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 یبچه س غده یدبر تول یمو کادوست یممختلف هومات پتاس يها غلظت یرتاث
  گلخانه  یطو ساواالن در شرا یاارقام آگر ینیزم

  
  4*عزیزي شهرام ،3 پناه حسن داود ،2فرامرزي علی ،2اجلی جلیل ،1هنردوست شکور

  میانه واحد اسالمی آزاد دانشگاه زراعت رشته ،ارشد کارشناسی ي فرهیخته .1
  میانه واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو .2
  اردبیل طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز علمی هیئت عضو .3
  ایران تبریز، جوان، پژوهشگران باشگاه تبریز، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه .4

 

  23/08/1391تاریخ پذیرش:       26/10/1390تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 به آزمایشی ،زمینی سیب رقم دو چه غده تولید بر کادوستیم و پتاسیم هومات آلی مواد تاثیر بررسی منظور به

 بـذر  تولیـد  شـرکت  گلخانه در تکرار سه در اي گلخانه شرایط در تصادفی کامالً طرح پایه بر فاکتوریل صورت
 پتاسـیم  هومـات  آلـی  ماده سطح سه شامل اول فاکتور شد. اجرا 1389 سال در اردبیل زرین دشت زمینی سیب
 لیتر میلی  2 و 1 (صفر، کادوستیم آلی ماده سطح سه شامل دوم فاکتور آب)، لیتر یک در لیتر میلی  2 و 1 (صفر،

 از پـژوهش  ایـن  در بودنـد.  آگریـا)  و (سـاواالن  زمینـی  سـیب  رقـم  دو شامل سوم فاکتور  و آب) لیتر یک در
 بـه  پالسـتیکی هـاي   گلـدان  در و داده انتقـال  ایزولـه  گلخانـه  بـه  شـده  تولیـد  ویـروس  از عـاري هـاي   گیاهچه

 آلـی  مـاده  .شـدند  کشت پرلیت و بیوالن ماس پیت حجمی 1:1 مخلوط از بستري با متر سانتی 15×20×20ابعاد
 نتـایج  گردیـد.  مصـرف  شـدن  حجیم و زایی غده شدن، سبز مرحله سه در کادوستیم آلی ماده و پتاسیم هومات
 افـزایش  باعـث  آب لیتـر  1 در لیتر میلی 1 مقدار به کادوستیم و پتاسیم هومات آلی مواد از استفاده  که داد نشان
 بـا  سـاواالن  رقم و شد ساواالن و آگریا رقم دو هر در گرم 7 از تر بزرگ و گرم 3-7 بین چه غده وزن و عداد
 بـا  مربع متر در چه غده تعداد بین رابطه شد. شناسایی برتر تیمار عنوان به مربع متر در چه غده عدد 1317 تعداد

 متر در چه غده وزن و گرم 7 از تر بزرگ و گرم 3-7 بین گرم، 3 از تر کوچکهاي  چه غده وزن و تعداد صفات
   بود. دار معنی و مثبت رابطه مربع

 زمینی سیب ،چه غده کادوستیم، پتاسیم، هومات کلیدي: واژگان

  
  قدمهم

 عـدم  و گیـاه  سـالمت  ،خاك خیزي حاصل بر تمرکز زراعی، اکوسیستم مدیریت بر مبتنی زراعی نظام ارگانیک، کشاورزي
 از فراتـر  سـطح  در اسـت.  سـازگار  محلـی  و اي منطقـه  اقتصـادي  اجتماعی، شرایط با که است مصنوعی شیمیایی مواد مصرف

 حیـاتی،  نیـروي  کیهـانی، هاي  ریتم ساختار با روحانی ابعاد شامل که شود می تعریف بیودینامیک کشاورزي ارگانیک، کشاورزي

 
1391، تابستان 2مجله علوم و تکنولوژي بذر، سال دوم، شماره   
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 زنـده  سیسـتم  یـک  عنـوان  بـه  خاك ارگانیک، کشاورزي سیستم در شود. می مزرعه زنده موجود بیودینامیک، تدارکات کیفیت،
 اسـت،  زنـده  سیستم یک خاك که ایده این شود. می تقویت نیز مفیدهاي  میکروارگانیسم فعالیت آن، تقویت با که شود می تلقی
  ,Ezzati( دارد وجـود  ناگسستنی ارتباط یک انسان و حیوان گیاه، خاك، بین است معتقد که است ارگانیک نظام در اصلی پایه

