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 9/7/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         19/10/83تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی- علمینامهویژه

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

   تاثیر اندازه غده بذری برعملکرد و
  زمینی رقم مورن سیب رشد

  
  1علی ایمانی

  عضو هیأت علمی بخش تحقیقات باغبانی مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج  
  موسی رسولی

  سه اصالح و تهیه نهال و بذر کرجمؤست علمی بخش تحقیقات باغبانی یأُعضو ه
  
  

  چکیده
منطقه میانه واقع دراستان  در 1378 آزمایشی در سیب زمینی رقم مورن، رشد ندازه غده بذری برعملکرد وبه منظور ارزیابی تاثیر ا

   در این بررسی از .تکرار انجام شد 3های کامل تصادفی با  این آزمایش در قالب طرح آماری بلوک. آذربایجان شرقی انجام گرفت
مراحل فنولوژیکی رشد  عملکرد غده، .استفاده گردید ) گرم85-75 و 75-65 ،65-55 ،55-45، 45 – 35( غده بذری متفاوت 5

وقتی که اندازه غده بذری افزایش یافت،  .داری تحت تاثیر اندازه غده بذری قرار گرفت گیاه وبسیاری ازصفات دیگر به طور معنی
تعداد ساقه درواحد  رصد پوشش زمین، د،های هوایی غده بندی کاهش پیدا کرد ولی وزن خشک قسمت تا ،تعداد روز تا سبز شدن و

نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد غده با افزایش اندازه غده بذری افزایش یافت اما بهترین غده بذری برای  .سطح افزایش یافت
  .گرم بود 65-55 وزن تولید محصول خوب از نظر اقتصادی، غده بذری با

  

   عملکرد غده،ذری اندازه غده ب،سیب زمینی :های کلیدی واژه
  

  مقدمه
در . رود سیب زمینی به علت داشتن ارزش غذایی باال محصول بسیار مهم در تغذیه کشورهای در حال توسعه جهان به شمار می

دهه   میلیون نفر در دو120 میلیون نفر در حال حاضر و65ایران نیز با توجه به رشد جمعیت در سطح کشور، تأمین غذا برای 
وری بیشتر محصوالت  بهره بنابراین برای ایجاد امنیت غذایی افزایش راندمان و. میشه مورد توجه کامل قرار گیردآینده، باید ه

برای دستیابی به این مهم  افزایش عملکرد در واحد سطح با مالحظه . رسد ضروری به نظر می استراتژیک نظیر سیب زمینی الزم و
  ).3، 5، 7، 8 (قیقات مربوط به سیب زمینی را به خود اختصاص داده استآن همواره بخشی از تح پارامترهای مؤثر بر

                                                           
1 Email: imani_a45@yahoo.com 
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   موسی رسولی،علی ایمانی   166

، عالوه بر شرایط )1(شود وزن تر در واحد سطح بیان می) وزن دانه خشک در واحد سطح(عملکرد سیب زمینی بر خالف غالت 
را تحت تأثیر قرار ) غده تولیدی( نهادهای کشاورزی برخی پارامترهای موجود در خود گیاه سیب زمینی عملکرد خاکی و اقلیمی و

که گزارش شده  طوریه های بذری تأثیر مهم بر عملکرد دارد ب های غده  مربوط به گیاه، اندازهعواملدر میان  و) 14، 1( دهد می
همچنین طبق .  گرم بیشتر بوده است30الی 20 گرم نسبت به 60 الی 50های بذری به وزن  عملکرد حاصل از غده) 14 ،12( است

، 20، 21 (یابد های بذری کاهش می سبز کردن در غده ها و با افزایش وزن غده بذری سرعت رشد جوانه) 1985(آزمایش سینگ 
های  های هوایی حاصل از عمق نشان داده است که وزن خشک قسمت )1372 (پور  بررسی انجام شده توسط قلی)10، 16، 17، 19

