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  چکیده

 طـرح  قالـب  در فاکتوریـل  آزمایش صورت بهپژوهشی  زمینی سیب عملکرد و رشد، زودرسی میزان بر اتیلنی یپل پوش خاك نوع بررسی تأثیر منظور به
ـ  بـا پالسـتیک   پوش خاك شامل آزمایش مورد عوامل. شد انجام تکرار سه در تصادفی کامل  بلوك  شـفاف،  پالسـتیک  شـامل  سـطح  پـنج  در اتیلنـی  یپل

در طول دوره رشـد  . بود سانته و آگریا رقم دو شامل سطح دو در رقم عامل و پوش خاك بدون و دوالیه سفید پالستیک سیاه، پالستیک سفید، پالستیک
زایی، ارتفاع گیاهان در مرحله گلدهی، قطر و تعداد ساقه اصلی در بوته، سطح برگ و طول دوره رشـد   درصد سبز شدن، تعداد روز تا غده 80زمان الزم تا 

گیـري شـد. بـا نتـایج تجزیـه       ها انـدازه  شده و درصد ماده خشک آن یکتفکلیدي به درجات مختلف هاي تو گیري به عمل آمد. پس از برداشت غده اندازه
داري بر درصـد مـاده    پوش اثر معنی باشد. خاك دار می اتیلنی در اغلب صفات رشد معنی یپلپوش  واریانس آزمایش مشخص شد که اثرات رقم و نوع خاك

هاي مختلف  هاي تولیدي در اندازه درصد سبز شدن، تعداد ساقه اصلی، درصد غده 80در زمان الزم تا پوش  خشک غده نداشت. اثرات متقابل رقم و خاك
اتـیلن شـفاف در    یپلـ درصد سبز شـدن ایجـاد شـد. همچنـین در      80ترین زمان ممکن،  اتیلنی شفاف در کوتاه یپلدار شد. در پوشش  و عملکرد کل معنی

 ارتفـاع  شـفاف  پـوش  خـاك  رقم، دو هر زایی انجام شد. در پوش، غده ها و نیز تیمار بدون خاك دار با سایر پوشش ترین زمان ممکن و با تفاوتی معنی کوتاه
اتیلنی در تعداد سـاقه اصـلی متفـاوت بـود و      یپلکرد. واکنش رقم و نوع پوشش  ایجاد پوش خاك بدون تیمار و ها پوش خاك سایر به نسبت بیشتري بوته

 تـا  روز تعـداد  بـر  یتـوجه  قابـل  اثـرات  اتیلنـی  پلی هاي در رقم سانته و پوشش شفاف حاصل شد. پوشش عدد 22/4 متوسط با ساقه تولید میزان بیشترین
تـر از   (بـزرگ  خوراکی و متر) میلی 55تا  35اندازه متوسط ( یرقابل فروش)،غمتر و  میلی 35تر از  کوچک (کوچک هاي اندازه در غده تولید درصد و برداشت

بـا تعـدیل اثـرات مثبـت و منفـی و بازارپسـندي و        درمجموعها متفاوت بود.  پوشش نوع به رقم دو پاسخ داشتند، هرچند کل عملکرد نیز ومتر)  میلی 55
ز زمینی ا یبسها در تولید محصول  همچنین عملکرد کل، پوشش شفاف با راندمان تولید غده بیشتر و با بازارپسندي نسبتاً باالتر در مقایسه با سایر پوشش

 برتري نسبی برخوردار بود.
  

  بازارپسندي، پوشش پالستیک، رقم، ماده خشک غده هاي کلیدي: واژه
  

      ٣ 2 1 مقدمه
 سـاده  سیسـتم  یـک  بـا  ابتدا خاك پوشش هاي تکنیک از استفاده

 خـاك  پوشـاندن منظـور   بـه  که آلی غیر متشکل از هر نوع ماده آلی یا
 و ردیفـی  هاي پوشش به پسس و شد گیرد، شروع می قرارمورداستفاده 
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 پالسـتیکی  هـاي  گلخانـه  با سرانجام و یافت توسعه کوچک هاي تونل
 خـاك  و تعـدیل دمـاي   تنظـیم منظـور   به ها پوش ). خاك3شد ( کامل

 یـا  معتدلـه  مناطق در کردن گرم یا و گرمسیر نواحی در کردن خنک(
 مصرف راندمان رطوبتی، افزایش هاي تنش از جلوگیري ،)معتدله نیمه
 نوسـانات  و خاك بستن سله از جلوگیري هرز، هاي علف با مبارزه آب،

 سـطح  در ها نمک تجمع از ممانعت خاك، حاصلخیزي افزایش دمایی،
 آلـودگی  از جلـوگیري  زي، خـاك  زاي بیمـاري  عوامـل  با مبارزه خاك،
قـرار   مورداسـتفاده  خـاك  فرسـایش  از نیـز ممانعـت   زیسـت و  یطمحـ 
  .)29گیرند ( می

 پالستیکی پوش خاك از تن میلیون یک که است شده زده تخمین
ـ  استفاده کشاورزي بخش در سال هر جهان سراسر در ). 13( شـود  یم

 در حاضـر  حـال  در کـم  چگـالی  با اتیلن یپل پوش خاك جهان مصرف

  (علوم و صنایع کشاورزي) علوم باغبانی نشریه
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 اتـیلن  یپل هاي پوش خاك فواید). 8( است سال در هزار تن 700 حدود
قابلیت  و استشده  مشخص خوبی به کشاورزي محصوالت تولید براي

 غذایی عناصر کمک به جذب ها در موارد زیر به اثبات رسیده است: آن
، )1( هـا  میـوه  بـاالتر  عملکرد و زودرسی ،)32(ها  از طریق ریشه بیشتر
هاي  ناقل بیماري عنوان بهها  کاهش جمعیت شته و میوه کیفیت بهبود

 از طبیعـت  در مانـدگاري  و قیمـت  بـودن  باال مقابل در ).24( ویروسی
  ).31(باشد  یم اتیلنی یپلهاي  پوش خاك معایب

 دمـاي  افـزایش  و نـور  جـذب  علت به پالستیکی هاي پوش خاك
جـذب   قابـل  غـذایی  عناصـر  و رطوبت آوردن فراهم همچنین و خاك
 پـوش  خـاك  از استفاده). 7( کنند می رس پیش را محصول گیاه، براي