 بـه  شـده  حفاظـت  اي گلخانـه  شرایط در اي شیشه درون بیماري از عاري هاي گیاهچه زمینی، سیب بذر تولید سیستم در ).2011
 اي، شیشـه  درون شـرایط  در هـا  گیاهچـه  ایـن  از کـه  این یا و کنند می تولید تیوبر) (مینی چه غده آنها از و گردیده منتقل گلدان
 ,Asghari and Fathi( کننـد  مـی  تولیـد  چـه  غـده  آنها از و کشت گلخانه در را ها ریزغده بعد و گیرند می (میکروتیوبر) ریزغده

2010; Pezhohandeh, 2001.(  
 بـه  توانـد  مـی  ، تیوبر مینی کمیت و کیفیت که طوري به داشته، کلیدي نقش بذر تولید سیستم در چه غده یا مادري بذر پیش

 کـه  تیـوبر  مینـی  تولیـد  ).Wang et al., 2001 ؛Sun et al., 2001( دهـد  قرار تاثیر تحت را شده گواهی بذر کیفیت مستقیم طور
 بسـتر  کاشت، تراکم رقم، تأثیر تحت گلخانه، در آنها تولید و دارد باالیی هاي هزینه باشد، می ریزازدیاديهاي  آزمایشگاه حاصل
  ).Georgekis et al., 2002( است غیره و آبیاري تغذیه، نور، کاشت،

 تـه  در موجـود  حیوانات و گیاهان بقایاي از که است قوي و باال کیفیت و طبیعی منشا با فعال هورمون یک پتاسیم هومات
 مولبیـدن،  مغذي ریز عناصر و پتاسیم درصد 10 فسفر، درصد 8/2 نیتروژن، درصد 5 حاوي ماده این شود. می حاصل ها باتالق
 کیفیـت  افـزایش  باعث و بوده ارگانیک مواد از پتاسیم هومات ).Gadimov et al., 2007( است منیزیم و کبالت بر، روي، مس،

 ؛Gadimov et al., 2007( شـود  مـی  آفـات  و هـا  بیمـاري  سـرما،  گرمـا،  شـوري،  خشـکی،  اسـترس  به گیاه تحمل و محصول
Hassanpanah, 2009a.(   

 بـراي  مفیـد  عناصـر  بـا  همراه ، زیستی الیگوپپتیدهاي و آزاد ي آمینه اسیدهاي حاوي که مایع محرك زیست یک کادوستیم
 مرکبات، در میوه کیفی و کمی ارتقاي جهت و باشد می دانه و میوه رسیدگی و تشکیل جهت دهی گل از بعد مرحله در مصرف

 زیتـون،  درختان باز)، فضاي و اي (گلخانه بستانی محصوالت گرمسیري، نیمههاي  میوه ریز، هسته و درشت  هسته هاي میوه انواع
 بـرده  کار به گندم و جو نیشکر، برنج، زمینی، سیب نظیر پتاسیم، ي کننده مصرف زراعی محصوالت براي همینطور و ها تاکستان

 تشـکیل  در تسـریع  ریشـه،  سیسـتم  تشکیل کردن فعال زنی، جوانه افزایش باعث کادوستیم ).Hassanpanah, 2009b( شود می
  ).Anonymous, 2007a( شود می استرس اثرات کاهش و گاز و شوري دما، نور، رطوبت، تنظیم ها، برگ

 ازت درصـد  6/1( تـام  ازت درصـد  5 ، آلـی  مواد درصد 2 ، آزاد آمینه اسیدهاي لیتر در گرم میلی 3750 حاوي کادوستیم
 40/8 والـین،  درصد 1/5 گالیسین، درصد 80/1 پتاسیم، درصد 6 ،آلی) ازت درصد 3/0 و نیتریکی ازت درصد 1/3 ، آمونیاکی
 51/16 لیسـین،  درصـد  10/5 آسـید،  گلوتامیـگ  درصد 9/0 اسید، آسپارتیک درصد 50/4 آالنین، درصد 21/13 پرولین، درصد

ــزو درصــد 50/4 لوســین، درصــد ــونین، درصــد 20/4 لوســین، ای ــین، درصــد 10/5 متی  9/0 و ســرین درصــد 90/3 فنیالالن
  )Anonymous, 2010( باشد می درصدگلوتامین