از طرفی آزمایشات انجام یافته در مصر بری اثرات اندازۀ غدۀ بذری بر . دار بودمختلف کاشت واوزان متفاوت غده بذری معنی 
دهد درصد پوشش زمین، ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، وزن خشک  نشان می) 21( عملکرد سیب زمینی در فصل کشت پائیزه
 5/3 -5/4 قطر( های متوسط ر مقایسه با غدهد) سانتیمتر5/4-6(های بذری بزرگ با قطر  بوته، عملکرد کل در واحد سطح در غده

عملکرد  های بذری بر روند رشد و های غده با توجه به تأثیر اندازه .بیشتر بوده است)  سانتیمتر5/2-5/3( کوچک و) سانتیمتر
رو، این تحقیق  از این. های بذری جهت حصول حداکثر عملکرد غده حائز اهمیت است های مطلوب غده زمینی، استفاده از اندازه سیب

  .هوایی میانه انجام شد در جهت رسیدن به اندازه مناسب غده بذری سیب زمبنی رقم مورن در شرایط آب و
  

 ها  روش مواد و
این شهرستان با طول .  شمال شرقی شهرستان میانه اجرا شد5ای واقع در کیلومتر   در مزرعه1378 این آزمایش در بهار سال

هوای  آب و.  متر از دریا در استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است1100ارتفاع حدود  دقیقه شمالی و 55  درجه و37جغرافیایی 
 های سرد و زمستان خشک و های گرم و دارای تابستان آمبرژه جزو مناطق نیمه خشک و منطقه طبق تقسیم بندی دمارتون و

حداکثر   درجه سانتیگراد و13ن درجه حرارت سالیانه منطقه براساس آمار هواشناسی شهرستان میانه، میانگی. باشد مرطوب می
متوسط   میلیمتر و500حداکثر بیش از   میلیمتر و168میزان بارندگی منطقه حداقل  باشد و  درجه سانتیگراد می5.40مطلق آن 

  . روز ثبت شده است110طول دوره یخبندان منطقه به طور متوسط .  میلیمتر است306
انجام آزمایش از پنج نقطه آن به طور تصادفی نمونه خاک تهیه شده ونتایج حاصل از تجزیه خاک نشان داد که پس از تعیین محل 

 5.14 و 39فسفر قابل جذب موجود در آن به ترتیب  مقدار پتاسیم و درصد، 85بافت خاک از نوع لومی رسی، مقدار ماده آلی آن 
  . بود2/7یلی موس بر سانتیمتر واسیدیتۀ کل اشباع آن برابر م2/1 قسمت در میلیون، هدایت الکتریکی آن معادل

های کامالً تصادفی در  به منظور تعیین وزن غده بذری مناسب سیب زمینی رقم مورن،غده ها درمنطقه در قالب طرح آزمایشی بلوک
 گرمی بوده که بطور ،75-85، 65 و 75، 55-65، 45-55، 30-45 سه تکرار کشت شدند که در آن تیمارها اندازه غده بذری

  .ردیف کاشت بوده است 5متر با  1×2×3 هر کرت آزمایشی به ابعاد. گرفتند تصادفی در هر تکرار قرار
پخش  تهیه زمین به ترتیب شامل شخم عمیق در پاییز و عملیات خاک ورزی و. زمین مورد آزمایش در سال قبلی زیر کشت جو بود

تهیه  هکتار ودیسک بهاره و یلوگرم در ک100پخش کوداوره به مقدار  رم در هکتار، شخم ولوگیک200کود فسفات آمونیوم به مقدار 
با سم اکسی کلراید (ها  ضدعفونی کردن غده بعد از توزین و کاشت با دست و .بود )دست با(  سانتیمتر75های با فاصله  جوی پشته

های بعدی براساس وضعیت جوی منطقه هر  آبیاری انجام شد واز عملیات کاشت   فروردین اوّلین آبیاری بعد30 ،انجام گرفت) مس
 صورت مرکب دره  کیلو گرم اوره ب20مقدار . کشاورزی سراب تهیه گردید های بذری رقم مورن از ادارۀ غده.  روز انجام شد10تا 8

