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چکید	ه
تريپ�س	پی�از	Thrips tabaci Lindemanيکي	از	مهمترين	عوامل	زنده	ی	خس�ارت	زا	به	گل	و	گیاهان	زينتي	ايران	مي	باش�د.	
اين	آفت	به	گل	هاي	ش�اخه	بريده	به	ويژه	میخك،	گاليل،	داودي	و	مريم	خس�ارت	ش�ديد	وارد	مي	کن�د.	در	صورت	عدم	مديريت	
صحی�ح	آفت	و	سمپاش�ي	ه�اي	مکرر،	منجر	ب�ه	افزايش	هزينه	ه�اي	تولید،	آلودگي	محیط	زيس�ت،	مس�مومیت	تولیدکنندگان	و																								
مص�رف	کنن�دگان	گل	و	گیاهان	زينتي	مي	ش�ود.	آزمايش	هاي	متع�دد	براي	مقايس�ه	ی	روش	هاي	مختلف	مب�ارزه	با	تريپس	طي												
سال	هاي	1381	و	1382	در	شرايط	گل	خانه	هاي	میخك	ايستگاه	ملي	تحقیقات	گل	و	گیاهان	زينتي	محالت	و	گل	خانه	هاي	بخش	
خصوصي	انجام	ش�د.	در	سال1382	نتايج	نش�ان	داد	روش	مبارزه	تلفیقي	با	90/22	0/0	تلفات	در	جمعیت	تريپس	موثرترين	روش	
نسبت	به	روش	هاي	کارت	زرد	و	آبي،	سم	دلتامترين،	سم	ايمیداکلوپريد	و	رهاسازي	سن	به	صورت	مبارزه	ی	بیولوژيك	بوده	است.		
س�پس	در	س�ال	هاي	1384	و	1385	در	شش	گلخانه	از	شهرس�تان	محالت	با	در	نظر	گرفتن	گل	خانه	هاي	شاهد،	سمپاشي	شده	و	
تلفیقي	)سمپاش�ي	و	س�پس	رهاسازي	3	سن	شکارگر	)Orius albidipennis Router(		به	ازاي	هر	گیاه(	انجام	شد.آزمايشات	
در	قالب	طرح	بلوک	هاي	کامل	تصادفي	با	3	تیمار	مذکور	و	10	تکرار	)هر	تکرار	شامل	10	رديف	میخك(	اجرا	شد.	نتايج	نشان	داد	
تعداد	تريپس	در	گل	خانه	ش�اهد	6/8	تا7/7	عدد	و	در	گل	خانه	سمپاش�ي	ش�ده	1/1تا	3/1	عدد	و	در	گل	خانه	تلفیقي	0/25	تا	0/4	
عدد	تريپس	در	واحد	گل	بوده	است	که	از	نظر	آماري	در	سطح	1	0/0	با	هم	اختالف	معني	دار	دارند.	بنابراين	مديريت	صحیح	گل	خانه	
ها	و	کاربرد	روش	مبارزه	تلفیقي	و	ارايه	آموزش	هاي	الزم	به	گل	کاران	براي	تولید	گل	هاي	میخك	عاري	از	عالئم	خسارت	تريپس	و		

باقي	مانده	ی	سموم	شیمیايي	توصیه	مي	شود.	

کلمات	کلید	ي:	میخك،	تريپس	پیاز	Thrips tabaci Lindeman،	مديريت	تلفیقي	آفات،	گل	خانه	

مقايسه چند روش مبارزه با تريپس پياز
 Lindeman Thrips tabaci روي ميخك در شرايط گلخانه اي 
•	سید	حسن	ملکشي
عضو هیأت علمي ايستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زينتی )محالت(
•	سید	حسن	ملکشي
 عضو هیأت علمي مؤسسة تحقیقات گیاه پزشكي کشور
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چکید	ه
به	منظور	بررسي	تاثیر	تراکم	و	اندازه	غده	چه1	روي	برخي	صفات	کمي	و	کیفي	سیب	زمیني	رقم	آگريا،	آزمايشی	در	سال	زراعي	
1384	در	ايستگاه	تحقیقات	کشاورزي	اردبیل	بصورت	کرت	هاي	خرد	شده2	در	قالب	طرح	بلوک	هاي	کامل	تصادفي	در	4	تکرار	
اجرا	گرديد.	عامل	اصلي	شامل	فواصل	بوته	روي	رديف		)8،12و16	سانتي	متر(	و	عامل	فرعي	شامل	اندازه	غده	چه	)1	تا	10	،	11	تا	
20	و	50	گرم(	بود.	فاصله	بوته	)تراکم(	بر	تاريخ	سبز	شدن،	گلدهی،	غده	زايی،	ارتفاع	بوته،	قطر	ساقه	اصلی،	تعداد	ساقه	اصلي	
در	بوته،	تعداد	غده	در	بوته،	میانگین	اندازه	)وزن(	غده،	عملکرد	و	درصد	ماده	خشك	غده	در	سطح	1% و	بر	تاريخ	استولون	زايی	
در	سطح	5%	تاثیر	معني	دار	داشت.	اندازه	غده	چه	بر	تاريخ	سبز	شدن،	گلدهی	و	غده	زايی،	ارتفاع	بوته،	درصد	ماده	خشك	در	
سطح	5%	و	قطر	ساقه	اصلی،	تعداد	ساقه	اصلی	در	بوته،	تعداد	غده	در	بوته،	میانگین	اندازه	)وزن(	غده	و	عملکرد	در	سطح	%1	
تاثیر	معنی	دار	داشت.	در	فاصله	کاشت	16	سانتی	متر	بیشینه	قطر	ساقه	اصلی،	تعداد	ساقه	اصلی	در	بوته،	میانگین	اندازه	)وزن(	
غده	و	درصد	ماده	خشك	بدست	آمد.	در	فاصله	کاشت	8	سانتی	متر	ظهور	سريع	صفات	فنولوژيك	و	بیشینه	ارتفاع	بوته،	تعداد	
غده	در	بوته	و	عملکرد		به	دس�ت	آمد.	در	غده	های	50	گرمی	نیز	ظهور	صفات	فنولوژيك	س�ريعتر	بود.	در	اين	آزمايش	کاهش	
فاصله	کاشت	از	16	سانتي	متر	به	8	سانتي	متر	)افزايش	تراکم(	و	افزايش	اندازه	غده	چه		از	1	تا	10	گرم	به	50	گرم	عملکرد	را	به	

ترتیب	52/33	و	37/31	درصد	افزايش	داد.	

