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  ايران علوم گياهان زراعي مجله 
 )157-164 (1390، 1 شماره ،42دوره 

 E-mail: tavakkol@ut.ac.ir  0261-2246686 :تلفن  رضا توكل افشاري:  نويسنده مسئول*

   ييايمينوع و زمان مصرف مواد ش يبررس
  زميني سيب چه غدهشكستن خواب بر 

  
 *3ي و رضا توكل افشار2ينيد محمدباقر حسي، س1يميخالد سل

   دانشگاه تهرانيعي و منابع طبيس كشاورزي پرداستاد و اريدانش ارشد، ي كارشناسي، دانشجو3، 2، 1
  )1/10/89: بيخ تصوي تار- 19/8/88: افتيخ دريتار(

  
  دهيچك

  
 ييايميمواد ش) ك هفته پس از برداشتيبالفاصله و  (مصرف زمان تأثيرش ين آزمايدر ا

 يهاچهغده شكستن خواب يبر رو) كيبرليج دي و استيواورهد كربن، ي سولفيت، دينديرا(
ليتر در ليتر به   ميلي2/0( تيمار راينديت . قرار گرفتيابي رقم مارفونا مورد ارززميني سيب

توسط قرار )  به مدت چهار روزمترمكعبليتر در   ميلي25(و كربن دي سولفيد ) دو روزمدت 
 و تيمار اسيد دار دربي بدون منفذ ها جعبهها در معرض بخار اين مواد در چهدادن غده
 درصد به مدت دو 3محلول (و تيواوره ) گرم بر ليتر به مدت دو ساعت  ميلي50(جيبرليك 

نتايج نشان . ها در محلول آبي اين مواد انجام گرفتچهر كردن غدهو از طريق غوطه) ساعت
هاي چهي بر روي شكستن خواب غدهدار معني تأثيرداد كه زمان كاربرد مواد شيميايي 

به طوري كه راينديت و دي سولفيد كربن در يك هفته پس از برداشت و .  داردزميني سيب
در هردو .  بيشتري برخوردار بودندتأثيررداشت از اسيد جيبرليك و تيواوره بالفاصله پس از ب

ن يشترين و بيكمترهاي تيمار شده با راينديت و تيواوره داراي چهزمان مصرف، به ترتيب غده
 تعداد جوانه فعال، طول و ي دارايدار معنيمار شده به طور ي تيهاچهغده. دوره خواب بودند

 يدار معني، اختالف البته در هر تيمار .شده بودندمار ني تيهاچه غده نسبت به يشتريوزن تر ب
هاي تيمار شده با چه وزن در واحد طول جوانه در غده .ن دو زمان مصرف مشاهده شديدر ب

هاي شاهد بود، اما وزن در واحد طول چهراينديت، دي سولفيد كربن و تيواوره، بيشتر از غده
  .هاي تيمار نشده بودچه غدهك كمتر از هاي تيمار شده با اسيد جيبرليچه جوانه در غده

  
   دي سولفيد كربن، تيواوره،ت،يندي طول دوره خواب، را،ينيزم بيس :هاي كليديواژه

  .            اسيد جيبرليك               
  

  مقدمه
زميني به صورت زايشي به وسيله بذرهاي سيب

هاي زيرزميني ساقه(حقيقي و غير زايشي به وسيله غده 
 در. شود تكثير مي) هاي جانبياه و ضخيم با جوانهكوت

زميني از ايران به طور سنتي براي تكثير و توليد سيب
اين روش تكثير داراي . دشو ميهاي بذري استفاده غده

سرعت تكثير پايين، بازدهي كم، : معايبي است از قبيل
هاي بعدي، به نسل ها و آفات مختلفخطر انتقال بيماري

ترل شديد و همچنين براي تكثير نياز به نياز به كن
اراضي زيادي دارد به اين صورت كه در سيستم سنتي 

درصد از سطح اراضي زير كشت براي توليد بذر 15حدود 
 زميني مورد نياز است، كه اين رقم براي گندمسيب
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 .(Struik & Wiersema, 1999)د باش مي 30به  1حدود 
 استفاده غده بذريهاي جديدي براي تكثير اخيرا روش

) ريزازديادي(ها، تكثير سريع يكي از اين روش. شودمي
اين روش بسيار انعطاف پذير بوده و منجر به توليد . است

هاي  عاري از بيماريزميني سيبهاي مقدار زيادي از غده
تواند بسياري از ريز ازديادي مي. دشو ميخاكزي 

نتي است مشكالت را كه در ارتباط با سيستم تكثير س
ميزان باالي تكثير و مواد عاري از ويروس . حل كند

