده خش کل گیاه افیایش یافت (شوکل  )0از
نظوور صووفت میبووور بووین دو سووطح  181/1و  219کیلوووگرم در
هکتار اکسید پتاسی تفاوت معنیداری مشواهده نشود (زودول
)9
نتایج حاصل از ایون تحییو بوا نتوایج تحیییوات برخوی از
محییان (خسروی فر و همکاران  1981عبدالطی و همکاران
 2011یوس و و همکوواران  )2007کووه نشوواندهنووده کوواهش
عملکرد گیاه سیبزمینی در اثر تنش آبی و افویایش آن در اثور
مصر پتاسی میباشد مطابیت دارد باغانی ( )1988نشان داد
که در شرایط ک آبیاری عملکرد کل غده سیبزمینوی بوهطوور
معنیداری نسبت به شرایط تأمین  199درصد نیاز آبی گیاه در
شرایط مشهد کاهش مییابد حسینی و همکواران ( )1988نیوی
نشان دادند که عملکرد و ازیاء عملکرد سیبزمینی در منطیوه
اردبیل با افیایش تنش خشکی بهطور معنیداری کاهش یافوت
عالوهبر این استفاده از هومات پتاسی باعث افویایش عملکورد و
ازیاء عملکرد سیبزمینی در شرایط ک آبی گردید
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 تجییه واریانس اثر تنش آبی و تغذیه پتاسی بر صفات مورد مطالعه در سیبزمینی رت آئوال:2 زدول
منبع تغییرات
Source of variations

Table 2: Analysis of variance of the effects of water stress and potassium nutrition on studied traits in potato, cultivar Aola
Mean Squares میانگین مربعات
عملکرد غده درزه آزادی
DF

Tuber
yield

تعداد غده در هر بوته

میانگین وزن غده

Tuber number per plant

Tuber weight

کل گیاه

Total dry matter

ماده خش

Tuber dry matter

غده

ماده خش

کارآیی مصر بیولوژی
)BWUE( آب

کارآیی مصر اتتصادی
)EWUE( آب

)HI( برداشت

شاخص

تکرار

Replication

2

3.105ns

11.108ns

77.622*

1182.50ns

0.23ns

790.93ns

1514.82ns

8.76 ns

تنش
خطای اصلی
پتاسی
× تنش
پتاسی
خطای فرعی

Stress

2

968.023**

144.427*

338.756**

368478.67**

70.57**

128598.50*

146585.85*

3081.10**

Error

4

28.925

12.281

3.022

11016.44

2.11

11253.87

21552.28

96.58

Potassium

4

49.133

× Potassium

8

Error

**

ns

**

3.58

**

18625.94

**

35670.31

**

137.48**

0.762

112.41

3.369ns

0.895ns

2.978 ns

1284.24ns

0.25ns

1362.48*

2609.27ns

5.40ns

24

1.527

0.484

3.556

580.86

0.11

419.97

804.30

3.21

Coefficient Var. %

5.90

6.33

5.34

2.94

5.89

2.70

2.50

5.20

Stress

18701.92

**

 درصد و بدون اختال معنیدار میباشند1  درصد1  بهترتیب نشاندهنده اختال معنیدار در سطحns * ** و
ns: not significant (p>0.05), * and **: significant at p=0.05 and 0.01, respectively

 میایسه میانگین صفات مورد مطالعه در سطوح مختل پتاسی و تنش آبی:9 زدول
Table 3: Mean comparison of traits on different levels of potassium and water stress
کارآیی مصر بیولوژی آب
ماده خش کل گیاه
تعداد غده در هر بوته
میانگین وزن غده
)BWUE(
2

Water deficit

Tuber number per plant

Tuber weight (g)

Total dry matter(g/m )

13.28a

40.60a

12.23a

کارآیی مصر اتتصادی آب
)EWUE(

)HI( شاخص برداشت
%

(g/m3)

(g/m3)