 هـاي  گونـه  مـورد  در هیژو به گیاهان زودرسی تسهیل براي پالستیکی
ی فرنگــ تــوت )،Capsicum anumفلفــل ( قبیــل ازگرمادوســت 

)Fragaria ananassa( یفرنگـ  گوجـه  و )Lycopersicum 
esculentum Lــزایش حــال ) در ــتفاده از ). 11( باشــد مــی اف اس

را بـه میـزان    آب مصرف کارایی و ی عملکردفرنگ گوجهپوش در  خاك
  .)16است (افزایش داده  درصد 30

اتیلنی بر عملکرد و  یپلي ها پوش خاكهاي مختلف اثر  در آزمایش
، 21، 14ی قرارگرفته است (موردبررسزمینی  یبسصفات کمی و کیفی 

 هـاي  پـوش  خاك که است شده ثابتها  این آزمایش ). با نتایج30و  29
 وزن آبیـاري،  آب مصـرف  اثرات مثبتی بر افزایش کـارایی  پالستیکی

 و عملکـرد  Cنشاسته، مقدار ویتـامین   دارمق مخصوص ظاهري خاك،
پـوش   مقایسه دو خـاك  ) با18( ساله سهاند. در یک آزمایش  داشته غده

 زمینـی  سـیب  عملکـرد  و رشـد  بـر  هـا  آن اثر اتیلنی سیاه و سفید و یپل
سـرعت و درصـد    بر مثبتی پوش اثر خاك هر دو نوع که شد مشخص

سـبز شـدن و بـا     کثرحدا این آزمایش در. زمینی دارند سبز شدن سیب
 در شـدن  سـبز  حـداقل  و سفید اتیلنی یپل پوش خاك در سرعت بیشتر

 پـوش  خـاك  در رشد میزان همچنین حداکثر. شد مشاهده شاهد تیمار
کـاربرده   بـه  پالستیکی پوش خاك که تیمارهایی در مشاهده شد. سفید
تـن   2/6پـوش   در تیمارهـاي خـاك   میانگین عملکرد، درمجموع شده
  .بود تیمار شاهدتر از  بیش

 سـه  در آن حذف و زمینی یبس در پالستیکی پوش خاك با کاربرد
 2/3 شـاهد  تیمـار  بـه  نسبت خاك روزانه دماي میانگین مختلف زمان
 پـوش  خـاك  بـا  تیمـار  در هـا  گیاهچه. افزایش یافت گراد یسانت درجه

 تیمـار  از زودتـر  روز 7/11تـا   1/8 هاي مختلـف  پالستیکی و در زمان
ـ  به پوش خاك رسیدند. سبز شدندرصد  100به  شاهد  داري یطور معن
 افـزایش  زمینی را یبس خشک ماده و برگ سطح شاخص گیاه، ارتفاع

 از بعـد  روز 65 حـدود  بـراي  پـوش  خاك که شد گزارش یت. درنهاداد
نوبـه   بـه  و بودهآل  یدها خاك دماي و رطوبت سازي ینهبه براي کاشت

 در آب مصـرف  رانـدمان  افزایش و زمینی یبسوري  بهره بهبود به خود
  .)33(کند  یم کمک خشک یمهن مناطق

منجـر بـه    زمینـی  یبسـ شـفاف در   و اتیلنی سـیاه  یپلپوش  خاك

 انـدام  خشـک  و تـر  وزن اصلی، و تعداد ساقه قطر دار در افزایش معنی
 درصـد  عملکـرد کـل و   بوتـه،  هـر  در غـده  وزن بوتـه،  هوایی، ارتفاع

ضـمن   تیمار بدون پوشش شد. قایسه بادر م بزرگ و متوسط يها غده
طـور   بـه  کوچـک  بسـیار  هـاي  غـده  درصـد  پوش خاكاینکه در تیمار 

  ).10بود ( پوشش بدون تیمار از کمتر داري یمعن
سـفید،   هـاي آلومینیـومی،   اتیلنی در رنگ یپل پوش خاك کاربرد با

در هـر سـه نـوع     کـه  شـد  مشـخص  زمینـی  یبسـ  اي و سیاه در نقره
 تیمـار بـدون   بـه  نسـبت  بـرگ  سـطح  و ساقه خشک وزن پوش خاك
 روشـن  رنـگ  با هاي در پالستیک. داشت دار افزایش معنی پوش خاك

 بـه  نسـبت  یـک  درجـه  کیفیـت  بـا  هـاي  غـده  عملکرد و کل عملکرد
  ).15(پالستیک سیاه بیشتر بود 

ـ پوش کـاه و کلـش و    تأثیر استفاده توأم از خاك اتـیلن و نیـز    یپل
درصد نیاز آبی) بر عملکرد  120، 100، 80، 60سطوح مختلف آبیاري (

زمینی توسط سلطانی تمجید و همکاران  یبسیی مصرف آب در کاراو 
است. نتایج این پژوهش نشان داد که اثـر   قرارگرفتهی موردبررس) 26(

یی مصـرف  کـارا پوش و سطوح آبیاري بر عملکرد کـل و   متقابل خاك
 96/14متوسـط  یی مصـرف آب بـا   کـارا دار نشد و بیشترین  آب معنی

درصـد   60اتیلنـی و سـطح آبیـاري     یپلکیلوگرم بر مترمکعب با تیمار 
اتیلنی نسبت به کاه و کلش  یپلپوش  حاصل شد. عملکرد کل در خاك

  دار شد. درصد افزایش معنی 20با 
اتیلنی  یپلپوش  در استفاده از خاك گرفته انجامهاي  اگرچه پژوهش

اما در شرایط متفـاوت آب و  ؛ شندبا زمینی متنوع و گسترده می یبسدر 
هوایی و در وضعیت مکانی خاص و متفاوت از اجراي این آزمایش بـه  

در پـژوهش   مورداستفادهکه تنوع پالستیک  اند. ضمن این انجام رسیده
که تقریباً تمامی انواع موجود در بازار را در برگرفته اسـت در راسـتاي   

کـه در شـرایط آب و    باشـد و از ایـن حیـث    تکمیل مطالعات قبلی می
هـاي قبلـی نیـز صـورت      هوایی و مکانی متفاوت و متمایز از پـژوهش 

و حـاوي   قرارگرفتـه  موردتوجـه توانـد در نـوع خـود     گرفته است، مـی 
 اطالعات کاربردي مفیدي در مناطق اجراي طرح باشد.