، حمل و نقل و ) و ريزغدهچهغدهشامل گياهك، نشاء، (
انبارداري آسان و نياز كم به فضا حين تكثير به عنوان 

 ,Vreugdenhil)اندفوايد تكثير سريع شناخته شده

2007).  
 نيز استفاده از تكنيك كشت بافت براي  در كشور ما

 از چهغده.  به عنوان بذر پايه رايج استچهغدهليد تو
هاي توليد شده در شرايط استريل پس از انتقال گياهچه

ها چهغده. دشو ميها به گلخانه توليد اين گياهچه
 تا 5 بين اي هستند و معموالًهاي مزرعهكوچكتر از غده

 ,Struik) گرم وزن دارند 10 تا 1/0متر قطر و   ميلي25

2007a)،هايچه داراي قابليت كشت در محيط غده 
  .دباش ميهاي بذري طبيعي براي توليد غده

هاي چهيكي از مشكالت عمده در تكثير غده
 كم آنها به خاطر دوره خواب است يزن، جوانهزميني سيب

ن يي كاشته شده و پايهاكه منجر به فاسد شدن غده
 دشو مي هاي بذريغدهه يآمدن درصد سبز شدن و بن

)Vreugdenhil, 2007 .(هايبعد از برداشت، در غده 
معمولي با توجه به رقم، اندازه غده، شرايط محيطي قبل 

 هفته دوره 15 تا 1از برداشت و شرايط انبار حدود 
به  هاي ريزغده). Lommen, 1993(شود خواب ديده مي

خاطر داشتن نسبت سطح به حجم باال و در نتيجه 
 به مراتب داراي خواب بيشترميزان اسيد آبسزيك 

 شرايط و به) Leclerc et al., 1995(تري هستند طوالني
 & Struik)بد در دوره انبارداري بسيار حساس هستند 

Wiersema, 1999) .مي توان روند سن فيزيولوژيكي را 
توسط شرايط دوره انبارداري به ويژه با تنظيم دماي انبار 

مايي و دمايي باال شوك سرمايي، شوك گر. تسريع كرد
 & Struik)ند شو ميموجب تسريع در شكستن خواب 

Wiersema, 1999) .برداشت و اما زماني كه فاصله بين 
. ندارندبرد ها كار  است اين روشكمكاشت بسيار 

ها با استفاده از مواد شيميايي يك چه غدهشكستن خواب 
راه حل براي دستيابي به سبز شدن سريع و يكنواخت 

  .    ها و همچنين تعداد زياد ساقه در بوته استهچ غده
 يك بر رويبرليد جياس در زمان رشد غده، كاربرد

شود ي م ، موجب كوتاه شدن دوره خوابيبوته مادر
(Van ittersum & Scholte, 1993) . ن روش ي اتأثيراما

 و نمو غده در زمان كاربرد ي بوته مادريبه مرحله رشد
 ,.Alexopoulos et al)استاسيد جيبرليك وابسته 

ن ي، همچنزميني سيب در غده يزنك جوانهيتحر. (2006
 غده، بعد يك بر رويبرليد جيم اسيتوسط كاربرد مستق

 ;Alexopoulos et al., 2008)شود از برداشت حاصل مي

Salimi et al., 2010) .معرض بخار ها درقرار دادن غده 
 3ن، يدريوهلن كلري قسمت ات7 از يمخلوط(ت ينديرا

موجب ) ديتتراكلر  قسمت كربن1د، يكلر يد لنيقسمت ات
 ,.Kim et al)دشو ميدهي  ها به جوانهتحريك غده

1999) .Kim et al.) 1999 (ن ي بهترمشاهده كردند كه
ت، دو هفته پس از ينديوبر با رايكروتيمار ميزمان ت

 كارآيي زمان استفاده در تأثيرن يهمچن. برداشت است
) Meijers) 1972ني كربن دي سولفيد توسط خواب شك

 ييايمي شدر نتيجه زمان كاربرد مواد. تجربه شده است
ن ين ايبنابرا. كننده است نييار تعي آنها بسيدر اثرگذار

 تركيبات يشكن سه اثر خوابيق با هدف مقايتحق
يك هفته و  (هاي مختلف مصرف يي و زمانايميش

  . انجام گرفت) بالفاصله پس از برداشت
  

  هامواد و روش
 در شركت كشت بافت 1387آزمايش در بهار سال 

هاي  چه غده. پيشتاز، واقع در شهرستان كرج انجام گرفت
. هاي آزمايشگاهي توليد شدرقم مارفونا از گياهچه

 كه حاوي نسبت يهايهاي آزمايشگاهي در جعبهگياهچه
هاي جعبه. ند، كشت شدموس و پراليت پيت1 به 3