965.80a

715.40b

568.90ab

79.27a

33.93b

839.50b

893.00a

631.10a

70.24a

7.46b

31.40c

654.20c

849.60a

437.50b

51.19b

10.50b
11.03ab
11.27a
11.13ab
11.00ab

31.44d
32.89cd
34.33c
38.00b
39.89a

761.20d
792.00c
816.80b
857.50a
871.60a

760.70d
792.20c
815.90b
857.00a
871.10a

464.70d
508.20c
541.00b
597.80a
617.40a

61.69d
64.64c
66.86b
70.11a
71.20a

*تنش آبی

بدون تنش
Light deficit
تنش مالی
Severe deficit
تنش شدید
Control

K2O (kg/ha)
0
62.5
125
187.5
250

 اعمال شده استA * تنشها براساس تبخیر از تشت تبخیر کالس
 درصد میایسه شدند حرو مشترك در هر ستون نشاندهنده عدم وزود اختال معنیدار میباشد1  در سطح احتمالLSD میانگینها بهوسیله آزمون
* Evaporation from class-A pan

Means within the same column and treatment followed by the same letter are not significantly different according to the LSD test (p≤ 0.05)
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b

20
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c

(Tuber yield (t/ha

25
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عملکرد کل غده (تن در هکتار)

a

30

5
0
S e ve re de fic it

L ight de fic it

Without de fic it
شاهد

تنش مالیم

تنش شدید

)(Control

تنش آبی
Water deficit

شکل  :1نمودار میانگین اثر سطوح تنش آبی بر عملکرد غده سیبزمینی
Fig. 1: Effect of water deficit on tuber yield of potato

30
a
a
d

20

15

10

(Tuber yield (t/ha

b
c

عملکرد کل غده (تن در هکتار)

25

5

0
250

187.5

62.5

125

0

اکسید پتاسیم (کیلوگرم در هکتار)
(K2 O (kg/ha

شکل  :2نمودار میانگین اثر سطوح مختل پتاسی بر عملکرد غده سیبزمینی
Fig. 2: Effect of potassium levels on tuber yield of potato
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c
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)(Control
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شکل  :9نمودار میانگین اثر سطوح تنش آبی بر ماده خش

سیبزمینی

Fig. 3: Effect of water deficit on tuber dry matter of potato

8
a

a

4

2

( Tuber dry matter (t/ha

d

ماده خشک غده (تن در هکتار)

b

c

6

0
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187.5

62.5

125

0

اکسید پتاسیم (کیلوگرم در هکتار)
(K2 O (kg/ha

شکل  :0نمودار میانگین اثر سطوح مختل پتاسی بر ماده خش

غده سیبزمینی

Fig. 4: Effect of potassium levels on tuber dry matter of potato

سلولهاى محافظ به هنگام باز شدن روزنهها موىباشود ممکون
است در صورت کمبوود شودید پتاسوی در آن منطیوه فعالیوت
روزنه بهطور مستیی تحت توأثیر تورار گرفتوه و بواز شودن آن
کاهش یابد آنچه مسل موىباشود ایون اسوت کوه میویان آب
موزود بور روى کوارآیی مصور آب گیاهوان توأثیر موىگوذارد