  
  ها مواد و روش

 1392-1393 زراعـی  سال طی و اي مزرعه شرایط در تحقیق این
موردنظر  زمین. گردید اجرا همدان استان در واقع اسدآباد نشهرستا در
 غربـی  جنـوب  کیلـومتري  10 در دریـا،  سـطح  از متـر  1500 ارتفاع با

 شـمالی  دقیقه 17 و درجه 35جغرافیایی  موقعیت در اسدآباد شهرستان
 خـاك  بافـت  داراي و اسـت شده  واقع و دقیقه شرقی 22 و درجه 47 و

  .باشد می شنی رسی
  بلـوك  طرح قالب در فاکتوریل آزمایش از تحقیق این امانج براي

عوامل مورد آزمـایش شـامل    .شد استفاده تکرار سه در تصادفی کامل
 شـفاف،  پالستیک شامل سطح پنج اتیلنی در یپلپالستیک  پوش خاك
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 بـدون  و دوالیـه سـفید   سـیاه، پالسـتیک   پالستیک سفید، پالستیک
  بود. سانته و آگریا دو رقم شامل سطح دو و فاکتور رقم در پوش خاك

 کـرت  هـر  در. بـود  متـر  عرض آن سـه  و متر 10 طول هر کرت
 دو هـر  در وسـط  تیـپ  نوار و داشته وجود کاشت ردیف چهار آزمایشی

قـرار  ) متـر  یسـانت  50×150( تلفیقـی  پشـته صورت  به غده کاشت خط
 شـد  انجام هکتار در غده 56000 کاشت تراکم ها با گرفت. کاشت غده

 شده تلفیقی کشیده دو پشته هر روي پالستیکی هاي پوش خاك). 25(
 هـا  غده کاشت. شد ایجاد پالستیک روي منافذي ها بوته بین فاصله و

یبـاً و هفتـه زودتـر از تـاریخ     تقر( مـاه  ینفـرورد  نهم و بیست تاریخ در
  جهـت  یـاز موردن اطالعـات  و گرفـت. آمـار   معمول در منطقـه) انجـام  

سـینوپتیک   هواشناسـی  ایسـتگاه  از روزانـه ت صور به آبی نیاز محاسبه
 ثابـت  آبیـاري  و دور سطحی اي قطره آبیاري روش. گردید اخذ اسدآباد

 توسـط کنتورهـاي   مصـرفی  آب حجـم . شـد  گرفته نظر درروزه)  (سه
نیـاز آبـی    درصـد  100شـد و بـر اسـاس     گیـري  انـدازه  شده واسنجی

  .زمینی محاسبه و توزیع شد یبس
درصد سـبز   80امل زمان الزم تا کسب ش داشت مرحله صفات از

 وزایی، ارتفاع گیاهان در مرحله گلدهی، تعـداد   شدن، تعداد روز تا غده
عمل آمد. همچنین زمان رسیدگی گیاهـان   گیري به  سطح برگ اندازه

در تیمارهاي مختلف ثبت و طول دوره رشد (تاریخ رسیدن) مشـخص  

 30تـر از   ندازه کوچکهاي تولیدي به سه ا شد. در مرحله برداشت غده
شـده و   یـک تفکمتر  میلی 50تر از  متر و بزرگ میلی 50تا  30متر،  میلی

 غده سه کرت هر گیري ماده خشک غده، در توزین شدند. جهت اندازه
تـک   سـپس  شـد،  یادداشت غده هر وزن و تصادفی انتخاب صورت به

 گـراد  یسـانت  درجه 75 دماي با آون در و درآمده برگهصورت  به ها غده
  .ثبت گردید ها آنو وزن  قرارگرفته ساعت 72 مدت به

 افـزار  نـرم ي حاصـل، از طریـق   هـا  دادهمحاسبات آماري و آنـالیز  
SAS  هـا از روش   میـانگین   ) انجام شـد. جهـت مقایسـه   2/9(نسخه

  اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد. آزمون چند دامنه
 

  نتایج و بحث
) نشـان داد کـه در اغلـب    2و  1(جـداول   نتایج تجزیـه واریـانس  

هاي تولیدي  یراز درصد ماده خشک غده) و اندازه غدهغ بهصفات رشد (
دار  اتیلنی معنی یپلپوش  در درجات مختلف و نیز عملکرد کل اثر خاك

اتیلنی در زمان الزم تـا کسـب    یپلپوش  شد. اثرات متقابل رقم و خاك
هـاي کوچـک و    ه، درصد غـده درصد سبز شدن، تعداد ساقه در بوت 80

هاي خوراکی و نیـز   هاي اندازه متوسط، درصد غده بدشکل، درصد غده
  دار شد. عملکرد کل حداقل در سطح پنج درصد معنی

  
 زمینی از صفات رشد در دو رقم سیببر برخی  اتیلنی یپلپوش  استفاده از خاكواریانس اثرات  تجزیه -1جدول  

Table 1- ANOVA of the effect of polyethylene mulch on some growing traits in two potato cultivars 
 P›F  

سطح 
 برگ
Leaf 
area 

  تعداد ساقه در بوته
Number of 
main stem  

 ارتفاع بوته در گلدهی
Plant height in 
flowering time  

تعداد روز تا 
  زایی غده

Days to 
tuberization  

  سبز شدن% 80زمان الزم تا 
Requirement time to 80% 

percent growing  

DF  
درجه 
 آزادي

S.O.V  
 بع تغییراتامن

0.048 0.058 0.079 0.089 0.35 2 
 بلوك

Block  
      

  آگریا
Agria 

0.021 0.039 0.036 0.042 0.004 4 
 اتیلنی یپل پوش خاك

Polyethylene 
mulch  

     9 
  خطا

Error  
      

  سانته
Sante 

0.018 0.026 0.010 0.022 0.012 4 
 اتیلنی یپل پوش خاك

Polyethylene 
mulch  

     9 
  خطا

Error  
22.32 18.32 9.45  7.97 3.50  

  ضریب تغییرات
C.V 

  دار بدون اختالف معنی nsدرصد و  5و  1دار در سطح  به ترتیب بیانگر وجود اختالف معنی *، **
** * and, ns represent the significant effect (P<0.01 0.05, and non significant respectively).  
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اده خشک غده در دو رقم هاي تولیدي، عملکرد کل و درصد م بر اندازه غده اتیلنی یپلپوش  استفاده از خاكواریانس اثرات  تجزیه - 2جدول 
 زمینی سیب