 درجه 14/20روز، /گلخانه در دماي شبكشت در 
 120.  ساعت قرار داده شدند14سانتيگراد و طول روز 

 توسط ي توليديهاچهغده  دستي،روز پس از كاشت
هاي چه از بين غدهپس از برداشت. دست برداشت شدند

 گرم 5/1  تقريبيبا وزنچه  عدد غده400، توليدي
چه در هر  غده10( با چهار تكرار و آزمايشي. انتخاب شد

شامل تيمارهاي زير بود بر روي آنها صورت كه  )تكرار
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 159  ... بر نوع و زمان مصرف مواد شيميايي بررسي :و همكارانسليمي   

 .گرفت
هاي انتخاب شده به چه غده :عامل اول زمان تيمار

دو دسته تقسيم شدند و يك گروه از آنها بالفاصله پس 
از برداشت و گروه دوم در يك هفته پس از برداشت با 

  . تيمار شدندمواد شيميايي
 كه به صورت يشكن  خوابيرهاماي دوم شامل تعامل

  .ر بودنديز
ها به مدت دو ساعت در چه غده :اسيد جيبرليك

ك قرار داده يبرليد جيتر اسيگرم بر ليلي م50محلول 
  .شدند

 3ها به مدت دو ساعت در محلول چه غده :تيواوره
  . قرار داده شدندتيواورهدرصد 

 6/31ك جعبه يها در چه غده  :كربن دي سولفيد
 25زان يد كربن به مي سولفي در معرض بخار ديتريل
 به مدت چهار روز قرار داده مترمكعبتر در يل يليم

د ي سولفيتر ديل يلي م79/0زان ي منظور مبه اين. شدند
م يها تماس مستق كه با غدهيكربن درون بشر به طور

  .  نداشته باشد، در جعبه قرار داده شد
 در يتري ل6/31ك جعبه يها در چه غده :راينديت

تر در يل يلي م200زان يت به مينديمعرض بخار را
 منظور به اين.  به مدت دو روز قرار داده شدندمترمكعب

ت درون بشر به ينديتر محلول رايل يلي م3/6زان يم
م نداشته باشد، در يها تماس مستق كه با غدهيطور

همچنين يك تكه دستمال كاغذي . جعبه قرار داده شد
طح تماس مايع با هوا و بهبود تبخير در براي افزايش س

  . قرار داده شدبشر
 آنها صورت ي رويماريچ گونه تي كه هييهاچه غده

. ش در نظر گرفته شدندينگرفته بود به عنوان شاهد آزما
 25 يناتور در دمايها در ژرمچه غدهمار يپس از اعمال ت

ط ي درصد در مح85 يگراد و رطوبت نسب يدرجه سانت
كبار يك قرار داده شدند و به فاصله هر دو روز ياركامالً ت
 كه ييهاغده. دار شمارش شد  جوانهيهاچه غدهتعداد 

 متر بودند به يلي م2ك جوانه به طول ي حداقل يدارا
 80ن يهمچن. عنوان غده جوانه زده در نظر گرفته شد

افتن دوره خواب در يان ي به عنوان پايزن جوانهدرصد 
، طول، وزن ز اتمام دوره خواب تعدادنظر گرفته و پس ا

ده ي پوسيهاچه غده جوانه و تر و وزن در واحد طول
  .شده شمارش شدند

در اين تحقيق از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح 
با توجه به .  استفاده شد در چهار تكرارفيد تصاكامالً

وجود داشت، ) شاهد( صفر اينكه در اين آزمايش عامل
يعني زمان مصرف در اين سطح يگر  دبنابراين عامل
 بنابراين). 1هاي غيرواقعي يا موهوم كرت(متغير نبود 

 به اين.  شدارائه جدول تجزيه واريانس با كمي تغيير
ترتيب براي اثرات اصلي طبق روال معمول محاسبات 
انجام گرفت، اما براي اثرات متقابل كه در آنها كرت 

 صفر از وجود داشت، سطح) سطح صفر(غيرواقعي 
با توجه به اينكه تفاوت ميان . جدول دو طرفه حذف شد

تيمارهاي سطح صفر، صرفا ناشي از خطاي آزمايشي 
آنها در است بنابراين درجه آزادي و مجموع مربعات 

. (Jain & Srivastava, 2007)خطاي آزمايشي ادغام شد 
 درصد 5 سطح احتمال با استفاده از آزمون دانكن در

  . ين تيمارها انجام شدمقايسه ميانگ
 

  ج ينتا
در   نشان داد كهانسيه واري تجز:طول دوره خواب

ها بر حسب تعداد چهاين آزمايش طول دوره خواب غده
اثر متقابل زمان  براي يزن جوانه تا هاي بعد از برداشتروز