کلمات	کلید	ي:	اندازه	غده	چه،	تراکم	بوته،	تولید	بذر	از	ريز	غده،	رقم	آگريا،	میني	تیوبر

 تاثير تراکم و اندازه غده چه روی 
برخي صفات کمی و کيفی سيب زمينی 
•	الهام	جم

 دانشجوي سابق کارشناسي ارشد زراعت دانشگاه مازندران 
• علی	عبادی
 استاديار دانشكده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
•	ايرج	امینی
استاديار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساري دانشگاه مازندران
•	بهرام	دهدار
عضو هیئت علمي ايستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل
تاریخ د ریافت: مهرماه 1386   تاریخ پذیرش: تیرماه 1387
Email: jam_elham@yahoo.com



شماره	81،	زمستان	1387

  زراعت و باغباني21
 د ر

Pajouhesh & Sazandegi No:81 pp: 20-29

Effect of planting density and seed-minituber size on some quantitative and qualitative traits of potato
By: E. Jam, Ex-Graduate Student in Agriculture
A. Ebadi, Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Mohaghegh Ardabili University
I. Amini, Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Mazandaran University
B. Dehdar, Researcher, Agricultural Research Center of Ardebil Province
In order to study of planting density and seed-minituber size on some quantitative and qualitative traits of 
potato an experiment carried out in 2005 in Ardabil Agricultural and natural resources research center.The 
experimental desing was split-plot with four replications in randomized completely block desing. In this 
experiment row spacing (8, 12 and 16 cm) belongs to the main factor and seed-minituber size of Agria cultivar 
(0-10, 11-20 and 50gr) belongs to sub-plot. Planting density significantly affected emergence date, flowering, 
tuber initiation, stem hight, diameter of main stem, main stem per plant, tuber per plant, tuber mean size 
(weight), yield and dry matter percentage (α=1%) and stolon production (α=5%).The seed-minituber size had 
significant effects on emergence date, flowering, tuber initition, stem hight, drymatter percentage (α=5%), 
diameter of main stem, main stem per plant, tuber per plant, tuber mean size (weight) and yield (α=1%). In 16 
cm intra row spacing, the highest diameter of main stem, main stem number per plant, tuber mean size (weight) 
and drymatter percentage was obtained. When intra row spacing decreased (16 to 8cm) and minituber size 
increased (1-10 to 50gr), tuber yield increased 52.33% and 37.31% respectively. So, dry matter percentage 
increased 9.98% and 19.44% respectivly, when intra row spacing was increased ( 8cm to 16cm) and minituber 
size was increased (1-10gr to 50gr).

Key words: Agria cultivar, minituber, planting density, potato, seed-minituber size

مقد	مه
براي تولید س��یب زمیني، عمدتاً از غده به عنوان بذر استفاده مي شود 
که آلودگي غده ها به بیماري هاي ويروسي از داليل مهم عملكرد پايین اين 
گیاه محس��وب مي گردد.  میني تیوبر غده کوچك عاري از بیماري س��یب 
زمیني اس��ت که در يك محیط کنترل ش��ده، تحت شرايط بهداشتي تولید 
مي گ��ردد. با توجه به گران��ي و کوچك بودن اندازه مین��ي تیوبرها، تعیین 
تراکم مناس��ب کاشت اهمیت ويژه اي در اقتصاد تولید بذر دارد )18(. براي 
اولین بار در ايران، بانك ژرم پالسم عاري از ويروس براي چندين رقم سیب 
زمیني در موسس��ه اصالح و تهیه نهال و بذر ايجاد گرديده اس��ت اما هنوز 
گیاهچه هاي عاري از ويروس تمامي ارقام مورد کشت در کشور ايجاد نشده 
است. در سیستم تولید بذر سالم سیب زمیني، گیاهچه هاي عاري از بیماري 
تولید شده در شرايط آزمايشگاهي3 که همان هسته هاي اولیه بذري هستند، 
در شرايط گل خانه اي محافظت شده، به گلدان منتقل گرديده و از آنها غده 
چه تولید مي گردد، و يا اينكه از اين گیاهچه ها در ش��رايط درون شیشه اي 
ريز غده تولید نموده و سپس ريز غده ها را در گل خانه کشت کرده و از آنها 

غده چه تولید مي کنند )2(.
تراکم بوته در سیب زمیني بوسیله شاخص هايي مانند اندازه غده بذري، 
فاصل��ه بین رديف ها و بین بوته ها، تعداد س��اقه و آرايش بوته ها مش��خص           
مي ش��ود. يكي از مهم ترين ش��اخص ها براي تعیین تراکم بوته تعداد ساقه 
اس��ت زيرا بوس��یله يك غده بذري ممكن اس��ت يك تا س��ه و حتي تعداد 

بیشتري ساقه تولید شود و تعداد غده تولید شده بوسیله هر بوته بستگي به 
تعداد ساقه دارد )10(. يكي از عوامل موثر بر تعداد ساقه تولید شده بوسیله 
غده بذري، اندازه غده اس��ت. معموالً غده هاي بزرگتر تعداد س��اقه بیشتري 
در مقايس��ه با غده هاي کوچكتر تولید مي کنند )9(. تعداد ساقه تولید شده 
از هر بذر نقش مهمي در افزايش اندازه بذر دارد. از آنجائي که بذور بزرگتر 
باعث تولید س��اقه بیش��تري مي گردند، عملكرد محصول ب��ا افزايش اندازه             
غده هاي بذري افزايش مي يابد. تعداد غده هاي برداشت شده به تراکم ساقه 
و نیز ش��رايط محیطي در مرحله آغاز غده دهي بس��تگي دارد. تعداد غده در 

هر گیاه از عوامل اصلي تعیین عملكرد مي باشد )10(.  
در تحقیقات Ifenkwe و  Allen )14( و اصل گرگاني و دماوندي )1( اثر 
تراکم کاشت بر وزن و اندازه غده موثر بوده و با افزايش تراکم بوته، وزن و اندازه 
غده هاي تولیدي در هر بوته و نیز درصد ماده خشك غده کاهش يافت. Wurrو 
همكاران )25، 26( مشخص کردند که افزايش تراکم بوته، تعداد غده هاي تولید 
ش��ده در هر بوته را کاهش مي دهد. تحقیقات Lommen )17( نش��ان داد که 
عملكرد غده بیشتر تحت تاثیر وزن غده هاي بذري مي باشد. غده هاي کوچكتر 
به دلیل کندي سرعت ايجاد پوشش گیاهي، شاخص برداشت کمتري دارند. 
در مطالعه زاهدي اول )5( با افزايش تراکم بوته در واحد سطح، عملكرد غده 
افزايش يافت. Taek )24( نش��ان داد که با افزايش اندازه غده، ارتفاع بوته، 