افیایش کارآیی مصر آب با مصور بواالى پتاسوی ممکون
است بهخاطرکاهش تراک روزنه و تغییرشوکل روزنوههوا باشود
همچنین ممکن است متابولیس سلولهاى محافظ روزنه بهطور
مستیی از کمبود عناصر غذایى تأثیر بگیرد در حیییت بهعلوت
ایوونکووه پتاسووی عموودهتوورین موواده اسوومیى تجمووع یافتووه در
011
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هکتار) و شاخص برداشت در سطوح مختل پتاسی در شکل 1
نشان داده شده است افیایش مییان آب مصرفی توأم با افویایش
اکسید پتاسی شاخص برداشت را بوه میویان بیشوتری افویایش
داده است (شکل )1
نتایج بهدستآمده از ایون تحییو بوا تحیییوات دماگنوت و
همکاران ( )1996که نشاندهنده عدمتأثیر تونش آبوی بور روى
شاخص برداشت سیبزمینى بود مغایرت داشت اموا بوا نتوایج
زفریی ( )1992و زفریی و مو کورن ( )1993مطابیوت داشوت
انتیال بیشتر مواد غذایى موزود در انودامهوا بوه سومت غوده و
افیایش شاخص برداشت یکى از اهدا اصالحى در سیبزمینى
مىباشد با کاهش میدار آب مصرفى اگرچه تولید مواده خشو
گیاه ک مىشود؛ اما ماده خش غده بیشوتر تحوت توأثیر تورار
مىگیرد بوهعلوت کمبوود آب و کواهش شواخص سوطح بور
سرعت رشد گیاه و فتوسونتی تولیود موواد غوذایى و انتیوال بوه
غدهها نیی ک موىشوود توأثیر میویان رطوبوت خواك بور روى
شاخص برداشت گیاهان زراعى گیارششده اسوت (شویرانی راد
1911؛ عیییی )1911
در مورد آزمایش انجامشده بور روى سویبزمینوى بوه علوت
اینکه تنش در طول دوره رشد اعمال مىشد گیاه رشود کموى
داشت و بیوماس کمترى را نسبت به شاهد (بدون تنش) تولیود
نمود اما به زهت اینکه این رشد ک باعث افت شدید عملکورد
غده شد و تأثیر بیشتری بور روى تولیود غوده داشوت شواخص
برداشت در اثر تنش کاهش پیدا کرد؛ اما در موورد پتاسوی بوه
علت اینکه عملکرد غده در سطوح بواالتر پتاسوی بیشوتر شود
شاخص برداشت افیایش نشان داد
بهطوورکلی نتوایج نشوان داد کوه تونش آبوی باعوث کواهش
عملکرد غده ازیای عملکورد مواده خشو کول گیواه و غوده
کارآیی مصر اتتصادی آب و شاخص برداشت سیبزمینی رت
آئوال گردید و اثرات سوء تنش با افیایش مصر پتاسی کواهش
یافت الزم به ذکر است که تونش آبوی باعوث افویایش کوارآیی
مصر بیولوژی آب شد افویایش مصور پتاسوی نیوی سوبب
افیایش کارآیی مصر بیولوژی آب گردیود بنوابراین افویایش
پتاسی در شرایط کمبود آب توانست عملکرد ازیای عملکورد
کارآیی مصر آب و شواخص برداشوت سویبزمینوی را بهبوود
بخشد