 درصد 1در سطح  ييايميب شي نوع تركمصرف در
 شده به طور هاي تيمارچه غده). 1جدول (است  دار معني
تري نسبت به ي داراي دوره خواب كوتاهدار معني
 كارآييالبته ). 1شكل (هاي تيمار نشده بودند چه غده

به .  زمان كاربرد آنها قرار گرفتتأثيرهمه مواد تحت 
 راينديت و دي سولفيد كربن در يك هفته طوري كه

جيبرليك و تيواوره در بالفاصله  پس از برداشت و اسيد
 در هردو . بيشتري برخوردار بودندتأثيربرداشت از پس از 

هاي تيمار شده با راينديت داراي چه غدهزمان مصرف، 
ها يك چه غدهكمترين دوره خواب بودند، البته تيمار 

ي مؤثرتر از تيمار دار معنيهفته پس از برداشت به طور 
 همچنين در هر دو زمان .بالفاصله پس از برداشت بود

 بين اسيد.  بودتأثيريواوره داراي كمترين مصرف تيمار ت
جيبرليك و دي سولفيد كربن در بالفاصله پس از 
برداشت اختالفي مشاهده نشد اما يك هفته پس از 

ي مؤثرتر از دار معنيبرداشت دي سولفيد كربن به طور 
 ). 1شكل (اسيد جيبرليك بود 

  
  
  
  

                                                                                  
1. Dummy plot 
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 زميني سيبهاي چه غدهصفات اندازه گيري شده در براي  (MS)  تجزيه واريانس بر مبناي ميانگين مربعات-1جدول 
 ميانگين مربعات

 زني روز تا جوانه تعداد جوانه درصد پوسيدگي طول جوانه وزن جوانه وزن در واحد طول جوانه
درجه 
  آزادي

  منابع 
 اتتغيير

**7/5  **327  1/0 ns 0/40 ns **19/0  *9/28   زمان  مصرف  1 
**3/415  ** 1485  **2/144  2/41 ns **50/2  **0/4431  تيمار شيميايي  4 

*0/2  **313  **6/175  7/8 ns **36/0  **0/200   تيمار×زمان   3 
7/0  32 8/7  0/20  02/0  5/5  خطا  31 

ns،  *  درصد1 و 5 در سطح احتمال دار معني و دار معنيبه ترتيب غير  **و .  
  

  
  زميني سيبهاي چه غدهي زن جوانه تعداد روز تا  نوع تركيب شيميايي بر× اثر متقابل زمان مصرف -1شكل

 . نيستنددار معني درصد 5هاي با حرف مشترك طبق آزمون دانكن در سطح ميانگين *

  
ب ي نوع ترك×اثر متقابل زمان مصرف  :تعداد جوانه

 در سطح چه غدهاز لحاظ تعداد جوانه فعال در  ييايميش
 تيمار شده هايچه غده). 1جدول  ( شددار معني درصد 1

ي داراي تعداد جوانه فعال بيشتري دار معنيبه طور 
البته ). 2شكل (هاي تيمار نشده بودند چه غدهنسبت به 

در تيمار مواد شيميايي به استثناي اسيد جيبرليك، 
ي در بين دو زمان مصرف مشاهده شد دار معنياختالف 

 راينديت و دي سولفيد كربن در يك هفته به طوري كه
برداشت و تيواوره در بالفاصله پس از برداشت از پس از 

در تيمار يك هفته پس از .  بيشتري برخوردار بودندتأثير
ي در بين همه مواد شيميايي دار معنيبرداشت، اختالف 

هاي تيمار شده با چهوجود داشت به طوري كه غده
ك يبرليمار شده با جي تياهچهراينديت بيشترين و غده

ين ميزان جوانه فعال بودند اما در ي كمترد داراياس
  .بالفاصله پس از برداشت اختالف كمتر مشهود بود

ب ي نوع تركاثر متقابل زمان مصرف در :طول جوانه
 درصد 1در سطح يي از لحاظ طول جوانه ايميش

هاي تيمار شده، به طور چه غده). 1جدول  ( شددار معني
يسه با تري در مقاهاي طويلداري داراي جوانهمعني

در تيمار ). 3شكل (هاي تيمار نشده بودند چهغده
هاي كه با اسيد  چه بالفاصله پس از برداشت، غده

جيبرليك تيمار شده بودند بهترين پاسخ را نشان دادند 
داري بين ساير  در صورتي كه در اين تيمار اختالف معني

در يك هفته پس . تركيبات مورد استفاده مشاهده نشد
هاي تيمار شده با چه  طول جوانه در غدهاز برداشت،