قطر ساقه و طول و عرض برگ ها افزايش مي يابد.
Khalafalla )16( عن��وان نمود که عملك��رد غده با کاهش اندازه بذر، 
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کاه��ش و با افزايش فاصله کاش��ت، افزايش مي يابد. همچنی��ن اندازه بذر، 
تاثیر معني داري بر وزن غده و تعداد س��اقه در هر بوته داش��ته در حالي که 
تراک��م بوته تاثیر معني داري بر تعداد س��اقه در بوته نداش��ت. در تحقیقي 
 ديگ��ر  Pruski و هم��كاران )21( اظه��ار کردن��د که س��رعت جوانه زني 
غده ها به رقم و تراکم غده بس��تگي دارد و با افزايش تراکم، س��رعت س��بز 
ش��دن افزايش مي يابد. Santos و James )22( به اين نتیجه رسیدند که 
در تراکم باال )فاصله کم بوته ها روي خطوط( تعداد غده تولیدي در هر بوته 
افزايش پیدا مي کن��د. Georgakis و هم��كاران )12( اندازه های مختلف 
غ��ده چه را در تراکم هاي 8 تا 10 بوت��ه در متر مربع مورد مطالعه قرار داده 
و غ��ده چه هايي ب��ه قطر 25 تا 30 میلي متر را براي کاش��ت توصیه نمودند 
 زي��را با افزايش تراکم بوته، غده چه ه��اي کوچكتري تولید گرديد ولي اندازه 
غده چه ها تاثیري بر اندازه غده چه هاي تولیدي نداشت. در مطالعات دهدار 
)4( افزاي��ش تراکم بوته )کاهش فاصله بوته ها روي رديف( س��بب افزايش 
عملكرد غده، تعداد س��اقه اصلي و متوس��ط تعداد غده در بوته ها گرديد در 
حالي که متوس��ط وزن غده ها کاهش يافت. حس��ین زاده و همكاران )3( با 
بررس��ی تراکم و اندازه های مختلف غده چه دريافتند که با افزايش تراکم و 

اندازه غده چه بذری، میزان عملكرد در واحد سطح افزايش می يابد.  
 

مواد		و	روش	ها
اين آزمايش در س��ال زراعي 1384 در ايستگاه تحقیقات کشاورزي اردبیل 
به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفي در 4 
تكرار اجرا گرديد. خصوصیات خاك مزرعه ش��امل شوري 1/5دسي زيمنس 
بر متر، pH خاك 7/80، درصد اشباع بازي خاك sp 0/45، کربنات کلسیم 
8/3 درصد، کربن آلي 0/08درصد، نیتروژن کل 0/001 درصد، فس��فر قابل 
جذب ppm 12/4 پتاس��یم قابل جذب ppm 520 و رس، س��یلت، ش��ن 
 ب��ه ترتی��ب 28، 55 ، 17درصد با بافت لوم رس��ی س��یلتي ب��ود. در اين طرح 
غده چه هاي رقم آگرياي حاصل از کش��ت گیاهچه  هاي4 س��الم سیب زمیني 
م��ورد اس��تفاده قرار گرفت و پ��س از پیش جوانه دار کردن غ��ده چه ها، در 
اواي��ل خرداد به صورت دس��تي کش��ت گرديد. فواصل بوت��ه ها روي رديف 
)ش��امل 8،12 و16 س��انتي متر( به عن��وان عامل اصلي و ان��دازه غده چه 
)ش��امل1 ت��ا 10گرم، 11تا 20 گ��رم و غده هاي بذري 50 گرمي )ش��اهد( 
)به عنوان عامل فرعي منظورگرديد. هر کرت فرعي ش��امل 4 رديف کاشت 
 ب��ه طول 4 متر و فاصله رديف ها 75 س��انتي متر بود. فاصله بین بلوك ها و 
پالت ها نیز 2 متر در نظر گرفته شد. غده چه ها در عمق 5 سانتي متر کاشته 
 ش��د. عملیات خاك ورزي ش��امل ش��خم عمیق پايیزه )به عمق 25 تا 30 
 س��انتي مت��ر( و ش��خم س��طحي به��اره ب��ا ديس��ك، جهت خ��رد کردن 
کلوخه ها و تس��طیح زمین با ماله بود. عناصر غذايي مورد نیاز بر اس��اس نتايج 
آزم��ون خ��اك )370 کیلوگ��رم در هكتار ک��ود اوره، 200 کیلوگ��رم در هكتار 
س��وپر فسفات تريپل، 50 کیلوگرم در هكتار س��ولفات پتاسیم، 80 کیلوگرم در 
هكت��ار گوگ��رد و 30 کیلوگرم در هكتار کود س��ولفات روي( به کار برده ش��د. 
ي��ك چهارم ک��ود نیتروژنی مورد نیاز به همراه کودهاي پايه، در قس��مت پايین 
جوي باز ش��ده ريخته ش��د و روي آن به ضخامت 5 س��انتي مت��ر، از خاك نرم 
مزرع��ه داده ش��د و پ��س از قرار دادن مین��ي تیوبرها روي بس��تر خاك، حدود 
 5 س��انتي مت��ر خ��اك روي بذر داده ش��د ت��ا گیاهچه ه��اي جوان به وس��یله 
قسمت هاي برآمده پشته ها )خاك اطراف فاروها( از آسیب باد محافظت گردند.

با خاك دهی پای بوته، 25 درصد کود نیتروژنی و 50 درصد کود س��ولفات 
روي م��ورد نیاز، نیزمصرف گرديد. پش��ته س��ازي و دادن 25 درصد نوبت 
س��وم کود نیتروژنی، حدود س��ه هفته پس از مرحله دوم )بالفاصله پس از 
تش��كیل غده( انجام گرف��ت. 25 درصد باقیمانده ک��ود نیتروژنی به همراه 
50 درص��د باقیمانده کود س��ولفات روي، در طي دوره حجیم ش��دن غده5 
مورد مصرف قرار گرفت. آبیاري تا 40 روز پس از کاش��ت )زمان الزم براي 
اس��تقرار کامل بوته هاي حاصل از میني تیوب��ر در مزرعه( به صورت باراني 
انج��ام گرفت و پ��س از آن به روش مت��داول منطقه يعني آبیاري نش��تي 
)جوی پش��ته ای( بر حسب نیاز تا سه هفته قبل از برداشت ادامه يافت و در 
مجم��وع 10 بار آبیاری انجام گرفت. علف هاي هرز به روش وجین دس��تي 
در دو مرحل��ه، همزمان ب��ا خاکدهي انجام گرفت. براي مبارزه با سوس��ك 
کلرادوي6 س��یب زمیني، س��م فوزالون در سه نوبت )30 ، 50 و65 روز پس 
از کاش��ت( و براي کنترل سفیدك س��طحي نیز سم مانكوزب در سه مرحله 
)40 ، 60 و 75 روز پس از کاش��ت( اس��تفاده شد. صفات فنولوژيك از جمله 
تاريخ هاي سبز شدن، استولون زايي، گل دهي و غده زايی مورد اندازه گیري 
 قرار گرفت. هر يك از مراحل فنولوژيك هنگامي ثبت مي ش��د که50 درصد 
بوته هاي هر تیمار در آن شرايط قرار داشتند. ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلي 
و قطر ساقه اصلي در زمان گل دهي اندازه گیري شد. ساقه هايي که به طور 
 مستقیم از غده رشد کرده بودند به عنوان ساقه اصلي شمارش گرديد. قطر 
س��اقه هاي اصلي نی��ز با کولیس اندازه گیري ش��د. تع��داد، میانگین وزن و 
همچنین عملكرد غده نیز پس از برداش��ت تعیین گرديد. عملكرد محصول 
از طريق برداش��ت دو رديف وس��طي با رعايت اثر حاش��یه )حذف دو رديف 
کناری و نیم متر از ابتدا و انتهای رديف های وس��طی( تعیین ش��د. پس از 
تعیین وزن تر غده ها و قرار دادن آن ها در آون تهويه دار در دماي 75 درجه  
س��انتي گراد به مدت 72 س��اعت تا حصول وزن ثابت، درصد ماده خش��ك 
محاس��به شد. براي طبقه بندي کیفي، غده هاي هر تیمار از نظر قطر غده ها 
به س��ه گروه کوچكتر از 28 میلي متر، 28 تا 55 میلي متر و بزرگتر از 55  
میلي متر، تفكیك ش��د. محاسبات آماري با نرم افزار SAS و میانگین ها به 

روش LSD مقايسه گرديد.