  بکار برده شدهای کاشت  ردیف در کنارها   سانتیمتر بود با خاکدهی پای بوته20 تا 15ها  که ارتفاع بوته مرحله قبل از گلدهی زمانی
بعد از سبز  و)  لیتر در هکتار3به مقدار  ( ها برای مبارزه با علفهای هرز از سم پاراکوات قبل از سبز شدن بوته بعد از کاشت و. شد

  .ها وجین با دست انجام گرفت شدن بوته
مو و اجزای عملکرد یادداشت برداری از تعداد روز از کاشت تا برای مطالعه اثر تیمارهای مختلف آزمایشی بر مراحل مختلف رشد و ن

برای تعیین زمان . انجام گرفت) ها  درصد بوته50گلدهی (بندی و گلدهی  غده) ها  درصد بوته50جوانه زنی و سبز شدن (سبز شدن 
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  167   زمینی رقم مورن رعملکرد و رشد سیبتاثیر اندازه غده بذری ب

عنوان ه ا به انداره یک نخود رشد کردند، به ها مورد ارزیابی واقع شدند و زمانی که نوک استولن ها واقع در حاشیه کرت بندی بوته غده
ها و یک متر از اول و انتهای سه ردیف میانی  برداری در قسمتی مابین حاشیه کرت در طی فصل رشد نمونه. زمان غده بندی تعیین شد

هایی  گیری، ساقه نمونه  بوته بطور تصادفی مورد بررسی قرار گرفت در6در نمونه گیری  .هرکرت برای تعیین عملکرد نهایی انجام گرفت
تانی ساقه اصلی حانشعابات جانبی که از قسمت ت. عنوان ساقه اصلی منظور گردیدنده وجود آمده بودند، به از غده بذری ب که مستقیماً

  .تشکیل استولن داده بودند نیز بعنوان ساقه اصلی در نظر گرفته شدند نزدیک به غده بذری بوجود آمده و
دار به  های هوایی، از یک آون تهویه جهت تعیین وزن خشک قسمت. ه اصلی تعیین وبرای واحد سطح محاسبه شدتعداد ساقه در بوت

های  ها پس از خشک شدن وزن شدند ومتوسط وزن خشک قسمت نمونه.  درجه سانتیگراد استفاده شد75 ساعت در دمای 48مدّت 
قالب مستطیلی شکل به (همچنین درصد پوشش زمین توسط کوادرات  .واحد سطح در هر کرت تعیین گردید هوایی برای هر بوته و

 10 سانتیمتر در 5/7 این کوادرات بوسیله طناب نایلونی به صد قسمت مساوی، به ابعاد. گیری شد اندازه ) سانتیمتر75×100ابعاد
.  نظر گرفتن حاشیه نصب گردیدگیری درصد پوشش زمین این کوادرات در قسمتی از کرت با در برای اندازه. سانتیمتر تقسیم شد

عنوان درصد ه ب  شمارش و،های کوادرات که بوسیله کانو پی گیاه پوشش داده شده بودند برای این کار بعد از محکم کردن پایه
  .های آزمایشی صورت گرفت برداری برای تمام کرت این کار در نمونه.پوشش زمین منظور گردید
همچنین متوسط وزن . عداد غده در هر بوته شمرده شده و تعداد غده در واحد سطح محاسبه گردیدبوته، ت 6در انتهای فصل رشد برای 

برای اندازه گیری عملکرد نهایی غده، . های آزمایشی تعیین گردید غده در هر بوته از نسبت وزن غده های هر بوته به تعداد آنها برای کرت
 .برداری شده قبلی توزین گردیدند های نمونه همراه با وزن غده هر کرت برداشت و متر مربع از سه خط میانی 5.4های واقع در  بوته
 جداگانه مورد تجزیه MSTAT-C افزار  بوته نمونه گیری شده برای هر صفت با استفاده از نرم6میانگین  های حاصل برای هر کرت و داده