هاي  چه راينديت و دي سولفيد كربن بيشتر بود و غده
هاي كوتاهي بودند و تيمار شده با تيواوره داراي جوانه

  .هاي شاهد نداشتندچه داري با غده اختالف معني
ب ي نوع تركاثر متقابل زمان مصرف در :وزن تر جوانه

 درصد 1در سطح انه  جووزن تريي از لحاظ ايميش
هاي چه جوانه در غدهوزن تر). 1جدول  ( شددار معني

هاي تيمار چهداري بيشتر از غدهتيمار شده به طور معني
در بالفاصله پس از برداشت، وزن تر  ).4شكل (نشده بود 

ن بود يشتريبراينديت مار شده با ي تيهاچهجوانه در غده
در تيمار . هده نشد مشاي اختالفمواد ديگرن ياما در ب

يك هفته پس از برداشت، باز هم شبيه حالت قبل 
هاي تيمار شده با چهبيشترين وزن تر جوانه در غده

راينديت مشاهده شد و دي سولفيد كربن، تيواوره و 
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  هاي بعد قرار جيبرليك به ترتيب در رتبه اسيد
  .داشتند

 اثر متقابل زمان مصرف در :وزن در واحد طول جوانه
 جوانه وزن در واحد طوليي از لحاظ ايميب شيع تركنو

در ). 1جدول  ( شددار معني درصد 1در سطح 
هاي تيمار شده با اسيد جيبرليك و تيواوره در هر  چه غده

دو زمان از نظر وزن تر در واحد طول جوانه اختالفي 

يك مشاهده نشد، اما راينديت و كربن دي سولفيد در 
هفته پس از برداشت از تأثير بيشتري برخوردار بودند 

هاي تيمار شده با راينديت، چه در غده). 5شكل (
سولفيدكربن و تيواوره وزن در واحد طول جوانه  دي

هاي شاهد بود اما وزن در واحد طول  چه بيشتر از غده
هاي تيمار شده با اسيد جيبرليك چه جوانه در غده

  .هاي تيمار نشده بودچه تر از غده پايين
  

 
                  راينديت          دي سولفيد كربن     اسيد جيبرليك                 شاهدو اورهيت      

ر ر
ه د

جوان
داد 

تع
ي

ده
زغ

  

  زميني سيبهاي  چه  نوع تركيب شيميايي بر روي تعداد جوانه فعال در غده×اثر متقابل زمان مصرف  -2 شكل
  
 

 
                    راينديت          دي سولفيد كربن      اسيد جيبرليك                  شاهدو اورهيت          

نه 
جوا

ول 
ط

)
لي

مي
  )متر

  زميني هاي سيب چه  نوع تركيب شيميايي بر روي طول جوانه در غده×اثر متقابل زمان مصرف  -3شكل 
  

  

 
          دي سولفيد كربن    اسيد جيبرليك              شاهد                راينديتو اورهيت          

نه 
جوا

تر 
زن 

و
)

لي
مي

رم
گ

(  

  زميني  هاي سيبچه غده نوع تركيب شيميايي بر روي وزن تر جوانه در ×اثر متقابل زمان مصرف  -4شكل 
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          شاهد يك             اسيد جيبرل                   راينديت          دي سولفيد كربن   و اورهيت      

نه 
جوا

ول 
د ط

واح
در 

زن 
و

)
لي

مي
لي

 مي
م بر

گر
  )متر

   نوع تركيب شيميايي بر روي وزن تر ×اثر متقابل زمان مصرف  -5شكل 
  زميني هاي سيبچهدر واحد طول جوانه در غده

  
  

 بحث
 كارآييطور كه در اين آزمايش مشخص شد  همان

زني و جوانهمواد شيميايي بر روي شكستن خواب 
 زمان تأثير به شدت تحت زميني سيبهاي چه غده

در زمان برداشت، احتمال . گيرد كاربرد آنها قرار مي
ها بسيار زياد است، همچنين چه غدهزخمي شدن پوسته 

زخم ناشي از جدا شدن غده از استولون هنوز ترميم 
ها  چه غدهدر ضمن، بالفاصله پس از برداشت . نشده است
سته نازكي هستند كه همه اين موارد موجب داراي پو

  به داخل غده شده و تيواورهتسهيل ورود اسيد جيبرليك
)Alexopoulos et al., 2008 (افزايش و اثرگذاري آنها را 

هاي ممانعت از داخل شدن محلول به بافت. دهدمي
هاي چوب هاي سالم، به خاطر وجود سلول غدهدروني
 ).Alexopoulos et al., 2008(اي پريدرم است پنبه

شود، جذب ها زخمي ميچه بنابراين وقتي كه پوسته غده
هاي آوندي به راحتي صورت  محلول توسط بافت