 طـی  در دارنـد.  مهمـی  نقـش  هورمـونی  و متابولیسمی ثانویه ترکیبات بیوسنتز در زیستی محرك این در موجود اسیدهاي 
 معموالً اما ،است زیاد بسیار متابولیسمیهاي  فعالیت انجام براي غذایی عناصر جذب به فیزیولوژیکی نیاز رشد دوره از مراحلی

 منـد  بهره عناصر این از کافی میزان به تواند نمی گیاه خاك، از غذایی مواد جذب در ها محدودیت برخی دلیل به مواقع این در
 (از گیـاه  نیـاز  مـورد  عناصر به آنها تبدیل و گیاه توسط عناصر این جذب بین طوالنی نسبتاً زمانی فاصله وجود دلیل به و شود
 پاسـخگوي  توانـد  نمی هم باز مناسب زمان در نیاز مورد کودهاي انواع افزودن همچون مدیریتی اقدامات آمینه) اسیدهاي جمله
 (داراي زیسـتی هـاي   محـرك  جـذب  از پـس  گیـاه  بنـابراین  شود. می عملکرد کاهش و رشد نقصان دچار گیاه و باشد گیاه نیاز
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 کند اقدام خود نیازهاي تأمین به نسبت عملکردي افت و استرس گونه هیچ بدون زمان ترین کوتاه در تواند می آمینه) اسیدهاي
)Anonymous, 2010؛ Gawronaka, 2008.(    

 افـزایش  جهـت  در متـابولیکی  فرآینـدهاي  و متابولیسـم  تحریـک  باعـث  که هستند موادي زیستیهاي  محرك کلی طور به
 و آمینه اسیدهاي از جدیدهاي  نهاده در رشدي و زیستیهاي  محرك فرموالسیون پایه )Starck, 2005( شوند می گیاهان کارآیی

 و دریـایی  گیاهـان  و هـا  جلبک عصاره هیومیک، اسید شده، هیدرولیزهاي  پروتئین مغذي، مواد با اختالط در آمینه اسیدهاي یا
  ).Thomas et al, 2009 ؛Gawronaka, 2008( باشد می ها متابولیت دیگر

 پـیش  و هـا  بیومولکـول  عنـوان  بـه  آنهـا  نقش و بوده )C2H4O2NR( مشترك فرمول با دوقطبیهاي  مولکول آمینه اسیدهاي
 آنزیمـی،  سـاختاري،  از اعـم  گیـاه  اصـلی  عملکـرد  تمـام  کـه  است پپتیدها و ها پروتئین ساختمان در شرکت حیات، سازهاي

 بسـیار  بیولـوژیکی  نقـش  بـا  کوچکهاي  مولکول از زیادي انواع ترکیب پیشرو اغلب آنها ند.دار عهده بر را انتقال و متابولیکی
 یـا  شده تبدیل گلوکز به فوق ترکیبات که باشد می حدواسطهاي  متابولیت تشکیل آمینه اسیدهاي تجزیه استراتژي باشند می مهم
 در )Thomas et al., 2009( رابطـه  ایـن  در. )Slawik, 2005 ؛Thomas et al., 2009( شوند می اکسیده سیتریک اسید سیکل در

 پایـه  بـر  فورتـه  آمینـول  و فسـنوترن  کادوسـتیم،  فورتـه،  هیومی زیستیهاي  محرك پاشی محلول که نمودند مشخص تحقیقی
 به را چايهاي  بوته عملکرد و بیوشیمیایی ترکیبات فیزیولوژیکی،هاي  شاخص تواند می آزاد آمینه اسیدهاي حاوي فرموالسیون

  بخشد. بهبود اي گسترده نحو
 )Hassanpanah, 2009b( گرفتنـد  نتیجه زمینی سیب ارقام هاي گیاهچه روي بر پتاسیم هومات و کادوستیم تاثیر بررسی با 
 پتاسـیم  هومـات  از اسـتفاده  گردید. گلخانه به ها گیاهچه انتقال زمان کاهش باعث کادوستیم و پتاسیم هومات ترکیبی تیمار که