نتايج	و	بحث
    تراکم کاشت بر تاريخ سبز شدن، گل دهي و غده زايي )α=0/0 1(  و تاريخ 
استولون زايي )α =0/0 5( اثر معني دار داشت. اثر اندازه غده چه نیز بر تاريخ 
س��بز شدن، گلدهي و غده زايي در سطح 5 0/0معني دار بود )جدول1(. در 
فاصله کاشت 8 س��انتی متر سبز شدن، استولون زايي، گل دهي و غده زايي 
زودت��ر اتفاق افتاده و با افزاي��ش فاصله بین بوته ها )کاه��ش تراکم( ظهور 
صفات فنولو ژيك با تاخیر مواجه شد )جدول4(. Pruski و همكاران )21( 
نیز نش��ان دادند که با افزايش تراکم، س��رعت خروج جوانه ها از سطح خاك 
افزايش مي يابد. زمان سبز شدن، گل دهي و غده زايي در غده های 50 گرمی، 
س��ريع تر به وقوع پیوس��ت و با کاهش اندازه غده چه، تعداد روز از کاشت تا 
ظه��ور اين صف��ات افزايش يافت ولي بین غده ه��اي 11 تا 20 گرمي و 50 
گرمي اختالف آماري معني داري مشاهده نشد )جدول5(. Taek )24( نیز 
اعالم کرد که در غده های بزرگتر جوانه زنی و سبز شدن، سريع تر از غده های 
کوچك است. به نظر مي رسد وجود مواد غذايي فراوان و جوانه هاي قوي در 

غده هاي درشت از داليل توانايي سبز شدن سريع در آنها باشد.

تاثیر	تراکم	و	اندازه	...
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منبع	تغییر

درجه	
آزادي

)	MS(	مربعات	میانگین
سبز شدن

 )DAP1(
شروع استولون زايی

        )DAP(
گلدهی

         )DAP(
شروع غده زايی

        )DAP(
67/12962/276                         9/019                         31/658                           3تكرار 

  )A( 487/076**461/536                    *501/430                    **128/482                    2تراکم**

     )Ea( 74/05672/268                          119/034                      14/550                            6اشتباه اصلی
  )B( 150/586*158/100                        144/156                     *92/344                         2اندازه بذر*

  )A*B(   5/6964/113                               0/027                         5/942                               4اثر متقابل
    )Eb( 41/41339/618                            103/107                       17/720                           18اشتباه فرعی

10/840        10/708                            23/484                           13/611                        ضريب تغییرات )0/0(                                                       

		
منبع	تغییر

درجه	
آزادي

)	MS(	مربعات	میانگین

تعداد ساقه اصلی 
در بوته 

تعداد غده
 در بوته 

میانگین وزن غده در بوته 
        )gr(

عملكرد
      )t/ha(

11/361                                    3/581                            1/118                  0/142                    3تكرار 
  )A( 113/038                            **711/674                   **16/888              **4/756                 2تراکم**

     )Ea( 2/134                                                 23/803                          0/586                      0/762                   6اشتباه اصلی
  )B( 60/595                       **752/299                    **10/495               **11/825              2اندازه بذر**

  )A*B(   0/053                                 115/153                            1/934                   0/034                    4اثر متقابل
    )Eb( 39/5357/217                           1/510                      0/485                  18اشتباه فرعی

18/900 14/799                         12/818                           13/561                ضريب تغییرات )0/0(                                                       

		
منبع	تغییر

درجه	
آزادي

)	MS(	مربعات	میانگین
               
ارتفاع بوته

               )cm(
  قطر ساقه اصلی 

)mm(
درصد غده های 

<28 mm
درصد غده های 

55-28 میلی متر 
درصد غده های 

<mm55
درصد ماده خشك

34/0670/244                25/122             5/004                 1/441                 104/541                3تكرار 
  )A( 33/290**1194/008          **719/734        **60/260         **19/998             **737/353            2تراکم**

     )Ea( 134/1577/764              152/658            6/801                0/526                   48/693                 6اشتباه اصلی
  )B( 9/502**480/148             **812/329        **44/352           **10/226          *555/751             2اندازه بذر*

  )A*B(   39/0573/737                     27/447             0/516                0/467                 42/823                4اثر متقابل
    )Eb( 62/5341/810                   60/561              6/802                1/560                 122/451                18اشتباه فرعی

23/2857/196                   15/478             16/807                12/344               17/052                ضريب تغییرات )0/0(                                                       

جدول	1	– میانگین	مربعات	تجزيه	واريانس	مرکب	صفات	مورد	مطالعه

*و**	به	ترتیب	معنی	دار	در	سطح	احتمال	پنج	و	يك	درصد	
-1		Day after planting	DAP =		)روز	پس	از	کاشت(

*و**	به	ترتیب	معنی	دار	در	سطح	احتمال	پنج	و	يك	درصد		

*و**	به	ترتیب	معنی	دار	در	سطح	احتمال	پنج	و	يك	درصد	

جدول	2	-	خالصه	تجزيه	واريانس	صفات	مربوط	به	عملکرد	و	اجرای	عملکرد	رقم	آگريای	سیب	زمینی	تحت	تاثیر	تراکم	و	اندازه	مختلف	غده	چه

جدول3	-	خالصه	تجزيه	واريانس	صفات	ريخت	شناسی	و	کیفی	رقم	آگريای	سیب	زمینی	تحت	تاثیر	تراکم	و	اندازه	مختلف	غده	چه		
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تحقیقات ديگري نیز نش��ان داده اس��ت که با افزايش تراک��م بوته، غده ها 
زودتر تش��كیل می ش��وند )14( که اين موضوع مي تواند در نواحی با فصل 
رش��د کوتاه، به عنوان يك مزيت محس��وب شود )15(. احتماالً تنش تراکم 
مي تواند از طريق ايجاد محدوديت در دسترسی به منابع )CO2، فضا، آب، 
مواد غذايي و ...( رشد گیاه را تحت تاثیر قرار دهد و به نظر مي رسد سیب 
زمیني از طريق مكانیزم فرار از تنش زودتر به تش��كیل غده ها و تس��ريع در 
طي مراحل زندگي خود اقدام کرده باش��د. در تراکم های باالی بوته، عالوه 
بر آغازش سريع غده ها، مقدار تجمع مواد نیز بیشتر شده و میزان عملكرد 
غ��ده افزايش می يابد )14(. کاهش زمان بین جوان��ه زني تا آغاز غده زايی 
حائز اهمیت می باش��د، زي��را اين فرايند از تاخیر در ش��روع مرحله افزايش 
حج��م غده جلوگیری می کند )6(. مدت زمان بین کاش��ت تا ظهور صفات 
فنولوژي��ك با عملكرد دارای همبس��تگی منفی و معنی دار بود )جدول10(. 
تاخیر معنی دار در زمان ش��روع صفات فنولوژيك سیب زمینی نظیر تاريخ 
س��بز ش��دن، تاريخ شروع اس��تولون زايی، تاريخ گل دهی و آغاز غده زايي، 
عملك��رد را تح��ت تاثیر ق��رار داده و موجب کاهش معن��ی دار آن مي گردد 
 )11(. در مناطق با فصل رشد کوتاه، کاهش طول دوره رشد رويشي و دوره 
غده بندي ضمن کاهش س��طح برگ و به تبع آن کاهش میزان فتوس��نتز، 
موجب مي ش��ود گیاه سیب زمینی نتواند مواد آسیمیله شده را نیز به طور 