ها در چه غده كه در پوسته يهاي زخم، در مقابل.گيرد مي
 موجب حساسيت آنها بهحين برداشت ايجاد شده است 

 شده و تيمار سولفيدكربن ت و ديينديكاربرد را
ها چه غده در اين زمان موجب صدمه زدن به ها چه هغد

 پوسته و به تأخير يبه صورت نكروزه شدن موضع
 در )Kim et al.) 1999. شودزني آنها ميانداختن جوانه

 هاي آزمايشگاهيچه  غدهآزمايشي كه بر روي
 انجام دادند، گزارش كردند كه زميني سيب )ميكروتيوبر(

 براي شكستن خواب دو بهترين زمان مصرف راينديت

 در اين آزمايش راينديت و .هفته پس از برداشت است
 را در كارآييتيواوره به ترتيب بيشترين و كمترين 

اين .  دارا بودندزميني سيبهاي چه شكستن خوب غده
به .  بود مشابهRehman et al. (2001)هاي  نتايج با يافته

، الگوي ينوع تركيب شيمياي هر حال براي تعيين بهترين
از )  جوانهو ضخامتتعداد طول، (ها  چهزني غدهجوانه

  .كننده هستند عوامل تعيين
مار با مواد يتهاي شاهد چه در مقايسه با غده

 غالبيت انتهايي و افزايش تعداد رفع باعث ييايميش
 يها افتهيجه با ين نتيها شد كه اچهجوانه فعال در غده

 ,.Alexopoulos et al)ساير محققين مطابقت داشت 
2007; Suttle, 2008; Meigers, 1972; Rehman et.  

al., 2001) .كننده عملكرد در گياه از عوامل تعيين 
، تعداد ساقه در مترمربع است كه توسط زميني سيب

 كه به ساقه يهاي تراكم كاشت و نسبت تعداد جوانه
 .(Vreugdenhil, 2007)د شو ميند، تعيين شو ميتبديل 

 توسط تيمار مترمربعبراين، تنظيم تعداد ساقه در بنا
ست كه  و تراكم كاشت از اهميت زيادي برخوردار اها غده

با توجه به . بايد قبل يا در زمان كاشت به آن توجه شود
 افزايش تراكم ساقه ،زميني سيبهاي چهقيمت زياد غده

. دباش ميتوسط افزايش تراكم كاشت مقرون به صرفه ن
فزايش تعداد جوانه در غده توسط تيمارهاي بنابراين ا

ها با مدت كمي چهشيميايي به خصوص زماني كه غده
علت ند و ممكن است به شو ميپس از برداشت كشت 

 پايين چه غدهتعداد جوانه در عدم تكميل دوره خواب 
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 البته اگر تعداد .اي برخوردار است باشد، از اهميت ويژه
تر رود به علت افزايش  از حدي باالچه غدهجوانه در 

 اثر منفي بر روي قدرت غده بذري ها جوانهرقابت بين 
 تيمار). Struik & Wiersema, 1999(گذارد  مي
 ها چشمد كه در اكثر شو ميت موجب ينديها با را چه غده

در . جوانه توليد شود) ها بعضي اوقات در همه چشم(
 چنين حالتي غده مادري به خاطر كوچك بودن و كمبود

 نيست و ها جوانهياي قادر به حمايت تمام مواد ذخيره
 از  مواد غذايياي جذب برها جوانهرقابت شديدي در بين 

همچنين تعداد زياد جوانه . آيد  به وجود ميغده مادري
 ,.Alexopoulos et al)موجب افزايش تنفس و تبخير

 چه شده و موجب تخليه مواد غذايي غده غده،(2007
 بعضي از اين به عالوه. شودكاشت ميمادري قبل از 

قادر به ) ي سوزني و نوك نكروزه شدهها جوانه( ها جوانه
تنها مواد را از دسترس  توليد ساقه بارور نبوده و

 چه غدهدر نتيجه كشت . كنند ي ديگر خارج ميها جوانه
ها  هاي زياد موجب كاهش رشد در تك ساقهبا جوانه

 & Struik)دد گر شده و باعث كاهش عملكرد مي

Lommen, 1999) .هاي ريز الزم به ذكر است كه در غده
هاي توليدي به  زني بسيار ضعيف است و ساقه ريشه

ميزان زيادي به منابع غده مادري وابسته هستند 
)Struik & Wiersema, 1999.( 

مار با مواد يتهاي شاهد چه غدهدر مقايسه با 
 .ها شدچه هغد جوانه در طول موجب افزايش ييايميش

جيبرلين موجب تحريك تقسيم سلولي و افزايش طول 
شود كه به صورت افزايش تعداد سلول و طول آن آن مي