  . درصد انجام شد5 تیمارهای آزمایش با آزمون دانکن در سطح مقایسه میانگین به صورت معنی دار بودن اثر. تحلیل قرار گرقتند و
  
  نتایج وبحث -4
   صفات مورد مطالعه-1-4
   ازکاشت تا سبز شدن-1-1-4

طوریکه با افزایش )4-1جدول (دار بوده   درصد معنی5در سطح احتمال  )ها  بوتهدرصد 50(اثر اندازه غده بذری بر زمان سبز شدن 
  وزنیابد که این امر ممکن است به دلیل افزایش کاهش می)سبز شدن بوته هادرصد50(زم برای سبز شدن اندازه غده بذری زمان ال

جدول ( درصد معنی دار بوده 5غده بذری ووجود مقدار اثر اندازه غده بذری بر تعداد روز از زمان کاشت تا زمان سبز شدن در سطح 
توان  این امر را می). 4-2جدول (عداد روز از کاشت تا سبز شدن کاهش می یابد  گرمی ت35-45با افزایش اندازه غده بذری از ). 1-4

همکاران  آزمایش مشابهی که توسط یاشار و به مواد مؤثر والزم برای سبز شدن اولیه که در غده بذری وجود دارد ارتباط داد و
 5.4-6با قطر (های بذری با اندازه بزرگتر  هدر مصر انجام یافته نشان می دهد مدت زمان الزم برای سبز شدن در غد) 1995(

نیز در شرایط ) 1996(وای و اسریواستاوا  .کمتر بوده است)  سانتیمتر5/2-5/3 با قطر(وغده های بذری با اندازه کوچکتر ) سانتیمتر
  .یابد ها با افزایش وزن غده بذری کاهش می اند که زمان الزم برای سبز شدن غده هند گزارش نموده

 
  نتایج تجزیه واریانس تعداد روزازکاشت تا سبزشدن-4-1ل جدو

 P- value احتمال S.S مجموعه مربعات MS مجموعه مربعات D.F  آزادی درجه S.O.V   منابع قابل تغییر

Replication002/0 400/12 200/6 2 تکرار 
 اندازه غده بذری

seed tuber size 
4 900/5 600/23 0001/0 

  Error 8 600/1 2/0 خطا
  Total 14  600/37 کل

 =C.V %69/2    ضریب تغییرات
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   موسی رسولی،علی ایمانی   168

   مقایسه میانگین های تعداد روز از کاشت تا سبز شدن4-2جدول 
  تعداد روز از کاشت تا سبز شدن

No. of days to emergency 
(Seed tuber size)اندازه غده بذری  
 

a  18 A) 45-35( 
ab 3/17 B) 55-45( 
bc 00/17 C) 65-55( 
c33/ 18 D) 75-65( 
d 33/14 E) 85-75( 

  

آزمون دانکن  در هر ستون و برای هر عامل آزمایشی تفاوت هر دو میانگینی که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند بر مبنای
  . درصد معنی دار نیست5در سطح احتمال 

  
   زمان غده بندی-2-1-4

رسد  به نظر می. گیرد  دهد زمان غده بندی تحت تأثیر اندازه غده بذری قرار می نشان می4-4 و جدول 4-3نتایج حاصل از جدول 
خاطر تداوم رشد رویشی و این هم شاید به دلیل ه های بذری با اندازه کوچک ب دلیل افزایش تعداد روز کاشت تا غده بندی در غده

درصد معنی دار  5کاشت تا غده بندی در سطح احتمال  از اثر اندازه غده بذری بر تعداد روز.دیرتر سبز شدن غده بذری می باشد
جدول ( یافت  کاهش گرمی زمان الزم برای غده بندی85-75 گرمی به 35-45طوری که با افزایش غده بذری از ). 4-3جدول (بود 

ها به تأخیر  های بذری کوچک به علت تأخیر در سبز شدن، رشد رویشی تداوم داشته وغده بندی در این نوع غده در غده). 4-4
   ).34، 33(و مواد غذایی وآب کافی در غده های بزرگ باشد) 1974( در مطالعات وور. افتاد