(سرمدنیا و کوچکی  )1918در این تحیی مشواهده شود کوه
کارآیی مصر بیولوژی آب در اثر تنش آبی افیایش مىیابود و
پس از آن در شرایط تنش شدید کواهش موییابود (زودول )9
برخی از محییان گویارش کردنود کوه تونش آبوى  WUEرا در
سیبزمینى افیایش مىدهد (م کرن و زفریی 1994؛ بهراملو
و ناصری  )1980سایر محییان نیوی بیوان کردنود کوه کواهش
مییان آب باعث کاهش  WUEمىشود (خان و همکاران 1991
عبدالطی و همکاران  )2011در این تحییو کوارآیی مصور
اتتصادی آب سیبزمینوى در اثور کواهش مصور آب کواهش
یافت (زدول  )9تمامى عواملى که بور عملکورد موؤثر هسوتند
بدون اینکه تبخیر و تعرق را بوه میودار تابول تووزهى افویایش
دهنوود عملکوورد را بوواال بوورده و کووارآیی مصوور آب را افوویایش
خواهند داد بنابراین مدیریت صوحیح میرعوه یکوى از نیازهواى
اساسى زهت استفاده مفید از آب در تولیود محصووالت زراعوى
مىباشد براى استفاده مؤثر از آب مصرفى وزود عناصر غوذایى
به مییان کافى و متناسب بوا وضوعیت رطووبتى در خواك الزم
مىباشد (سرمدنیا و کوچکی  )1918به همین دلیل اسوت کوه
مشاهده شد پتاسی باعث افیایش کوارآیی مصور بیولوژیو و
اتتصادی آب سیبزمینى شد (زدول )9
در این آزمایش تنش آبوی و مصور پتاسوی بور شواخص
برداشت سیبزمینى اثر معنىدارى در سطح ی درصد داشوت
همچنین اثرات متیابل تنش × پتاسی نیی بور روى ایون صوفت
معنىدار نبود (زدول  )2تونش شودید شواخص برداشوت را از
 10/21درصد در تیمار بدون تنش (شواهد) بوه  11/10درصود
کاهش داد اختال بین تنش مالیو بوا شواهد معنوىدار نبوود
تنش مالی به ی نسبت ماده خش کل گیاه و مواده خشو
غده را کاهش داد و به همین دلیل شاخص برداشت تحت توأثیر
ترار نگرفت تنش شدید باعث کواهش انتیوال موواد غوذایى بوه
سمت غدهها شده و در نتیجه رشد گیاه کاهشیافته و شواخص
برداشت را پوایین آورد (زودول  )9سوطوح پتاسوی توا میویان
 181/1کیلوگرم اکسید پتاسی در هکتوار شواخص برداشوت را
افیایش داد بیشترین ( 11/2درصد) و کمترین ( 11/10درصود)
شاخص برداشت بهترتیب با مصر  219و صفر کیلوگرم اکسید
پتاسی در هکتار بهدست آمود اخوتال بوین سوطوح  181/1و
 219کیلوگرم اکسید پتاسی در هکتار معنوىدار نبوود در ایون
آزمایش روابط رگرسیونى بین مییان آب مصرفى (مترمکعب در
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آب سیبزمینی

 میایسه میانگین اثر متیابل سطوح مختل تنش آبی و پتاسی بر کارآیی مصر بیولوژی:0 زدول

Table 4: Mean comparison of the effects of different levels of water stress and potassium on biologic water use
efficiency (BWUE) of potato
)BWUE( کارآیی مصر بیولوژی آب
K2O (kg/ha)
Water deficit تنش آبی

بدون تنش

Control

Light deficit

تنش مالی

Severe deficit

تنش شدید

(g/m3)
671.7h
690.0gh
718.9fg
742.7ef
753.9e
804.9d
859.1bc
875.2b
954.0a
972.1a
805.7d
827.4cd
853.5bc
874.2b
887.3b

0
62.5
125
187.5
250
0
62.5
125
187.5
250
0
62.5
125
187.5
250

 درصد میایسه شدند حرو مشترك در هر ستون نشاندهنده عدم وزود اختال1  در سطح احتمالLSD میانگینها بهوسیله آزمون
معنیدار میباشد
Means within the same column and treatment followed by the same letter are not significantly different according to the
LSD test (p≤ 0.05)

100

K1:0 kg/ha
K2:62.5 kg/ha
K3:125 kg/ha

90

Harvest index (%)

شاخص برداشت

80

K4:187.5 kg/ha
k5:250 kg/ha
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7400
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10600 11400 12200 13000 13800

(آب مصرفی (مترمکعب در هکتار
Used water (m3/ha)
Y(K1)=-111.93977+0.029498X-1.157183E-6X^2
Y(K2)=-148.951643+0.037588X-1.54328E-6X^2
Y(K3)=-148.21132+0.0375898X-1.537862E-6X^2
Y(K4)=-176.675007+0.044263X-1.861361E-6X^2
Y(K5)=-175.209713+0.044259X-1.864471E-6X^2