 جوانـه  مرحلـه  در پاشـی  محلـول  و کاشت از قبل بذرها تیمار شود. می محصوالت کیفیت افزایش و تولید هزینه کاهش باعث
 سـیب هـاي   غـده  تیمـار  شـود.  مـی  گیاه براي قوي ریشه سیستم ایجاد موجب و است داشته خوبی نتیجه پتاسیم هومات با زنی

 ریشـه  سیسـتم  افـزایش  بوته، زیاد رشد موجب زده جوانههاي  غده روي پاشی محلول و کاشت از قبل پتاسیم هومات با زمینی
 ,Anonymous( گردیـد  غـده  60-90 تعـداد  بـه  بوتـه  در غـده  تعـداد  افزایش و درصد 22 میزان به غده عملکرد افزایش اي،

2007b.(  
 )Ezzati et al., 2011( رقـم  دو کیفـی  و کمی صفات روي بر کادوستیم آلی ماده و اولترا فرت هیومی کود تاثیر بررسی با 
 بـه  غـده  عملکـرد  افـزایش  باعـث  سـاواالن  رقم در کادوستیم آلی ماده و اولترا فرت هیومی کود که گرفتند نتیجه زمینی، سیب
 در پتاسـیم  هومـات  مختلـف  هـاي  غلظت تاثیر بررسی با )Keiomarsi et al.,  2011( گردید. هکتار در تن 93/6 و 27/4 مقدار
 قابـل  و کـل  غـده  عملکـرد  افزایش باعث پتاسیم هومات که کردند مشاهده اردبیل، منطقه در بهاره کشت در زمینی سیب ارقام

 سـاواالن  رقـم  غده عملکرد اختالف گردید. خشک ماده درصد و بوته در غده وزن و تعداد بوته، در اصلی ساقه تعداد فروش،
  کردند. گزارش هکتار در تن 74/14 پتاسیم هومات لیتر میلی 250 مصرف با بهاره کشت در

 )Hassanpanah and Azimi, 2010( تـر  بـزرگ  و گرم 3-7 بین چه غده وزن و تعداد اهمیت به توجه با که کردند گزارش 
 در لیتـر  میلی 250 کادوستیم آلی ماده آب، لیتر 300 در لیتر 2 اولترا فرت هیومی تیمار ،زمینی سیب چه غده تولید در گرم 7 از

 بـه  گـرم  12630 و چه غده عدد 1733 تعداد با ساواالن رقم در هزار در 2 سالت اوت شوري استرس ضد ماده و آب لیتر 300
 حفـظ  باعـث  آلی و طبیعی مواد ارگانیک، مواد از استفاده لزوم الذکر، فوق مطالب به توجه با نمودند. انتخاب برتر تیمار عنوان

 محصـول،  کیفی و کمی افزایش شیمیایی، مواد هاي هزینه در جویی صرفه و تولید هزینه کاهش انسان، و زیست محیط سالمت
  شود. می زمینی سیب صادرات افزایش و ارگانیک محصول تولید
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 رقـم  دو تیـوبر  مینـی  تولیـد  بـر  کادوستیم و پتاسیم هومات آلی مواد مختلف هاي غلظت تاثیر بررسی ،تحقیق این از هدف
  باشد. می اي گلخانه شرایط در زمینی سیب
  روش و مواد 
 طرح قالب در آزمایشی زمینی، سیب رقم دو چه غده تولید بر کادوستیم و پتاسیم هومات آلی مواد تاثیر بررسی منظور به
 شد. انجام اردبیل زرین دشت زمینی سیب بذر تولید شرکت گلخانه در تکرار 3 در تصادفی کامالً طرح پایه بر فاکتوریل آماري

 هومات غلظت سه دوم فاکتور )،آب لیتر یک در لیتر میلی 2 و 1 ،0( کادوستیم آلی ماده غلظت سه شامل اول فاکتور آن در که
 و کادوستیم آلی مواد بود. ساواالن) و (آگریا زمینی سیب رقم دو سوم فاکتور و )آب لیتر یک در لیتر میلی 2 و 1 ،0( پتاسیم
   .گردید مصرف آبیاري آب با ههمرا غده شدن حجیم و زایی غده شدن، سبز مرحله نوبت سه در پتاسیم هومات
 زریـن  دشـت  شـرکت  بافت کشت بیوتکنولوژي آزمایشگاه در شده تولید ویروس از عاريهاي  گیاهچه از پژوهش این در
 شـدت  با روشنایی ساعت 16 فتوپریود و هورمون بدون MS کشت محیط از استفاده با اي شیشه درون یطشرا تحت که اردبیل