کارآمدي به غده ها منتقل نموده و در نتیجه عملكرد کاهش مي يابد )6(.
   تراکم بوته و اندازه غده چه بر ارتفاع بوته، قطر س��اقه اصلي، تعداد س��اقه 
اصل��ي، تعداد غده، وزن غده، متوس��ط وزن غ��ده در بوته، عملكرد و درصد 
ماده خش��ك غده تاثیر خیلی معني دار گذاش��ت )جداول2و3(. بیش��ترين 
ارتف��اع بوت��ه در فاصله بوته 8 س��انتی مت��ر و اندازه غده 50 گرم، بدس��ت 
آم��د )جدوله��ای 8 و9(. چنین نتايج��ي توس��ط  Taek )24( نیز قباًل به 
 دس��ت آمده اس��ت. رقابت ناش��ي از تراکم بوته مي تواند در افزايش ارتفاع 
بوته ها جهت کس��ب برخي از منابع مورد نیاز، مؤثر واقع ش��ود. ارتفاع بوته 
با عملكرد دارای همبس��تگی مثب��ت و معنی دار بود )جدول 10(. توس��عه 
اولیه شاخ و برگ در غده های بزرگتر نسبت به غده های کوچك تر، سريع تر 
 بوده و گیاهان رش��د کرده از غده های کوچك در تراکم های پايین کاش��ت، 
شاخه های جانبی بیشتر و بزرگتری تولید می کنند و گرايش به پیری نسبت 
به گیاهان حاصل از غده های بزرگ ديرتر اتفاق مي افتد. توس��عه کانوپي نیز 
در پوشش گیاهي حاصل از غده های کوچك، کندتر از غده های بزرگ است 

)11(. بیشترين قطر ساقه اصلی در فاصله کاشت  16 سانتی متر و غده های 
بذری 50 گرمی بدس��ت آمده است. از لحاظ ارتفاع بوته و قطر ساقه اصلي 
بین غده هاي 11تا20 گرمي و 50 گرمي اختالف آماري معني داري مشاهده 

نگرديد )جدول های 8 و9(. 
اين نتايج با تحقیقات Taek )24( مطابقت دارد. کاهش رقابت بین بوته ها 
در تراک��م پايین و نیز قوي بودن غده ه��اي 50 گرمي از نظر اندوخته غده، 
س��بب تولید بوته هاي با ارتفاع کم و س��اقه هاي قطور شده است. بیشترين 
تعداد س��اقه اصلی در فاصله کاش��ت 16 س��انتی متر و اندازه غده50 گرم، 
بدس��ت آم��د. افزايش فاصله کاش��ت از 8 س��انتي متر به 16 س��انتي متر و 
افزاي��ش اندازه غ��ده چه از 1 تا10 گ��رم به 50 گرم، تعداد س��اقه اصلي را 
ب��ه ترتیب 28/02 و 48/23 درص��د افزايش داد )جدول های 6 و7(. يكی از 
 عوامل مؤثر در تعداد س��اقه تولید ش��ده بوسیله غده بذری، اندازه غده است. 
غده های بزرگتر، تعداد س��اقه بیشتری در مقايسه با غده های کوچك تر تولید 

می کنند)9(. 
افزايش تعداد غده بذری کاش��ته شده يا کاهش فاصله بوته ها روی خطوط، 
سبب می شود که تعداد ساقه بیشتری در واحد سطح تولید شود )20(. اين 
نتايج با تحقیقات Khalafalla )16( و دهدار )4( مطابقت دارد. بیش��ترين 

تعداد غده در بوته در فاصله کاشت 8 سانتی متر بدست آمد )جدول6(. 
بررس��ي هاي Santos و James )22( نیز نش��ان داده ب��ود که با افزايش 
تراک��م، تع��داد غده تولیدي در ه��ر بوته افزايش مي يابد. بیش��ترين تعداد 
غ��ده در بوته نیز از غده  هاي 50 گرمی به دس��ت آمد )جدول7(. تحقیقات 
Wurrو هم��كاران )26( و  Lommen)17( نی��ز نش��ان داده ب��ود که با 
افزايش وزن غده های بذری، تعداد غده تولید ش��ده در هر بوته افزايش پیدا 
می کند. طوالني شدن دوره غده زايي در بوته هاي حاصل از کاشت غده هاي 
بزرگ، امكان افزايش تعداد غده ها را فراهم مي کند. بر اس��اس بررسي هاي  
Santos و  James )22( ب��ا افزايش تراکم، تعداد غده تولیدي در هر بوته 
افزاي��ش يافت. در نپال نیز مینی تیوبرهای بزرگ غده های بیش��تری تولید 

نمود )23(. 
کاهش فاصله کاشت از 16 سانتي متر به 8 سانتي متر )افزايش تراکم بوته( 
و افزاي��ش اندازه غده چ��ه از 1 تا 10 گرم به 50 گرم، تعداد غده در بوته را 
به ترتیب 24/55 و 21/08 درصد افزايش داد. تعداد غده در بوته با عملكرد 

دارای همبستگی مثبت و معنی داربود )جدول 10(.  