Table 2- ANOVAof the effect of polyethylene mulch on tuber size, total yield and percentage of tuber dry matter in two 
potato cultivars 

 P›F  

درصد ماده 
 خشک غده

Dry tuber 
percentage 

عملکرد 
  کل

Total 
yield  
  

هاي  درصد غده
 55از  تر بزرگ

  متر میلی
Percentage of 
tubers larger 
than 55 mm  

با  هاي  درصد غده
تا  35اندازه متوسط 

 متر میلی 55
Percentage of 

average tuber size 
from 35 to 55 mm  

هاي  درصد غده
 35تر از  کوچک

  متر میلی
Percentage of 
tubers smaller 

than 35 mm  

تعداد روز 
 تا برداشت
Days to 
harvest 

  

DF  
درجه 
 آزادي

S.O.V  
 بع تغییراتامن

0.032 0.08 0.042 0.320 0.160 0.126 2 
 بلوك

Block  
       

  ریاآگ
Agria 

0.081 0.041 0.031 0.041 0.035 0.012 4 
 اتیلنی یپل پوش خاك

Polyethylene 
mulch  

      9 
  خطا

Error  
       

  سانته
Sante 

0.097 0.023 0.018 0.028 0.008 0.008 4 
 اتیلنی یپل پوش خاك

Polyethylene 
mulch  

      9 
  خطا

Error  
12.46 11.23 8.12 25.05  16.22 2.10  

  ضریب تغییرات
C.V 

  دار بدون اختالف معنی nsدرصد و  5و  1دار در سطح احتمال  به ترتیب بیانگر وجود اختالف معنی *، **
** * and, ns represent the significant effect (P<0.01, 0.05, and non significant respectively)  

  
ـ با مقایسه میانگین نتایج مشخص شد که بـا پوشـش    اتیلنـی   یپل

درصد سـبز شـدن حاصـل شـد.      80ترین زمان ممکن  شفاف در کوتاه
روز  91/2متوسـط  طـور   بهدرصد در این پوشش  80سرعت سبز شدن 

دار  ها و تیمار بدون پوشش بود که تفاوت معنی تر از سایر پوشش یعسر
یـه سـفید وضـعیت    دوالاتیلنـی سـیاه و    یپلها داشت. دو پوشش  با آن

هـا داشـتند و بـا     ها از خـاك و سـبز شـدن آن    بوتهیکسانی در خروج 
سـرعت سـبز شـدن در موقعیـت دوم قـرار       ازنظرروز  91/14متوسط 

تک الیه سـفید و تیمـار شـاهد      پوش دار با خاك گرفتند و تفاوت معنی
ـ نشان دادند. دو رقم در دو پوشش  یـه و سـفید پاسـخ    دوالاتیلنـی   یپل

ي کـه  ا گونـه  بهن دادند. درصد سبز شدن نشا 80کسب  ازنظرمتفاوتی 
در رقم آگریا واکـنش یکسـانی داشـتند امـا در رقـم سـانته وضـعیت        

 ).1یکنواختی نداشتند (شکل 
سن  به یکینزد در مزرعه وابستگی زمینی یبسسرعت سبز شدن 

خـود   نوبـه  بـه فیزیولوژیکی غده بذري داشته و سن فیزیولوژیکی هـم  

ن در سطح باالتري متأثر از تابعی از روند بلوغ غده در مزرعه و همچنی
 مختلـف  ارقـام  و در باشـد  شرایط محیطی غده در دوره انبارداري مـی 

است. در شرایط یکسان از عمق کاشت و نیز بافت  متفاوت زمینی یبس
خاك، سرعت سبز شدن و خروج از کاشت در مرحله پس از کاشـت و  

رطـوبتی در   رژیـم  در مزرعه بیشتر تحت تأثیر دماي محـیط خـاك و  
درصـد   80در کسب  توجه قابلتفاوت ). 27 و 17( گیرد قرار می مزرعه

هاي پالستیکی بیشتر انعکاسـی   سبز شدن و خروج از خاك در پوشش
ـ  یـز رها بر دماي خـاك و ایجـاد شـرایط متفـاوت در      از تأثیر آن یم اقل

 سـیاه  مـالچ  بـرخالف  شـفاف  پالستیکی باشد. مالچ مربوط به خود می
 درصـد  95تا  85 مقابل در کند و یم جذب مترک را خورشید تشعشعات

 پالسـتیکی  هـاي  مالچ سطح زیر در. دهد یم انتقال نسبیطور  به را نور
 يهـا  مـوج  طـول  و شـده  پوشیده آب کوچک قطرات با معموالً شفاف
ضـمناً بازتـابش    نماینـد،  ی از این قطرات ریز عبور میراحت بهنور  کوتاه

هاي شفاف کمتر بوده و نسـبت   مالچبلند در  موج طولامواج حرارتی با 



  547    زمینی یبساتیلنی بر رشد و عملکرد  یپلپوش  بررسی اثر نوع خاك

هاي سیاه بازتابش حرارت کمتري داشته و بیشتر به محبـوس   به مالچ
ظرفیـت   بنـابراین ؛ کننـد  شدن حـرارت در محـیط خـاك کمـک مـی     

هـاي سـفید و سـیاه     نگهداري حرارت در مالچ شفاف نسبت بـه مـالچ  
در ایـن   مورداسـتفاده در مقایسه اثر انواع مالچ  ).6و  3باشد ( بیشتر می

آزمایش بر سرعت سبز شدن و خـروج از خـاك مـالچ شـفاف قابلیـت      
بیشتري نشان داد و پوشش شفاف با بیشترین تأثیر بـر سـرعت سـبز    
شدن در هر دو رقم وضـعیت ممتـاز و متمـایزي را نسـبت بـه سـایر       

  ها و تیمار بدون پوشش ایجاد کرد. پوشش
  

  
  زمینی یبسدر دو رقم  زنی درصد جوانه 80زمان الزم تا کسب رقم بر  ×اتیلنی  یپلپوش  خاكابل متق اثر - 1شکل 

  باشند با استفاده از آزمون دانکن نمی) P≤0.05( دار معنی اختالف داراي مشترك حروف با اعداد
Figure 1- Interaction effect of polyethylene mulch ×cultivar on time requirement to 80% percent growing in tow potato 

cultivars 
Means  followed by the same letter had no significant difference (P≤0.05) based on Duncan’s multiple range test 