 ,Taiz & Zeiger)شود پس از كاربرد جيبرلين ديده مي

 اسيد طويل هاي القا شده توسط جيبرليكجوانه. (2002
آبيدگي و صدمات و نازك بوده و حساسيت زيادي به پس

بنابراين در صورت . هاي كاشت دارندز ماشينناشي ا
ها با جيبرليك اسيد الزم است كه چه غدهتيمار 

 .زني، كشت شوند پس از جوانهبا فاصله كميها  چه غده
. گزارش شده است) Suttle) 2008نتايج مشابهي توسط 

مكانيسم ساير مواد به طور دقيق معلوم نشده است اما 
ها به  عال كردن بعضي از آنزيمرود اين مواد با ف گمان مي

ند شو مي ها جوانهخصوص آميالز موجب تسريع در رشد 
(Alexopoulos et al., 2007). نقش بسزايي  طول جوانه

 Lommen .گذارد شدن ريزغده مي در سرعت سبز

هاي  با جوانههايچه غدهاظهار داشت كه وقتي ) 1994(
كاهش ند زمان الزم براي سبزشدن شو ميبلند كاشته 

 در چه غدههاي مختلف كند و اختالف بين اندازهپيدا مي
او همچنين نشان داد كه . كند سبز شدن كاهش پيدا مي

هاي با  چه غدهدر كشت عميق شانس سبز شدن 
 . هاي بلند بيشتر است جوانه

در اكثر مطالعات پيشين براي نشان دادن قدرت 
استفاده رشدي جوانه از معيار طول جوانه يا وزن جوانه 

 اين معيارها زماني كه ارقام مختلف، سن. شده است
شود،  عواملي مانند دما بررسي ميتأثير غده يا مختلف

با توجه به اينكه تيمارهاي . دنتواند كاربردي باشمي
هاي خواب شكني به خصوص زماني كه از تنظيم كننده

اعث تغيير در الگوي رشد شود، برشد گياهي استفاده مي
توانند معيارهاي كاربردي اين صفات نمي. شودميجوانه 

براي . براي نشان دادن وضعيت جوانه فعال باشند
دستيابي به نتايج بهتر در اين تحقيق محاسبه ميزان 
وزن تر در واحد طول جوانه به عنوان يك معيار مناسب 
براي نشان دادن الگوي رشد جوانه و تعيين ميزان 

ش طول يا قطر جوانه مورد گذاري غده در افزاي سرمايه
 تر درجيبرلين موجب افزايش بيش. استفاده قرار گرفت

). 3شكل  (دشو مينسبت به قطر جوانه طول جوانه 
تواند به عنوان بنابراين، در اين مواقع طول جوانه نمي

يعني ممكن است كه . كار روده معياري از قدرت جوانه ب
شد اما از جوانه از لحاظ رشد طولي مشكلي نداشته با

قدرت كافي براي شكافتن سطح خاك و سبز شدن، 
هاي تيمار  چه غده برعكس حالت قبل .برخوردار نباشد

شده با راينديت داراي ضخامت زيادي هستند كه موجب 
تخليه كردن منابع غده مادري شده و ممكن است در 

ي ها جوانهدر مقابل . كاشت عميق با مشكل روبرو شوند
با وجود  و تيوره ي سولفيد كربنتحريك شده توسط د

ي كه به حالت طبيعي تحريك ها جوانهطول بيشتر از 
هاي چه غدهشده بودند، از ضخامت بيشتري نيز نسبت به 

  .شاهد برخوردار بودند
  گيريجهينت

هرچند كه راينديت قويترين ماده در شكستن خواب 
 اما با توجه به اثر منفي ، استزميني سيبهاي  چه غده

ي و همچنين سميت و زن جوانهر روي الگوي آن ب
زايي تركيبات آن، استفاده از آن  خاصيت سرطان

با توجه به اينكه تيمار با كربن دي . دشو ميپيشنهاد ن
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به صورت مؤثري سولفيد در يك هفته پس از برداشت 
ي كوتاه، ضخيم، ها جوانه ودهد  دوره خواب را كاهش مي

 استفاده از اين .ندشو ميد توليبا قدرت باال و غيرشكننده 
 قابل زميني سيبهاي چه غدهماده براي شكستن خواب 

عالوه بر اين ميزان استفاده كربن دي . توجيه است
د و استفاده باش ميسولفيد در واحد حجم بسيار پايين 

 . مقرون به صرفه استتجاري از اين ماده احتماالً

  يسپاسگزار
هران براي از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه ت

تأمين اعتبار مالي اين طرح و نيز از آقاي مهندس جواد 
گوهري، مدير عامل شركت كشت بافت پيشتاز، به خاطر 
توجه ايشان به امر تحقيقات و تقبل بخشي از هزينه 
اجراي طرح و فرآهم نمودن امكانات آزمايشگاهي 

  .دآيصميمانه تشكر و قدرداني به عمل مي
 

REFERENCES      
1. Alexopoulos, A. A., Akoumianakis, K. A. & Passam, H. C. (2006). Effect of plant growth regulators on 

the tuberisation and physiological age of potato (Solanum tuberosum L.) tubers grown from true potato 
seed. Canadian Journal of Plant Science, 86, 1217–1225. 