صفت
فاصله بوته

زمان سبز شدن
)DAP(

 شروع استولون زايی
)DAP(

زمان گلدهی
)DAP(

 شروع غده زايی
)DAP(

  )A( 27/207تراکم b36/988 b53/822 b51/572 b
     )Ea( 32/218اشتباه اصلی a42/832 ab60/243 ab58/326 ab

  )B( 33/358اندازه بذر a49/897 a66/223 a64/306 a

در	هر	ستون	میانگین	هايی	که	دارای	حروف	مشترک	هستند	بر	اساس	آزمون	LSD	در	سطح	احتمال	5%	با	هم	اختالف	معنی	دار	ندارند.	
DAP=Day after planting	)روز	پس	از	کاشت(

جدول	4-	میانگین	صفات	فنولوژيك	رقم	آگريای	سیب	زمینی	تحت	تاثیرتراکم	هاي	مختلف	بوته	

تاثیر	تراکم	و	اندازه	...
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صفت
اندازه غده چه 

زمان سبز شدن
)DAP(

 شروع استولون زايی
)DAP(

زمان گلدهی
)DAP(

 شروع غده زايی
)DAP(

a46/546 a64/041 a61/874 a 133/724 تا 10 گرم 
ab43/539 a59/378 ab57/462 ab 1130/881 تا 20 گرم 

b39/633 a56/868 b54/868 b 5028/177 گرم 

صفت
فاصله بوته

تعداد ساقه 
در بوته 

تعداد غده 
در بوته 

میانگین وزن غده 
)gr( در بوته

عملكرد
)t/ha(

b10/949 a33/535 b58/520 a  84/483 سانتی متر
ab9/017 b45/354   a45/193 b 125/189 سانتی متر 
a8/791  b52/383 a38/417  c 165/739 سانتی متر 

صفت
اندازه غده چه

تعداد ساقه 
در بوته 

تعداد غده 
در بوته 

میانگین وزن غده 
)gr( در بوته

عملكرد
)t/ha(

c8/752  b39/914  c40/103  b  14/105 تا 10 گرم 
b9/408  b42/973  b46/967 b 115/222 تا 20 گرم 

a10/597 a45/579  a55/067   a 506/085 گرم 

صفت
فاصله بوته

ارتفاع بوته
)cm(

قطر ساقه اصلي 
)mm( دربوته

در صد غده  هاي 
<mm28

درصد غده هاي 
55-28 میلي متر

درصد غده هاي 
>mm55

درصد ماده خشك

a8/958 c17/652 a58/366 a23/983  b17/098 b 872/798 سانتی متر
b9/883 b15/718 ab49/545  ab33/970 ab18/562  ab 1264/762 سانتی متر 

c11/508 a13/183 b42/929 b43/933 a20/421  a 1657/123 سانتی متر 

در	هر	ستون	میانگین	هايی	که	دارای	حروف	مشترک	هستند	بر	اساس	آزمون	LSD	در	سطح	احتمال	5%	با	هم	اختالف	معنی	دار	ندارند.	

در	هر	ستون	میانگین	هايی	که	دارای	حروف	مشترک	هستند	بر	اساس	آزمون	LSD	در	سطح	احتمال	5%	با	هم	اختالف	معنی	دار	ندارند.	

	در	هر	ستون	میانگین	هايی	که	دارای	حروف	مشترک	هستند	بر	اساس	آزمون	LSD	در	سطح	احتمال	5%	با	هم	اختالف	معنی	دار	ندارند.	

	در	هر	ستون	میانگین	هايی	که	دارای	حروف	مشترک	هستند	بر	اساس	آزمون	LSD	در	سطح	احتمال	5%	با	هم	اختالف	معنی	دار	ندارند.	

جدول	5-	میانگین	صفات	فنولوژيك	رقم	آگريای	سیب	زمینی	تحت	تاثیر	اندازه	های	مختلف	غده	چه	

جدول	6-	میانگین	صفات	مربوط	به	عملکرد	و	اجزای	عملکرد	رقم	آگريای	سیب	زمینی	تحت	تاثیر	تراکم	هاي	مختلف	بوته	

جدول	7-	میانگین	صفات	مربوط	به	عملکرد	و	اجزای	عملکرد	رقم	آگريای	سیب	زمینی	تحت	تاثیر	اندازه	های	مختلف	غده	چه

	جدول	8-	میانگین	صفات	ريخت	شناسي	و	کیفي	رقم	آگريای	سیب	زمیني	تحت	تاثیر	تراکم	هاي	مختلف	بوته	
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صفت
اندازه غده چه 

ارتفاع بوته
)cm(

قطر ساقه اصلي 
)mm( دربوته

در صد غده  هاي 
<mm28

درصد غده هاي 
55-28 میلي متر

درصد غده هاي 
>mm55

درصد ماده خشك

b9/233  b13/668  b58/213  a28/163 b17/817  b  158/510 تا 10 گرم 
ab10/042  ab15/379 ab50/840 b33/014  b18/668 ab  1164/118 تا 20 گرم 

a11/057  a17/506  a41/787 c40/708  a19/596  a  5072/054 گرم 

عملکرد

0/520-گلدهی

وزن	غده	

در	بوته
0/0890/001

متوسط	وزن	

غده	در	بوته
0/0460/0990/877**

0/126-0/018-*0/394-**0/593ارتفاع	ساقه

تعداد	غده	

در	بوته
0/717**-0/376*0/0960/0400/467**

تاريخ	سبز	

شدن
-0/544**-0/548**-0/0800/099-0/315*-0/505**

تاريخ	استولون	

زايی
-0/498**0/3110/0430/171-0/636**-0/316*0/289*

*0/320**0/557*0/408-0/412-0/0320/124**0/955**0/533-تاريخ	غده	دهی

غده	های	>28	

mm
-0/597**-0/452**0/018-0/0920/531**0/314*-0/348*0/667**-0/471**

غده	های	8	تا	

mm	55
0/170-0/102-0/591**-0/610**-0/0190/156-0/039-0/156-0/120-0/022

غده	های	<55	

mm
-0/312*0/2260/578**0/620**-0/107-0/2290/1280/351*0/249-0/257-0/953**

تعداد	ساقه	

اصلی
0/0030/0680/800**0/778**-/0500/141-/0700/1330/0910/0180-0/679**0/637**

**0/598**0/534**0/506-0/155-0/1110/0370/2540/342-0/202-**0/456*3260/405*/0/1990-قطر	ساقه	اصلی

درصد	ماده	

خشك
-0/1770/513**0/544**0/472**-0/080-0/2000/176-0/0190/536**-0/039-0/600**0/601**0/495**0/528**

گلدهیعملكرد
وزن غده 

در بوته

متوسط 

وزن غده 

در بوته

ارتفاع 

ساقه

تعداد غده 

در بوته

تاريخ 

سبز 

شدن

تاريخ 

استولون 

زايی

تاريخ غده 

دهی

غده های 

 28 >

mm

غده های 

28 تا 55 

mm

غده های 

 55<

mm

تعداد 

ساقه 

اصلی

قطر ساقه 

اصلی

درصد 

ماده 

خشك

		در	هر	ستون	میانگین	هايی	که	دارای	حروف	مشترک	هستند	بر	اساس	آزمون	LSD	در	سطح	احتمال	5%	با	هم	اختالف	معنی	دار	ندارند.

								جدول	10-	ضرايب	همبستگی	ساده	بین	صفات	اندازه	گیری	شده

		*و*	به	ترتیب	معنی	دار	در	سطح	احتمال	پنج	و	يك	درصد

	جدول	9-	میانگین	صفات	ريخت	شناسی	و	کیفی	رقم	آگريای	سیب	زمینی	تحت	تاثیر	اندازه	های	مختلف	غده	چه		

تاثیر	تراکم	و	اندازه	...