 Asghari( شـد  اسـتفاده  بودنـد،  کرده رشد گراد سانتی درجه 18ـ22 دماي تحت تاریکی ساعت 8 و لوکس  4000 حدود نور

and Fathi, 2010؛ Pezhohandeh, 2001.(  
 بـه  پالسـتیکی  هـاي  گلـدان  در و انتقـال  ایزولـه  گلخانـه  بـه  رشـد  اطاقک در رشد روز 25 از پس شده تولید هاي گیاهچه

 کلیـه  کاشت، اتمام از پس شدند. کشت پرلیت و بیوالن ماس پیت حجمی 1:1 مخلوط از بستري با متر سانتی 15×20×20ابعاد
 .شـد  انجام برداشت روز 85 از پس پذیرفت. انجام منظم طور به آبیاري عملیات رشد مراحل طی در شدند. آبیاري ها گیاهچه

 چـه  غـده  وزن و تعـداد  مربع، متر در و بوته در چه غده وزن و تعداد بوته، ارتفاع صفات برداشت، از پس و رشد دوران طی در
  شدند. گیري اندازه چه غده اندازه متوسط گرم)، 7 از تر بزرگ و گرم 7 الی 3 بین گرم، 3 از تر (کوچک مختلفهاي  اندازه در

 بـا  نمودار رسم و صفات بین همبستگی و آزمایش از حاصل هاي داده آماري تجزیه ها، داده بودن نرمال هاي آزمون از پس
 Hassanpanah and( شد انجام دانکن آزمون براساس میانگین مقایسات گردید. انجام Excel و MSTATC افزار نرم از استفاده

Azimi, 2010(.   
  بحث و نتایج
 و پتاسـیم  هومـات  آلی مواد مختلف سطوح بین که داد نشان مطالعه مورد صفات از حاصل هاي داده واریانس تجزیه نتایج
 وزن و تعـداد  مترمربـع،  در تیـوبر  مینـی  وزن و تعـداد  بوتـه،  ارتفـاع  صـفات  لحاظ از آنها متقابل اثرات بین و ارقام کادوستیم،

 شـد  مشاهده دار معنی اختالف چه غده اندازه متوسط و گرم 7 از تر بزرگ و گرم 7الی 3 بین گرم، 3 از تر کوچک هاي چه غده
   ).1(جدول

  صفات میانگین مقایسه
  بوته ارتفاع
 1 مقـدار  بـه  کدام هر از کادوستیم و پتاسیم هومات آلی مواد تیمارهاي در داد نشان بوته ارتفاع گانه سه متقابل اثر میانگین

 در لیتـر  میلـی  1 کادوستیم و آب لیتر 1 در لیتر میلی 2 پتاسیم هومات آلی ماده تیمار و ساواالن رقم در آب لیتر 1 در لیتر میلی
    ).1 شکل( بودند مقدار بیشترین داراي آگریا رقم در آب لیتر 1

 رسـیدگی  گـروه  جـز  سـاواالن  رقـم  ).Rezaei and Soltani, 1996( دارد بسـتگی  نیـز  محیطی شرایط و رقم به بوته ارتفاع
 دارد بیشـتري  بوتـه  ارتفـاع  ژنتیکـی  سـاختار  نظـر  از و دارد تـري  قـوي  رشـد  و سـریع  پوشش قدرت و بوده دیررس متوسط

)Hassanpanah et al., 2009b.(   
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  مربع متر در چه غده تعداد
 و پتاسـیم  هومـات  آلـی  مـواد  تیمـار  در سـاواالن  رقـم  دهـد  می نشان مترمربع در چه غده تعداد گانه سه متقابل اثر میانگین
 آلـی  ماده و آب لیتر 1 در لیتر میلی 1 پتاسیم هومات آلی ماده تیمار و آب لیتر 1 در لیتر میلی 1 مقدار به کدام هر از کادوستیم
 در بوته ارتفاع میانگین همچنین ).2 شکل( بودند مربع متر در چه غده تعداد بیشترین داراي آب لیتر 1 در لیتر میلی 2 کادوستیم