 
پوش سفید و شـفاف بـا تفـاوتی غیـر      در دو تیمار خاك زایی غده

اتفـاق افتـاد کـه بـا      تـرین زمـان   دار نسبت به همدیگر در سریع معنی
اتیلنـی و تیمـار    پـوش پلـی   تر نسبت به دو خاك روز سریع 3/5متوسط 

آمـاري نیـز تفـاوت     ازنظـر زایی صورت گرفت و  پوش غده بدون خاك
ها ایجاد کـرد. دو تیمـار    درصد آزمون دانکن با آن 5دار در سطح  معنی

 نسـبتاً ت زایـی وضـعی   تعداد روز تا غـده  ازنظریه دوالاتیلنی سیاه و  یپل
داري در سطح  معنی  پوش داشتند و تفاوت مشابهی با تیمار بدون خاك

 ).3درصد آزمون دانکن نداشتند (جدول  5
 دربرگیرنـده  و اسـت  پیچیده فرآیند زمینی یک یبس غده زایی در

 هورمـونی  و بیوشـیمیایی  مورفولـوژیکی،  آناتومیکی، تغییرات یکسري
 غـده  بـه هـا   آن شدن یلتبد و ها استولون یابی یزتما به منجر که است

 فرآینـد  بـر  رقـم  نـوع  و ژنتیکـی  يهـا  پاسـخ  بـر  عالوه). 9( گردد یم
 درجـه  و نـور  کیفیـت  تـابش،  مـدت  طـول ( محیطی عوامل زایی، غده

. باشند یمؤثر م پدیده این در) نیتروژن سطوح یژهو (به تغذیه و) حرارت
 زایی غده از باال حرارت درجه و نیتروژن سطوح که استشده  مشخص
 پلی سوکروز، بیشتر غلظت و باال نور شدت مقابل در. کنند یم ممانعت

ـ  زایی غده کننده یکتحر کوتاه روز طول همچنین و ها ینآم  باشـند  یم
 و محیطـی  عوامـل  یرتـأث  که است شده معلوم طرفی از). 22و  19، 9(

ـ  از زایـی  غده بر یرمستقیمطور غ به زایی غده فرآیند بر اي یهتغذ  قطری
 مشـابه  ترکیبـات  و اسـید  جیبرلیـک زاد  درون هورمون سطوح بر یرتأث

پوشش پالستیکی شفاف بر زمـان   توجه قابلتأثیر ). 2( گردد می اعمال
رسد متأثر از اثرات آن بر جـذب بیشـتر نـور     زایی به نظر می وقوع غده

یجه افزایش سرعت و قدرت درنتتوسط خاك و افزایش دماي خاك و 
کـه   یی و راندمان فتوسنتز باشـد کارا باال رفتنیت هادرنجذب ریشه و 

سـازي   در غـده  1محـرك الزم  متعاقب آن با سنتز ساکارز و دیگر مواد
 گردد. تر ممکن می زمینه ورود به این فرآیند سریع

ها  پوش پوش شفاف ارتفاع بوته بیشتري نسبت به سایر خاك خاك
متـر   سـانتی  53/5متوسـط   طور بهپوش ایجاد کرد.  و تیمار بدون خاك

هـا   پوش پوش در مقایسه با سایر خاك ارتفاع بیشتري در این نوع خاك
اتیلنی ارتفاع گیاهـان در زمـان    یپلهاي  پوش ایجاد شد. در سایر خاك

 پـوش  خـاك داشته و نسبت به تیمار بـدون   سطح همگلدهی وضعیتی 
                                                             

1- Assimilates 
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نظـر  متر بیشتر بود و از ایـن   سانتی 14/6متوسط  طور بهارتفاع گیاهان 
پـوش داشـتند    درصد با تیمار بدون خاك 5داري در سطح  تفاوت معنی

  ).3(جدول 
 در علـت  بـه  احتمـاالً  شـفاف  پـوش  خـاك  در بوته ارتفاع افزایش

 توسـط  خاك مطلوب دماي شدن فراهم و رطوبت توأم بودن دسترس
سـرعت سـبز شـدن     ازنظرپوش شفاف  خاك. باشد پوش خاك نوع این

ایجاد کـرد و ایـن خـود     ها پوش ز سایر خاكتري ا یت مطلوبوضعنیز 
تواند دلیل دیگري بر ارتفاع بیشتر گیاهان در زمان گلدهی نسـبت   می

پـوش   یر خـاك . تأثباشد پوش خاك ها و تیمار بدون پوش به سایر خاك
ونـگ و   شفاف بر سـرعت رشـد و افـزایش ارتفـاع گیاهـان بـا نتـایج       

  .دارد مطابقت) 30(همکاران 

  
 زمینی درصد ماده خشک غده در سیب اتیلنی بر برخی از صفات رشد و یپلپوش  اكاثر خ - 3جدول 

Table 3-The effect of polyethylene mulch on some growing traits and tuber dry matter percentage in potato 

 Tuber dryماده خشک غده 
matter  

(%) 

  سطح برگ
Leaf area 
 (cm2 per 

plant) 

 یاهان در گلدهیارتفاع گ
Plant height in 
flowering time 

 (cm)  

  زایی تعداد روز تا غده
Days to 

tuberization  

 Polyethylene پوش نوع خاك
kind 

16.79 a 6184.9 a 62.5 a 46.83 b شفافاتیلن  یپل  
Clear polyethylene 

15.46 a 6411.3 a 57.33 b 47.50 b اتیلن سفید یپل  
 White polyethylene 

16.02 a 6106.4 a 56.75 b 51.83 a اتیلن سیاه یپل  
Black Polyethylene 

16.12 a 59.41.8 a 56.83 b 52.50 a اتیلن دوالیه یپل  
Bilayer Polyethylene 

17.36 a 5260.5 b 50.83 c  53.16 a پوش بدون خاك  
Non Polyethylene 

 باشند نمیبا استفاده از آزمون دانکن ) P≤0.05( دار عنیم اختالف داراي ستون هر در مشترك حروف با اعداد
Numbers followed by the same letter in every colomn had no significant difference (P≤0.05) based on Duncan’s multiple range test 

  
پـوش قـرار    سطح برگ در هر دو رقم تحت تأثیر تیمارهاي خـاك 

داري سـبب افـزایش    معنـی  صورت بهپوش  اكگرفت. هر چهار نوع خ
درصد آزمـون دانکـن بـا     5ها در سطح  سطح برگ شدند و این تفاوت