  . نیز نتایج مشابهی حاصل شده است) 1995(و یاشار و همکاران ) 1989( ویرسما
 

   کاشت تا غده بندیاز  نتایج تجزیه واریانس تعداد روز-4-3جدول 
 P- value احتمال S.S مجموعه مربعات MS مجموعه مربعات D.F زادیآ درجه S.O.V منابع قابل تغییر

Replication0001/0 39/38 46/19 2 تکرار 
 Seed اندازه غده بذری

tuber size 
 

4 26/9 06/37 0003/0 

  Error 8 046/0 37/3 خطا
   Total 14 73/79 کل

 C.V = %87/1    ضریب تغییرات
 

  عداد روز کاشت تا غده بندی مقایسه میانگین ت-4-4جدول 
  تعداد روز از کاشت تا غده بندی

No of days to emergency 
(Seed tuber size)اندازه غده بذری  
 

d 00/18 A) 45-35( 
c 33/17 B) 55-45( 
bc 00/17 C) 65-55( 
ab33/ 16 D) 75-65( 
a33/ 14 E) 85-75( 

 
آزمون دانکن  باشند بر مبنای  دو میانگینی که حداقل دارای یک حرف مشترک میدر هر ستون و برای هر عامل آزمایشی تفاوت هر

  .دار نیست صد معنیر د5در سطح احتمال 
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   درصد پوشش زمین-3-1-4
دار   معنیزمین دهد که اثر سطوح مختلف اندازه غده بذری بر درصد پوشش  نشان می4-5نتایج حاصل از تجزیه واریانس در جدول 

توان به مقدار انرژی دریافتی توسط شاخ و برگ  از طرفی مشخص شده است میزان تجمع ماده خشک در سیب زمینی را می. نیست
میزان جذب نور ) 1990( بر اساس مطالعات بوکما و واندرزاگ .)21( گیاه وکارآیی آن در تبدیل این انرژی به ماده خشک نسبت داد

در زمان رسیدن  در مطالعه حاضر. منحنی الخطی دارد و ح برگ به ترتیب رابطه خطی شاخص سط وبا درصد پوشش زمین
دلیل ه ب این امر. باشد های بذری کوچک می غده های بزرگ و ترتیب مربوط به پوشش حاصل از غدهه بیشترین درصد پوشش زمین ب

  )1995 ،کارانیاشار و هم( باشد های غده بزرگتر می برگ حاصل از بوته تعداد شاخ و افزایش
  

   نتایج تجزیه واریانس درصد پوشش زمین در زمان رسیدن محصول-4-5جدول
 P- value احتمال S.S مجموعه مربعات MS مجموعه مربعات D.F  آزادی درجه S.O.V   منابع قابل تغییر

Replication0003/0 943/4 467/2 2  تکرار 
 اندازه غده بذری

Seed tuber size 
4 567/19 267/78 0004/0 

  Error 8 217/1 232/9 خطا
  Total 14  933/92 کل

 C.V %=69/2    ضریب تغییرات
   

  مقایسه میانگین های درصد پوشش زمین در زمان رسیدگی-6-4
  درصد پوشش زمین

Stand percentage 
(seed tuber size)اندازه غده بذری  

33/9d A) 45-35( 
67/92c B) 55-45( 
33/94bc C) 65-55( 
33/95bc D) 75-65( 

00/97a E) 85-75( 
  

آزمون دانکن  هر ستون و برای هر عامل آزمایشی تفاوت هر دو میانگینی که حداقل دارای یک حرف مشترک می با شند بر مبنای
  .دار نیست صد معنیر د5در سطح احتمال 

  .ری ، درصد پوشش زمین کاسته می شوددر این مطالعه مشخص گردید که در گیاه سیب زمینی با کاهش وزن غده بذ
  