2. Alexopoulos, A. A., Akoumianakis, K. A., Vemmos, S. N. & Passam, H. C. (2007). The effect of 
postharvest application of gibberellic acid and benzyl adenine on the duration of dormancy of potatoes 
produced by plants grown from TPS. Postharvest Biol Technol, 46, 54–62. 

3. Alexopoulos, A. A., Aivalakis, G., Akoumianakisa, K. A. & Passam, H. C. (2008). Effect of gibberellic 
acid on the duration of dormancy of potato tubers produced by plants derived from true potato seed. 
Postharvest Biol Technol, 49, 424–430 

4. Jain, R. C. & Srivastava, R. (2007). Factorial experiments – some variations. I.A.S.A.I. Library Avenue, 
New Delhi- 110012. pp: 389- 392 

5. Kim, H. S., Joen, J. H., Choi, K. H., Joung, Y. H. & Joung, H. (1999). Effect of rindite on breaking 
dormancy of potato microtubers. Am J Potato Res, 76, 5-8. 

6. Leclerc, Y., Donnelly, D. J., Coleman, W. K. & King, R. R. (1995). Microtuber dormancy in three potato 
cultivars. Am Potato J, 72, 215–223. 

7. Lommen, W. J. M. (1993). Post-harvest characteristics of potato minitubers with different fresh weights 
and from different harvests. I. Dry-matter concentration and dormancy. Potato Res, 36, 265–272. 

8. Lommen, W. J. M. (1994). Effects of weight of potato minitubers on sprout growth, emergence and plant 
characteristics at emergence. Potato Res, 37, 315–322.  

9. Meijers, C. P. (1972). Effect of carbon-disulphide on the dormancy and sprouting of seed-potatoes. 
Potato Res, 15, 160–165. 

10. Rehman, F., Lee, S. K., Kim, H. S., Jeon, J. H., Park, J. & Joung, H. (2001). Dormancy breaking and 
effects on tuber yield of potato subjected to various chemicals and growth regulators under greenhouse 
conditions. J. Biol. Sci, 1, 818–820. 

11. Rossouw, J. A. (2008). Effect of cytokinin and gibberellin on potato tuber dormancy. M. Sc. thesis, 
Pretoria University. 

12. Salimi, Kh., Hosseini, M. B., Tavakkol Afshari, R. & Gouhari, J. (2010). Evaluation of the response of 
potato minitubers of various size and cultivars to the dormancy breaking methods. Iranian Journal of 
Field Crop Science, 41, 163-169. (In Farsi). 

13. Struik, P. C. (2007a). The canon of potato science. 25. Minitubers. Potato Res. 50, 305–308. 
14. Struik, P. C. (2007b). The canon of potato science. 40. Physiological age of seed tuber. Potato Res, 50, 

375–377. 
15. Struik, P. C. & Lommen, W. J. M. (1999). Improving the field performance of micro-and minitubers.  

Potato Res, 42, 559–568. 
16. Struik, P. C. & Wiersema, S. G. (1999). Seed potato technology. Wageningen Press, Wageningen, The 

Netherlands, 383 pp. 
17. Struik, P. C., van der Putten, P. E. L., Caldiz D. O. & Scholte, K. (2006). Response of stored potato seed 

tubers from contrasting cultivars to accumulated day-degrees. Crop Sci, 46, 1158-1168 
18. Suttle, J. C. (2008). Effects of synthetic phenylurea and nitroguanidine cytokinins on dormancy break 

and sprout growth in Russet Burbank minitubers. Am Potato J, 85, 121–128. 
19. Taiz, L. & Zeiger, E. (2002). Plant Physiology. Sinauer Associates, Sunderland, MA. 
20. Van ittersum, M. K. & Scholte, K. (1993). Shortening dormancy of seed potatoes by haulm application 

of gibberellic acid and storage temperature regimes. American Journal of Potato Research, 70, 7–19. 
21. Vreugdenhil, D. (2007). The canon of potato science. 39. Dormancy. Potato Res, 50, 371–373.  
 
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