  ).3دار شد (جدول  یمعنپوش  تیمار بدون خاك
تواند ناشی  پوش بر سطح برگ می تیمارهاي خاك توجه قابلتأثیر 
ها بر حفظ رطوبت، کاهش تنش رطوبتی و افـزایش دمـاي    از تأثیر آن

و فعال عناصر غـذایی باشـد کـه     مؤثریجه جذب و انتقال درنت خاك و
خود با تحریک رشد منجر به افزایش سطح سبز گیـاه خواهنـد    نوبه به

هاي  ها در کاهش رشد علف پوش شد. از طرف دیگر اثرات مثبت خاك
تواند با کاستن از قدرت رقابت علف هرز با گیاه اصـلی سـبب    هرز می

طح فعال فتوسـنتزي را افـزایش دهـد.    تحریک رشد رویشی شده و س
 در این پژوهش زمینی یبس پوش بر افزایش سطح برگ در اثرات خاك

 )15جیمنــز و همکــاران ( –و ایبــارا ) 33(زائــو و همکـاران   نتــایج بـا 
  .دارد مطابقت

داري در تیمارهـاي   در میزان درصد ماده خشک غده تفاوت معنی
). 3وش ایجاد نشد (جدول پ اتیلنی و بدون خاك پوش پلی مختلف خاك

دار بـا   درصد ماده خشـک غـده تفـاوت معنـی     ازنظردو رقم  درمجموع
همدیگر داشتند و در رقم آگریا نسبت به سانته درصد ماده خشک غده 

 تحقیق نتیجه با وضعیت ). این4دار بیشتر بود (جدول  به صورتی معنی
اتیلنی بـر   یپلپوش  دار خاك در اثربخشی معنی) 28(وداس و همکاران 

رسـد اثـر    به نظر مـی  .ندارد مطابقت دار ماده خشک غده افزایش معنی
توانـد   در افزایش عملکرد در این آزمایش بیشتر مـی  پوش خاكمثبت 

افـزایش   یر آن بر سطح سـبز، میـزان رانـدمان فتوسـنتز و    تأثناشی از 
یتـاً عملکـرد تـازه    نهاتوده متناسب با افـزایش وزن تـر غـده و     یستز

افزایش ماده خشک غده، وزن تـر   موازات بهباشد. به عبارتی محصول 
ی اثرات آن را تعدیل نموده است کـه  نوع بهیداکرده و پآن نیز افزایش 

ــیدرنها ــزایش معن ــاده خشــک  یــت اف یزغــده در رداري در درصــد م
ایجـاد   پـوش  خـاك اتیلنی در مقایسه با عدم اسـتفاده از   یپلتیمارهاي 

هـر نـوع افـزایش عملکـرد در      درمجمـوع نشده است. ضـمن اینکـه   
تواند با افزایش درصـد مـاده خشـک غـده نیـز       نمی لزوماًزمینی  یبس

  همراه باشد.
پـوش و رقـم قـرار     تحت تأثیر نوع خاك شدت بهتولید تعداد ساقه 

پوش شفاف و در رقم سانته  گرفت. بیشترین میزان تولید ساقه با خاك
 درصـدي  62افـزایش   بـا  متوسـط  طـور  به حاصل شد که از این حیث
دار  پوش تفاوت معنی اتیلنی و بدون خاك یپلنسبت به تیمارهاي دیگر 

تولیـد   ازنظـر زمینی واکـنش متفـاوتی    یبسدو رقم  درمجموعداشت. 
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اتیلن داشتند. در رقم آگریا  یپلپوش و  ساقه در تیمارهاي مختلف خاك
پـوش   خاك اتیلنی و بدون یپلداري بین تیمارهاي مختلف  تفاوت معنی

  ).2دار شد (شکل  ها معنی ایجاد نشد اما در رقم سانته این تفاوت

  

 
 زمینی یبسدر  متوسط تعداد ساقه اصلیاتیلنی و رقم بر  یپلپوش  خاكمتقابل  مقایسه میانگین اثر - 2شکل 

  باشند ده از آزمون دانکن نمیبا استفا) P≤0.05( دار معنی اختالف داراي مشترك حروف با اعداد
Figure 2- mean comparison of iteraction effect of polyethylene mulch and cultivar on number mean of main stem in potato 

Means  followed by the same letter had no significant difference (P≤0.05) based on Duncan’s multiple range test 
  

 صـفتی هرچند  غده روي زمینی یبس هاي جوانه شدن فعال نسبت
 فیزیولـوژیکی  تأثیر شرایط تحت خودنوبه  به اما باشد می رقم به وابسته
). 27( گیـرد  مـی  قـرار  نیـز  بذري غده فیزیولوژیکی سن و رشد ابتداي

 از انعکاسـی  اتـیلن  نـوع پوشـش پلـی    از ساقه تولید میزان یرپذیريتأث
 بـر  کاشـت  بستر میکروکلیماي و رشد در محیط خاك یمحیط عوامل
 بـا . باشـد  یم کاشت اولیه مراحل در غده هاي جوانه شدن فعال آهنگ
 بوده برخوردار یکسان رشدي شرایط از دو رقم هاي غده اینکه به توجه

 در عمالً لذا بودند شده نگهداري انبار در یکسان شرایط در همچنین و
 قـرار  کاشت بستر در مشابه نسبتاً ولوژیکیفیزی شرایط با کاشت هنگام
 انجـام  کاشـت  ابتـداي  همـان  پـوش از  خاك تیمار طرفی از و گرفتند
 یرتـأث  از ناشی تواند می بیشتر ساقه تعداد در حاصله تغییرات لذا. گرفت
 رشـد  تحریـک  بـر  پوش خاك مختلف تیمارهاي در دماي خاك میزان
بوده و رقـم   توجه قابلم نیز حال که پاسخ نوع رق یندرعها باشد.  جوانه

سانته به بهترین وجه نسبت به این تغییـرات دمـا و رطوبـت واکـنش     
  نشان داده است.