شماره	81،	زمستان	1387

  زراعت و باغباني27
 د ر

تاخیر معنی دار در زمان ش��روع صفات فنولوژيك سیب زمینی نظیر تاريخ 
سبز ش��دن، تاريخ ش��روع اس��تولون زايی، تاريخ گلدهی و آغاز غده زايي، 
عملك��رد را تح��ت تاثیر قرار داده و موجب کاهش معن��ی دار آن مي گردد 
)11(. در مناطق با فصل رشد کوتاه، کاهش طول دوره رشد رويشي و دوره 
غده بندي ضمن کاهش س��طح برگ و به تبع آن کاهش میزان فتوس��نتز، 
موجب مي ش��ود گیاه سیب زمینی نتواند مواد آسیمیله شده را نیز به طور 

کارآمدي به غده ها منتقل نموده و در نتیجه عملكرد کاهش مي يابد )6(.
تراک��م بوته و اندازه غده چه بر ارتفاع بوته، قطر س��اقه اصلي، تعداد س��اقه 
اصل��ي، تعداد غده، وزن غده، متوس��ط وزن غ��ده در بوته، عملكرد و درصد 
ماده خش��ك غده تاثیر خیلی معني دار گذاش��ت )جداول2و3(. بیش��ترين 
ارتفاع بوته در فاصله بوته 8 س��انتی متر و اندازه غده 50 گرم، بدس��ت آمد 
)جدولهای 8 و9(. چنین نتايجي توسط Take)24( نیز قباًل به دست آمده 
اس��ت. رقابت ناش��ي از تراکم بوته مي تواند در افزايش ارتفاع بوته ها جهت 
کسب برخي از منابع مورد نیاز، مؤثر واقع شود. ارتفاع بوته با عملكرد دارای 
همبس��تگی مثبت و معنی دار بود )جدول10(. توس��عه اولیه ش��اخ و برگ 
در غ��ده های بزرگتر نس��بت به غده های کوچك تر، س��ريع تر بوده و گیاهان 
رشد کرده از غده های کوچك در تراکم های پايین کاشت، شاخه های جانبی 
بیشتر و بزرگتری تولید می کنند و گرايش به پیری نسبت به گیاهان حاصل 
از غده های بزرگ ديرتر اتفاق مي افتد. توس��عه کانوپي نیز در پوشش گیاهي 
حاصل از غده های کوچك، کندتر از غده های بزرگ اس��ت )11(. بیش��ترين 
قطر ساقه اصلی در فاصله کاشت 16 سانتی متر و غده های بذری 50 گرمی 
بدس��ت آمده اس��ت. از لحاظ ارتفاع بوته و قطر س��اقه اصل��ي بین غده هاي 
11 ت��ا 20 گرمي و 50 گرمي اختالف آماري معني داري مش��اهده نگرديد 
)جدوله��ای 8 و9(. اين نتايج با تحقیقات  Taek)24( مطابقت دارد. کاهش 
رقاب��ت بین بوته ه��ا در تراکم پايین و نیز قوي ب��ودن غده هاي 50 گرمي از 
نظر اندوخته غده، سبب تولید بوته هاي با ارتفاع کم و ساقه هاي قطور شده 
اس��ت. بیشترين تعداد س��اقه اصلی در فاصله کاشت  16 سانتی متر و اندازه 

غده 50 گرم، بدست آمد. افزايش فاصله کاشت از 8 سانتي متر به 16 سانتي 
مت��ر و افزايش ان��دازه غده چه از 1 تا10 گرم به 50 گرم، تعداد س��اقه اصلي 
را ب��ه ترتی��ب 28/02 و48/23 درصد افزايش داد )جدوله��ای 6 و7(. يكی از 
عوامل مؤثر در تعداد س��اقه تولید ش��ده بوس��یله غده بذری، اندازه غده است. 
 غده های بزرگتر، تعداد س��اقه بیشتری در مقايس��ه با غده های کوچكتر تولید 
می کنند )9(. افزايش تعداد غده بذری کاش��ته ش��ده يا کاهش فاصله بوته ها 
روی خطوط، سبب می شود که تعداد ساقه بیشتری در واحد سطح تولید شود 

)20(. اين نتايج با تحقیقات Khalafalla )16( و دهدار )4( مطابقت دارد.
بیشترين تعداد غده در بوته در فاصله کاشت  8 سانتی متر بدست آمد 
)جدول6(. بررس��ي هاي Santos و James )22( نیز نش��ان داده بود که 
با افزايش تراکم، تعداد غده تولیدي در هر بوته افزايش مي يابد. بیش��ترين 
تع��داد غ��ده در بوته نی��ز از غده  هاي 50 گرمی به دس��ت آمد )جدول7(. 
تحقیق��ات  Wurrو هم��كاران )26( و  Lommen)17( نیز نش��ان داده 
ب��ود که با افزايش وزن غده های بذری، تعداد غده تولید ش��ده در هر بوته 
افزاي��ش پیدا می کند. طوالني ش��دن دوره غده زاي��ي در بوته هاي حاصل 
از کاش��ت غده هاي بزرگ، امكان افزايش تع��داد غده ها را فراهم مي کند. 
بر اس��اس بررس��ي هاي  Santos و  James)22( با افزايش تراکم، تعداد 
غ��ده تولیدي در هر بوته افزايش ياف��ت. در نپال نیز مینی تیوبرهای بزرگ                      

غده های بیش��تری تولید نمود )23(. کاهش فاصله کاش��ت از 16 س��انتي 
متر به 8 س��انتي متر )افزاي��ش تراکم بوته( و افزايش ان��دازه غده چه از 1 
ت��ا 10 گرم ب��ه 50 گرم، تعداد غده در بوته را ب��ه ترتیب 24/55 و 21/08 
درصدافزايش داد. تعداد غده در بوته با عملكرد دارای همبس��تگی مثبت و 