  .)1کل(ش بود مقدار بیشترین داراي ساواالن رقم در کادوستیم و پتاسیم هومات آلی مواد آب لیتر 1 در لیتر میلی 1 تیمار
 در چـه  غـده  617 و  717 افزایش باعث شاهد به نسبت کادوستیم آلی ماده و پتاسیم هومات ماده از استفاده آمایش این در

 توجـه  با باشد. می ریال 2400 مبلغ به 1390 سال در چه غده عدد هر قیمت گردید. آگریا و ساواالن رقم در ترتیب به مربع متر
 هر از کادوستیم آلی ماده و پتاسیم هومات آلی ماده از استفاده و رقم این کشت صورت در ساواالن، رقم خوب خصوصیات به

 متـر  در ریـال  1720800 حدود مبلغ با مربع متر هر در بیشتر چه غده عدد 717 تعداد آب، لیتر 1 در لیتر میلی 1 مقدار به کدام
  شد. خواهد تیوبر مینی کنندگان تولید عاید بیشتري سود مربع

 افـزایش  هـا،  بیمـاري  نیـز  و محیطـی  هـاي  تنش به گیاه تحمل افزایش موجب که هستند ترکیباتی آلی ماده حاوي کودهاي
 شـوند  مـی  ریشـه  توسـعه  باعـث  و تـنش  بـروز  از جلـوگیري  نیز و گیاه به وارده محیطی هاي تنش رفع بر مطلوب اثر کیفیت،

)Ansari and Roosta, 2009.( بوتـه  در غـده  تعـداد  افزایش باعث کادوستیم آلی ماده که شده گزارش )Hassanpanah et al., 

2008b( مربع متر در چه غده تعداد و )Hassanpanah and Azimi, 2010( مصـرف  بـا  بوتـه  در غـده  تعـداد  افـزایش  شود. می 
؛ Ezzati et al., 2011؛Hassanpanah et al., 2008a( توسـط  اولتـرا  فـرت  هیـومی  و پتاسـیم  هومـات  جملـه  از هـا  هومـات 

Keiomarsi et al., 2011( مترمربع در چه غده تعداد و )Hassanpanah and Azimi, 2010 (کردند. گزارش نیز    
  مربع متر در چه غده وزن

 مـواد  تیمـار  در آگریا رقم به نسبت  ساواالن رقم که داد نشان مربع متر در چه غده وزن گانه سه متقابل اثر میانگین مقایسه
 وزن افـزایش  مقـدار  ).3 شـکل ( دارد برتـري  آب لیتـر  1 در لیتـر  میلـی  1 مقدار به کدام هر از کادوستیم و پتاسیم هومات آلی
 لیتـر  1 در لیتر میلی 1 مقدار به کدام هر از کادوستیم و پتاسیم هومات آلی مواد تیمار در و ساواالن رقم در مربع متر در چه غده
 از کادوسـتیم  و پتاسـیم  هومـات  آلی مواد تیمار بود. گرم 5500مقدار گرم) 1700 (با شاهد به نسبت گرم) 7200 مقدار (با آب
 در ).1و2(شـکل  بودنـد  بوته ارتفاع و مترمربع در چه غده تعداد بیشترین داراي نیز ،آب لیتر 1 در لیتر میلی 1 مقدار به کدام هر
 در چـه  غـده  وزن افـزایش  باعـث  آب لیتر 1 در لیتر میلی 1 میزان به کادوستیم و پتاسیم هومات آلی مواد از استفاده آمایش این
  گردید. مربع متر

 مـاده  و اولتـرا  فـرت  هیومی جمله از ها هومات آلی ماده از استفاده )Hassanpanah and Azimi, 2010( گزارش اساس بر 
 اسـتفاده  با بوته در غده وزن افزایش است. گردیده مربع متر در شاهد به نسبت چه غده گرم 3240 افزایش باعث کادوستیم آلی

؛ Ezzati et al., 2011 ؛Hassanpanah et al., 2008b( جملـه  از محققـین  توسـط  پتاسـیم  هومـات  و کادوسـتیم  آلـی  ازمـواد 
Keiomarsi et al.,  2011( شرایط تحت زمینی سیب غده عملکرد افزایش در پتاسیم هومات از استفاده است. شده گزارش نیز 

    است. گردیده گزارش نیز )Hassanpanah et al., 2008a ؛Khorshidi et al., 2009( توسط آبی کم تنش
 چه غده اندازه متوسط