 کـانوپی  حجـم  تعیـین  در مهـم  عوامـل  از یکی اصلی ساقه تعداد
 در دخیل عوامل سایر محدودیت با گیاهان که شرایطی در که باشد می

اثربخش  نهایی السیوناسیمی حجم در تواند می نشوند، مواجه فتوسنتز
هـاي   ارقام و کلون ارزیابی در قبل هاي سال در که نتایجی با). 4( باشد

 که شد مشخص گرفت، صورت )20پرویزي ( توسط زمینی یبسجدید 

زمینـی   یبسـ ی در میزان تولید ساقه در ارقام مختلف توجه قابلتفاوت 
 یموردبررسـ هاي  ارقام و کلون بین در آگریا رقمعموماً وجود داشته و 

 از این لحاظ نتـایج  که باشد برخوردار می ی کمتريساقه دهاز ظرفیت 
پـوش   اثـرات خـاك   .باشـد  یم قبلی هاي یافته بر تأییدي پژوهش این

 نتـایج  زمینـی در ایـن پـژوهش بـا     یبسشفاف در افزایش تعداد ساقه 
 کاشـی  و ) و فرهـادي Citrullus lanatus( هندوانـه  در) 5( تحقیـق 

زمینی همخـوانی   یبسپوش سیاه و شفاف در  فاده از خاك) در است10(
  دارد.

ی بر تعـداد روز  توجه قابلاتیلنی اثرات  هاي پلی یري پوششکارگ به
تا برداشت و طول دوره رسیدگی در هر دو رقم گذاشت. هرچند پاسـخ  

هـا   اتیلنی و میزان اثرگـذاري انـواع پوشـش    دو رقم به نوع پوشش پلی
روز در تیمـار بـدون    120گریا طول دوره رشد از متفاوت بود. در رقم آ

روز کاهش پیدا کرد و اثـرات کاهشـی    16/113پوش به متوسط  خاك
اتیلنی شفاف و سفید بیشتر بود. در رقم سانته طـول   یپلدر دو پوشش 

روز کـاهش پیـدا کـرد و اثـرات      98روز بـه   105دوره رشد از متوسط 
). اثـرات  5بـود (جـدول    یـه بیشـتر  دوالاتیلنی  یپلکاهشی در پوشش 

اتیلنی در تسریع در برداشت و زودرسـی محصـول    یپلهاي  پوش خاك
هـا در خیـار    زمینـی در ایـن پـژوهش بـا نتـایج سـایر پـژوهش        یبس
)Cucumis sativus ()12(در ،  ) خربــزهCucumis melo( 
  مطابقت دارد. )Cucurbita pepo( )6و در کدو ( )23(
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 اندازه کوچک حـاکی از  هاي غده تولید در ها داده میانگین مقایسه

 در. بود اندازه این در ها غده تولید درصد بر پوش خاك نوع دار معنی اثر
کوچـک   غده میزان شفاف بیشترین اتیلنی یپل پوش خاك با آگریا رقم

 سـایر  و پـوش  خـاك  بـدون  تیمـار  با داري معنی اختالف که شد تولید
 رقـم  در. کـرد  ایجـاد  سانته رقم نیز و رقم این در اتیلنی یپل تیمارهاي

 کوچـک  غـده  بیشتري درصد پوش خاك تیمار همین در هرچند سانته
 در. شـد  برخوردار کمتري میزان از درصد 9/1 میانگین با اما شد تولید
 و) دوالیه و سیاه سفید، اتیلن ی(پل پوش خاك دیگر تیمار سه سانته رقم

 کوچـک  غـده  ولیـد ت درصـد ازنظـر   یکسانی وضعیت پوش خاك بدون
 واکـنش  و بـود  متفاوتنسبتاً  ها پاسخ آگریا رقم در که ی. درحالداشتند

 پاسـخ  رقـم  دو در نیـز  متوسـط  غـده  تولید در. نیامدبه وجود  یکسانی
. بـود  اتیلنـی  پلی پوشش از متأثرشدت  به آگریا رقم. شد ایجاد متفاوتی

 داري معنـی  تفـاوت  و نشد برقرار وضعیت این سانته رقم در که یدرحال
 بـدون  و پـوش  خـاك  تیمارهـاي  بـین  متوسط غده تولید درصدازنظر 
 مشابه وضعیتی خوراکی، غده درصد تولید. ازنظر نشد ایجاد پوش خاك
ـ  پوشـش  بـه  رقـم  دو واکـنش  و شد حاصل متوسط غده  و اتیلنـی  یپل

 غـده  تولیـد  در داري معنی تفاوت آگریا رقم در. بود متفاوت پوش خاك
 پاسخ نظر این از سانته رقم که ی. درحالشد ایجاد ها پوشش در خوراکی
 در سانته رقم در خوراکی غده درصددرمجموع  هرچند. داشت یکسانی
 عملکـرد . ازنظر بود بیشتر بسیار تیمارها تمامی در آگریا رقم با مقایسه

 و همـدیگر  با داري معنی تفاوت پوش خاك تیمارهاي آگریا رقم در کل
 پوشـش  دو آگریـا  رقـم  در. داشـتند  پوش خاك نبدو با تیمار همچنین

 بـا  کـه  داشـتند  را عملکـرد  میـزان  بیشترین شفاف و سفید اتیلنی یپل
 و پـوش  خـاك  دیگـر  نـوع  دو با امانداشتند  داري معنی تفاوت همدیگر

 سـانته  رقـم  در. دادنـد  نشـان  دار معنـی  تفـاوت  پوش خاك بدون تیمار
ـ  مارهايتی بین کل عملکردازنظر  داري معنی تفاوت ایجـاد   اتیلنـی  یپل

  ).4 جدول( دار شد معنی پوش خاك ها با تیمار بدون نشد اما تفاوت آن
 30تـر از   کوچـک ( کوچـک  غـده عنـوان   بـه  یدشـده تول هاي غده

 یا و فرآوري صنایع در که شود می شامل را هایی غدهمعموالً  متر) میلی
 ایـن  نهمچنـی . گیرنـد  قـرار مورداسـتفاده   توانند نمی خوراکی مصرف

 و داشـته  مزرعه در کشت جهت کمتري قابلیت نیز بذريازنظر  ها غده
 اگرچـه  آگریا رقم در. دهند می تشکیل را محصول ضایعاتی جزء اغلب
در  اما شد، ایجاد شفاف اتیلنی پلی پوشش با اندازه کوچک بیشتر تولید
 رقـم  نیـز  کل عملکرد نیز و خوراکی غده و بذري غده میزان در مقابل

 تولید لذا. داشت پوشش نوع این در یتوجه قابل و ممتاز وضعیت اآگری
 منفی اثرعنوان  به شفاف پوشش در و آگریا رقم در کوچک غده بیشتر