معنی داربود )جدول 10(.  
باالتري��ن میانگی��ن وزن غ��ده در هر بوته از فاصله کاش��ت  16 س��انتی 
مت��ر و غده های 50 گرمی بدس��ت آم��د اما بین تیمارهاي 12 و 16 س��انتي 
مت��ر اخت��الف آماري معني دار مش��اهده نگرديد. با افزايش فاصله کاش��ت از 
8 به 16 س��انتي مت��ر )کاهش تراکم بوت��ه( و افزايش اندازه غ��ده چه از 1تا 
10 گ��رم ب��ه 50 گرم، میانگین وزن غده در بوته ب��ه ترتیب 56/20 و 14/19 
 درصد افزايش نش��ان داد )جدولهای 6 و7(. به نظر می رسد کاهش رقابت بین 
بوت��ه ها موجب مي ش��ود که تخصیص مواد فتوس��نتزي به ان��دام7 ذخیره ای 
 )غ��ده( افزايش پیدا کن��د، زيرا در تراکم هاي باال تس��ريع پی��ري )ريزش( 
 برگ هاي پايیني موجب اختصاص سهم بیشتري از فتوآسیمیالتها به تولید 
برگ هاي جديد مي گردد. دهدار )4( نیز نشان داده بود که با افزايش تراکم، 
متوسط اندازه وزن غده در بوته کاهش می يابد. افزايش غده ها رقابت براي 
 دريافت فتوآس��یمیالتها را تشديد نموده و در نتیجه غده هاي کوچكتري در 
تراکم هاي زياد به دس��ت مي آيد. بیشینه عملكرد از فاصله کاشت 8 سانتی 
متر و غده چه هاي 50 گرمی بدس��ت آمد. کاهش فاصله کاشت از 16 به 8 
س��انتي متر و افزايش اندازه غده چ��ه  از 1 تا 10 گرم به 50 گرم به ترتیب 
52/33 و 37/31 درص��د عملكرد را افزاي��ش داد )جدول های 6 و7(. به نظر 
Allen و Wurr)9( هنگامي که تراکم ساقه اصلي افزايش مي يابد به علت 
افزايش رقابت در اس��تفاده از فضا، ن��ور، آب و مواد غذايي، تعداد غده تولید 
ش��ده در هر ساقه و در نتیجه عملكرد متوسط بوته کاهش مي يابد، کاهش 
میانگی��ن وزن غده در بوته در اثر تقلیل فواص��ل بوته ها در اين آزمايش با 
نتايج آنها مطابقت دارد. تفاوت بین ارقام، وضعیت حاصلخیزی خاك، شرايط 
آب و هوايی مانند شدت ابرناکی هوا و عوامل ديگر می تواند تفاوت هايی را 
در نتايج آزمايش ها در ش��رايط گوناگون ايجاد نمايد. در يك آزمايش ديگر 
نی��ز Lommen)17( نتیجه گرفت که اندازه غده ب��ذری بر عملكرد تاثیر 
دارد و با افزايش اندازه غده بذری، عملكرد افزايش مي يابد. نتايج تحقیقات 
زاهدی اول )5( و اصل گرگانی و دماوندی )1( نیز نش��ان داده اس��ت که در 
تراکم بیش��تر، عملكرد در واحد س��طح افزايش می يابد. مقدار عملكرد غده 
در واحد س��طح، صرف نظر از اندازه متوسط غده هاي تولید شده، به عنوان 
شاخص مهم اقتصادي و در واقع هدف اصلي از تولید سیب زمیني محسوب 
مي شود )7(. افزايش تراکم بوته موجب افزايش عملكرد غده در واحد سطح 
مي ش��ود )19(. با اين حال بايد در نظر داش��ت که افزايش عملكرد غده در 
تراکم هاي باال، نه به دلیل افزايش وزن متوسط غده بلكه در نتیجه افزايش 
تعداد غده بوده و عموما چنین افزايشي به واسطه افزايش عملكرد غیر قابل 
فروش اس��ت و از س��وي ديگر بخشي از کاهش عملكرد ناشي از تراکم هاي 
پايین بوته به واسطه افزايش تعداد غده هاي درشت، جبران مي شود )10(. 
بیش��ترين درصد ماده خش��ك در فاصله کاشت  16 سانتی متر و غده هاي 
بذري 50 گرمي بدس��ت آمد اما بین تیمارهاي 12 و 16 سانتي متر اختالف 
آماري معني داري مش��اهده نشد )جدولهای 8 و 9(. در تراکم هاي پايین به 
دلیل دوام بیش��تر سطح برگها )ناش��ي از کاهش رقابت درون بوته اي و بین 
بوته اي( فتوآسیمیالتهاي بیشتري به بخش اقتصادي تخصیص يافته و اين 
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امر سبب افزايش درصد ماده خشك غده مي گردد. اين نتايج با نتايج اصل 
گرگاني و دماون��دي )1(، Ifenkwe و Allen )13( و Wurr و همكاران 

)26( مطابقت دارد.
    تاثیر تراکم و اندازه غده بذري بر اندازه قطر غده ها بسیار معني دار بود 
)جدول 3(. در فاصله کاشت  8 سانتی متر و غده هاي 50 گرمي، بیشترين 
درصد غده ه��اي با قطر کوچكتر از 28 میلي متر بدس��ت آمد )جدول های 
 8 و 9(. اي��ن صف��ت با عملكرد دارای همبس��تگی مثب��ت و معنی دار بود 
)جدول 10(. بیش��ترين درصد اندازه غده های بذری )28 تا 55 میلی متر( 
از فاصله کاش��ت 8 س��انتی و اندازه 1 تا 10 گرمی غده چه ها و بیش��ترين 
درصد اندازه بذری غده هاي بزرگتر از 55 میلی متر از فاصله کاش��ت  16 
سانتی متر و در اندازه غده 50گرم بدست آمد )جدول های 8 و9(. اين صفت 
با عملكرد همبس��تگی منفي معنی داري داش��ت )جدول 10(. در حالي که 
 نتايج تحقیق��ات Georgakis و همكاران )12( نش��ان داده بود که اندازه 
غ��ده چه ها، تاثیری ب��ر اندازه غده ه��ای تولیدی ندارد. در بررس��ی های 
مرتضوی بك و همكاران )8( کمترين عملكرد غده های درش��ت )بزرگتر از 
55 میلی متر( و بذری )35 تا 55 میلی متر( از غده های بذری به قطر 35 

تا 55 میلی متر و تراکم باالتر بدست آمده بود.
    در اين آزمايش در فاصله کاشت 8 سانتي متر و غده هاي 50 گرمي ظهور 
صفات فنولوژيك سريع تر بود از طرفي در اين فاصله کاشت ارتفاع بوته بیشتر 
بوده و علي رغم کاهش در س��اير اجزاي عملكرد، ب��ه دلیل تولید تعداد غده 
بیش��تر در بوته و واحد سطح، کاهش عملكرد جبران گرديد. بیشترين مقدار 
اجزاي عملكرد از غده هاي 50 گرمي بدست آمد. همچنین در فاصله کاشت 
مذکور اندازه بذري کوچك و متوسط بیشینه مقدار را داشت. اگرچه بیشترين 
درصد غده های بزرگتر از 55 میلی متر، از غده های 50 گرمی به دست آمد، 
با اين حال بیش��ینه درصد غده های ب��ذری از غده چه های 1 تا 10 گرمی و 
فاصله کاش��ت 8 سانتی متری حاصل ش��د که می تواند بیشترين تعداد بذر 
س��الم را برای س��یب زمینی کاران حاصل نمايد. لذا براي ارقام نیمه ديررس 
مانند آگريا که براي مناطقي نظیر اردبیل مناس��ب معرفي شده است، جهت 
حصول عملكرد باال به منظور مصارف خوراکی، فاصله کاش��ت 8 سانتي متر و 
اندازه غده 50 گرم مطلوب به نظر مي رس��د، در حالی که جهت دستیابی به 
باالترين درصد غده های بذری، همین فاصله کاش��ت و غده چه های 1 تا 10 

گرمی، مناسب تر بود.

سپاسگزاري
از همكاری های صمیمانه مجموعه مديريت و کارکنان محترم ايستگاه تحقیقات 

کشاورزي اردبیل در اجراي اين آزمايش تشكر و قدرداني مي گردد.

پاورقی
1-minituber
2- split-plot
3- In vitro
4- plantlet
5- Bulkiang
6- Leptinotarsa decemlineata
7- Sink
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