  تعداد ساقه اصلی در هر بوته و در هر متر مربع زمین-4-1-4

 نشان می دهد که اثر سطوح مختلف اندازه غده بذری بر تعداد ساقه اصـلی در                 4-8 و   4-7نتایج حاصل از تجزیه واریانس در جدول        
هـای اصـلی در       گرم تعداد ساقه   85 الی   75گرم به    45 الی   35زه غده بذری از     با افزایش اندا  . بوته و در متر مربع معنی دار می باشد        

بنـدی، مقـدار     ها و با تأخیر در غده      این پدیده بدلیل تسریع در سبز شدن بوته        شاید. یابد هر بوته و در هر متر مربع زمین افزایش می         
 سیب زمینی می شود و در نتیجه تعداد ساقه اصلی تولید            های رویشی گیاه   زیادی از مواد تولیدی فتوسنتز صرف رشد و توسعه اندام         

دهد که اثر سطوح مختلف اندازه غده بـذری بـر تعـداد سـاقه                نشان می ) 1995( مطالعات یاشار و همکاران    .یابد شده نیز افزایش می   
ربع افزایش یافته است دلیـل ایـن   طوری که با افزایش وزن غده بذری، تعداد ساقه ها در هر بوته و در متر م. باشد دار می  اصلی معنی 

  ).4-9 جدول( باشد های بذری بزرگتر می امر را مربوط به وجود موادغذایی ذخیره بیشتر در غده
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  در زمان رسیدگی محصولبوتهنتایج تجزیه واریانس تعداد ساقه اصلی در -4-7جدول
 P- value احتمال S.S عاتمجموعه مرب MS مجموعه مربعات D.F آزادی درجه S.O.V   منابع قابل تغییر

Replication0003/0 133/0 067/0 2 تکرار 
 اندازه غده بذری

Seed tuber size 
4 900/1 600/7 0294/0 

  Error 8 400/0 200/3 خطا
    Total 14 کل

 C.V %=36/19    ضریب تغییرات
  

 سیدگی محصولنتایج تجزیه واریانس تعداد ساقه اصلی در متر مربع در زمان ر-4-8جدول 
 P- value -احتمال S.S مجموعه مربعات MS مجموعه مربعات D.F  آزادی درجه S.O.V   منابع قابل تغییر

Replication2108/0 533/10 267/5 2 تکرار 
 اندازه غده بذری

Seed tuber size 
4 567/49 267/198 0005/0 

  Error 8 767/2 133/22 خطا
    Total 14 کل

 C.V = %79/5    اتضریب تغییر
 

   مقایسه میانگین تعداد ساقه اصلی در متر مربع در زمان رسیدگی محصول-4-9جدول 
 عداد ساقه اصلی در متر مربعتتعداد 

NO.Of main stem per m² 
 بوتهعداد ساقه اصلی در ت

NO. of main stem per plant 
 اندازه غده بذری

(Seed tuber size) 
d 67/23 c 33/2 A) 45-35( 
cd 00/26 bc 66/2 B) 55-45( 
bc00/29 abc 33/3 C) 65-55( 
00/31ab 66/3ab D) 75-65( 
a 00/34 a33/4 E) 85-75( 

 

آزمون  در هر ستون و برای هر عامل آزمایشی تفاوت هر دو میانگینی که حداقل دارای یک حرف مشترک می با شند بر مبنای
 .ار نیستصد معنی در د5دانکن در سطح احتمال 

  
   وزن خشک قسمت های هوایی-5-1-4

با افزایش وزن ). 4-10( های بذری بر وزن خشک قسمت های هوایی بوته در متر مربع معنی دار می باشد اثر سطح مختلف غده
   .شدهای هوایی بوته افزوده  های بذری به وزن خشک قسمت غده

  
  در زمان رسیدگی محصولنتایج تجزیه واریانس وزن خشک در متر مربع  -4-10جدول

 P- value -احتمال S.S مجموعه مربعات  MS مجموعه مربعات D.F  آزادی درجه S.O.V   منابع قابل تغییر