 غـده  از بیشـتري  میـزان  تولیـد  در آن مثبت اثرات با پوشش نوع این
 یپوشـ  چشـم  قابل و شده جبران کل عملکرد یتاًنها و خوراکی متوسط،

 کوچک غده تولید آگریا رقم در و سفید پوشش در لحا ین. درعباشد می
 در و بیشـتر  خوراکی و متوسط غده تولید با وضعیت این و بود تر یینپا

 ایـن  بـاالتر  سازگاري و قوت نقطه که شد همراه باالتر عملکرد ضمن
  .باشد می آگریا رقم در پوشش نوع

 ثـرات اتیلنی ا یپل پوش خاك مختلف انواع از استفاده سانته رقم در
 نتـایج  ایـن  بـا . داشـت  کل عملکرد میزان در یکنواختی نسبتاًمثبت و 
 اثرات ها پوش خاك ییکارا در زمینی یبس در رقم نوع که شد مشخص

 رشـد  دوره طـول  بـا  ارقـامی  در رسـد  مـی  نظر به و داشته چشمگیري
 حاصـل  هـا  پوش خاك از تري متفاوت اثرات تر طوالنی و ارقام دیررس

ین اثــر مثبــت مــالچ در بهبــود رشــد و عملکــرد بیشــتر. شــد خواهــد
تواند ناشـی از توانـایی آن در افـزایش دمـاي خـاك و       زمینی می یبس

باشد که با ایـن وضـعیت    1ییاندام هواکاهش نسبی در دماي پوشش 
ظرفیـت فتوسـنتز    باال رفتنیافته و با  یشافزاجذب آب و مواد غذایی 

قابل با بازتابش کمتر نور و یابد. در م یی مصرف آب نیز افزایش میکارا
زمینـی   یبسـ هـاي احتمـالی در    انداز از بروز تـنش  کاهش دماي سایه

کاسته و با کاهش تبخیر و تعرق (ضریب خشکی) از هدر رفت آب نیز 
اتیلن شفاف و سفید در بهبود ایـن   یپلرسد دو نوع  کاهد. به نظر می می

سـیاه بیشـتر    زمینی نسبت به مالچ یبسوضعیت بهتر عمل کرده و در 
  قابل توصیه باشند.

  
  گیري کلی نتیجه

هـاي   ی مشـخص شـد کـه پوشـش    خـوب  بـه با نتایج این پژوهش 
ی بر افزایش قدرت رشد، کاهش طول دوره توجه قابلاتیلنی اثرات  یپل

زمینی دارند. همچنین بر عملکرد کل  یجه بر زودرسی سیبدرنترشد و 
دار دارنـد. در   بـت و معنـی  هاي مختلف اثـرات مث  و تولید غده در اندازه

بیشتر صفات رشد و همچنین عملکرد کل پاسخ متفاوتی نسبت به نوع 
اتیلنی شفاف قابلیـت و   یپلرسد پوشش  پوشش ایجاد شد و به نظر می

زمینـی   یبسـ اتیلنـی در   یپلهاي  یی بهتري نسبت به سایر پوششکارا
  داشته باشد.
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Introduction: The advantages of plastic mulches have been known in production of agricultural crops. Their 

capability have been demonstrated to help nutrition uptake, precocity and yield of fruit trees, and decreasing of 
aphid population as viruses pest vectors. It is also demonstrated some advantages of plastic mulch on some traits 
in potato such as increasing growth rate, yield and number of medium tuber size. Also, the effects of combined 
use of straw, chopped and polyethylene as well as different levels of irrigation (60, 80, 100, 120% water 
requirement) on yield and water use efficiency in potato have been investigated. In previous studies, it is 
concentrated on the effect of the special type of plastic on growing aspect of potato and there is no comparative 
assessment between different types of the mulches. So that in this research we evaluated the responses between 
types of plastic mulches. 

Material and Methods: this research was conducted under field conditions. A factorial experiment was 
designed based on randomized complete block design with three replications. The experimental treatments 
consisted of mulch in five levels (clear, white, black, double layer and control (without mulch)) and two cultivars 
(Agria and Sante). Each plot was designed in 4 m2. For every plot, ridges were divided into complicated double 
rows with 50 × 150 centimeters wide. Irrigation tapes were placed between every duplicated row. Water 
requirement was calculated through corrected evapotranspiration (ETo) by Penman-Monteith equation with 
considering 90% water use efficiency. During the growing season some characteristics such as requirement time 
to 80% emergence, tuberization time, plant height in flowering time, number of stems and leaf area have been 
measured. Harvesting time was recorded along with measurement of tuber weights. Total yield was measured by 
random selection of one m2 in each plot. Harvested tubers were separated based on three sizes; edible tuber 
(large tuber), average tuber and small tuber size. Tow-way analysis of variance (ANOVA) of data was carried 
out using SAS software and means were compared byDuncan’s Multiple Range Test at probability level of 5% 

Results and Discussions: The results of the experiment showed that application of plastic mulch and cultivar 
had significant effect (P≤ 0.01) on most of growing traits. Effect of cultivar and plastic mulch had no significant 
different on tuber dry matter. Mean comparison of 80% emergence date, number of main stem, growth duration, 
ranking of tubers size and total yield showed significant effect between cultivars and plastic mulches. Sante 
cultivar with clear mulch reach in shortest time to 80% emergence (11.3 days) and tuberization time (46.46 
days). Significant difference between polyethylene mulches in emergence date is due to the effect of mulch 
characteristics on soil temperature and moisture. Consequently, soil microclimate would be changed and growth 
habits of potato plant inclined to suitable responses. Clear plastic mulch had highest plant height and number of 
main stem compared to other mulches and control treatment. Leaf area also affected by mulches; so that four 
types of plastic mulches had more leaf area comparison to control. Significant effect of mulch treatments on leaf 
area can be related to conservation of moisture and reduction of water stress. Meanwhile, increasing of uptake 
and transferring of mineral nutrient can be promoted growth rate. All this reaction can increase leaf area in 
plastic mulch treatments. Totally, application of plastic mulches could improve growth rate, growth duration and 
total yield of potato.  

Conclusions: The result of this research showed that polyethylene mulch can obviously increase growth rate 
as well reduce growth duration. Also, plastic mulch can significantly increase total yield and positive reaction 
effect on tuber size. Different types of plastic mulches showed different responses on growth traits and total 
yield. It seems clear mulch be more capable in the most traits and total yield compared with other plastic. 
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