R^2=0.895
R^2=0.898
R^2=0.935
R^2=0.962
R^2=0.957

 رابطه بین مییان آب مصرفی و شاخص برداشت در سطوح مختل پتاسی:1 شکل
Fig. 5: The relationship between used water and harvest index at different levels of potassium
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منابع
تدمیفیروزآبادی ع و بهرامی ب  1980تأثیر میدار و روش آبیاری بر عملکورد ازویای
اخوان س مصطفیزادهفرد ب موسوی س
عملکرد و کیفیت سیبزمینی رت آگریا پژوهش کشاورزی آب خاك و گیاه در کشاورزی 21-09 :)2( 1
افشار ع نشاط ع و افشارمنش غ ر  1909تأثیر رژی آبیاری و کود دامی بر کارآیی مصر آب و عملکرد سیبزمینی در زیرفوت مجلوه
حفارت منابع آب و خاك 19-11 :1
باغانی ج  1988آرایوش کاشت و میادیر آب در زراعت سیب زموینی با آبیاری تطورهای در مووشهد نشووریه آب و خوواك -110 :)1( 29
119
بینام  1909آمار نامه کشاورزی سال زراعی  1988-80وزارت زهاد کشاورزی اداره کل آمار و اطالعات
بهراملو ر و ناصری ر  1980تأثیرپذیری کارآیی مصر آب و عملکرد سیبزمینی رت سانته از آبیاری محودود مجلوه آبیواری و زهکشوی
ایران 09-08 :)1( 0
حسینی ا خورشیدی بنام م ب حسنپناه د میرشکاری ب و ازلی ج  1988تأثیر هومات پتاسی بر عملکرد سه رت سیبزمینی در
منطیه اردبیل تحت شرایط نرمال و ک آبی مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریی 11-21 :11
تاسمی گلعذانی ك و میدم م  1980واکنش سه رت سیبزمینی به میادیر متفاوت آب آبیاری مجلوه
حمیهای ج رحی زاده خویی
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...مطالعه تأثیر تنش آبی و مقادیر مختلف کود پتاسیم

Effects of Water Stress and Different Potassium Levels on Yield, Water Use Efficiency
and Harvest Index in Potato
Sobhani1, A. R. and Hamidi2*, H.
Abstract
In order to investigate the effects of water stress and potassium fertilizer on yield, yield components, economic water
use efficiency (EWUE), biologic water use efficiency (BWUE) and harvest index (HI) of potato var. Aola, used furrow
irrigation with different irrigation intervals. This research was conducted in split plots experiment based on randomized
complete block design with three replications. Main plots consisted of three treatments of water stress, after 100 mm
(light deficit) and 130 mm (severe deficit) evaporation from class A pan along with control (without deficit) and sub
plots to five levels of potassium fertilizer with five levels i.e. 0, 62.5, 125, 187.5, and 250 kg.ha -1 K2O were applied.
Water stress with three levels i.e. irrigation after 70 mm (without deficit), 100 (light deficit) and 130 (severe deficit)
-1
evaporation from class-A pan and potassium with five levels i.e. 0, 62.5, 125, 187.5, and 250 kg.ha K2O were
investigated. Sever deficit decreased tuber yield, tuber number per plant, average tuber weight, tuber and total dry
matter, HI and EWUE but increased BWUE of potato. The highest amount of BWUE and EWUE were 893 and 631.1
-3
g.m respectively that resulted from light deficit. The highest amount of other traits that resulted from without deficit.
-1
The amount of all traits increased in higher levels of potassium. The highest amounts of yield (23.62 t.ha ), average
-1

-2

-3

tuber weight (39.89 g), tuber dry matter (6.38 t.ha ), total dry matter (871.60 g.m ), HI (%71.2), BWUE (871.1 g.m )
-3

-1

and EWUE (617.4 g.m ) resulted from 250 kg.ha K2O.
Keywords: Aola, Biologic water use efficiency, Irrigation, Potassium oxide
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