Replication0001/0 885/5  770/11 2 تکرار 
 اندازه غده بذری

seed tuber size 
4 372/242 343/606 0004/0 

  Error 8 500/75 438/9 خطا
   Total 14 642/2512 کل

 C.V %=39/7    ضریب تغییرات
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های بذری، باعث رشد رویشی بیشتر بوته ها را موجب شد نتایج مشابهی نیز در مطالعات یاشار  وجود مواد غذایی ذخیره ای در غده
   .هماهنگ است) 1980( همکاران وآلن و) 1374( ، المعی)1995(همکاران  و

های هوایی مشخص شده است که بیشترین مقدار وزن خشک که بیشترین   قسمت تأثیر غده های بذری بر وزن4-11در جدول 
  . گرمی است75-85های حاصل از غده های بذری های هوایی مربوط به بوته مقدار وزن خشک قسمت

  
  در زمان رسیدگی محصول) گرم بر متر مربع( مقایسه میانگین وزن خشک قسمت های هوایی درمتر مربع -4-11جدول 

  درمتر مربع قسمت های هواییوزن خشک 
Foliar dry matter per m² 

 (seed tuber size)اندازه غده بذری

a 5/176 A) 45-35( 
b8/168 B) 55-45( 
d 9/160 C) 65-55( 
e1/153 D) 75-65( 
a7/139 E) 85-75( 

  
آزمون  شترک می با شند بر مبنایدر هر ستون و برای هر عامل آزمایشی تفاوت هر دو میانگینی که حداقل دارای یک حرف م

  .صد معنی دار نیستر د5دانکن در سطح احتمال 
  
   تأثیر اندازه غده بذری بر عملکرد6-1-4

 نشان می دهد که اثر سطوح مختلف اندازه غده بذری بر عملکرد سیب زمینی رقم مورن 4-12نتایج حاصل از مقایسه درجدول 
این امر شاید .  مشاهده می شود عملکرد حاصل از غده های بذری کوچکتر کمتر است4-12همانطوریکه در جدول . معنی دار است

   )4-11، جدول 3، 1(به دلیل کافی نبودن موادغذایی برای رشد بوته ها جهت جذب نور وسایر عوامل محیطی می باشد
  

  .ورن مقایسه میانگین های تأثیر اندازه غده های بذری برعملکرد سیب زمینی رقم م-4-12دول ج
Yield( ton/h) تن در هکتار( عملکرد( Seed tuber size (gr) اندازه غده بذری)گرم( 
c 29/17 A) 45-35( 
B11/19 B) 55-45( 
a 02/21 C) 65-55( 
a 96/21 D) 75-65( 
a 03/22 E) 85-75( 

 آزمون دانکن رک می باشد بر مبنای که حداقل دارای یک حرف مشتی میانگین دو هر ستون وبرای هر عامل آزمایشی تفاوت هردر
  .دار نیست  درصد معنی5در سطح احتمال 

های بذری  گرمی در مقایسه با غده 55-65 های گردد که بین عملکرد حاصل از غده با عنایت به شرایط این تحقیق مشخص می
گرمی  65الی  55 های بزرگتر از از غدهلذا برای صرفه جویی اقتصادی، . دار وجود ندارد اختالف معنی) گرمی 85 الی 75( بزرگتر

  .گردد برای کاشت توصیه نمی
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Abstract 

In order to evaluate the effects of seed tuber size on growth and yield of potato cultivars moren, an 
expriment was carried out in 1999 in Miyaneh located in eastern Azarbyjan province.  In this experiment 
was used the randomized complete block design with three replications. In this investigation, was applied 
the five different sizes of seed tuber (35-45, 45-55, 55-65, 65-75 and 75-85gr). Tuber yield, phonological 
stages of plant development and many other traits were vary significantly by different size of seed tuber. 
All of the traits studied were affected by seed tuber size. When seed tuber size was increased, stand 
percentage; number of tem per unit area, number of days to emergnce and to tuber set and flowering was 
increased. Result indicated that increasing size of seed tuber increased yield of tuber, but best seed tuber 
for good yield production economically was seed tuber with 55-65gr. 
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