 هومـات  آلی مواد تیمار در ساواالن رقم است. شده داده نشان 4 شکل در چه غده اندازه متوسط گانه سه متقابل اثر میانگین
 اختصـاص  خـود  بـه  را چه غده اندازه متوسط بیشترین و گرفت قرار  برتر گروه در لیتر میلی 2 کادوستیم و لیتر میلی 1 پتاسیم

   ).4 شکل( داد
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 این در گردید. مشاهده بیشتر نیز ساواالن رقم در بوته ارتفاع و مربع متر در چه غده وزن و تعداد الذکر فوق تیمار در
 افزایش باعث مربع متر در چه غده وزن و تعداد افزایش بر عالوه کادوستیم و پتاسیم هومات آلی مواد از استفاده آزمایش

 ,Hassanpanah et al( دارد. اهمیت بسیار فروش لحاظ از گنندگان تولید براي که است گردیده نیز ها چه غده یکنواختی

2009a( کاهش باعث و بوته در چه غده متوسط اندازه و یکنواختی افزایش باعث پتاسیم هومات از استفاده که اند کرده گزارش 
  شود. می گلخانه به آزمایشگاه از گیاهچه انتقال زمان

  گرم 7 از تر بزرگ و گرم 7-3 بین گرم، 3 از تر کوچک هاي چه غده وزن و تعداد
 1 در لیتـر  میلی 1 کادوستیم و لیتر میلی صفر پتاسیم هومات آلی ماده تیمار در داد نشان گانه سه متقابل اثر میانگین مقایسه

 آلـی  مـواد  تیمـار  در سـاواالن  رقـم  ).5 (شکل شد تولید بیشتري گرم 3 از تر کوچک چه غده تعداد ساواالن رقم در ، آب لیتر
 یشـترین ب ).6 (شـکل  داشت بیشتري گرم 3-7 بین چه غده تعداد داراي لیتر میلی 2 و 1 کادوستیم و متر میلی 1 پتاسیم هومات
 لیتـر  1 در لیتـر  میلـی  1 کـدام  هـر  از کادوسـتیم  و پتاسیم هومات تیمار در و ساواالن رقم در گرم 7 از تر بزرگ چه غده تعداد

    ).7 (شکل گردید مشاهده
 پتاسـیم  هومات تیمار در و ساواالن رقم در )9 (شکل گرم 3-7 بین و )8 (شکل گرم 3 از تر کوچک چه غده وزن بیشترین

 از کادوسـتیم  و پتاسـیم  هومات تیمارهاي در )10 (شکل گرم 7 از تر بزرگ چه غده وزن و لیتر میلی 1 کدام هر از کادوستیم و
 تعـداد  بیشترین لیتر میلی 1 کدام هر از کادوستیم و پتاسیم هومات تیمار در گردید. مشاهده لیتر میلی 2 و لیتر میلی 1 کدام هر
 و بوتـه  ارتفـاع  مربع، متر در چه غده وزن و تعداد از تیمار این گردید. تولید گرم 7 از تر بزرگ و گرم 3-7 بین چه غده  وزن و

    بود. برخوردار نیز بیشتري چه غده اندازه یکنواختی
 کوچک هاي غده تولید غده. عملکرد و تولیدي هاي غده از متاثر است عملی حال هر به تولیدي، هاي چه غده توزیعی اندازه

 دوره طـی  تـر  بـزرگ  هـاي  غده از بیشتري تلفات و ضایعات تر کوچک هاي چه غده که جایی آن از نباشد. مناسب است ممکن
 Lommen and( دارند اي مزرعه کشت در ضعیفی عملکرد تر کوچک هاي غده نیز و )،Lommen, 1993( دهد می نشان انباري

Struik, 1995.( شـود.  می داده ترجیح تر بزرگ هاي غده تولید بنابراین )Georgekis et al., 2002(  بـراي  کـه  نمودنـد  گـزارش 
 شـود  می هزینه کاهش باعث که چند هر تکثیر براي تیوبر مینی برش و بوده مناسب گرم 32 تا 4 وزن به تیوبرهایی مینی کاشت،

 نواحی و ویروسی هاي بیماري ناقل از عاري مناطق داراي کشورهاي از بسیاري گردد. می ها بیماري شیوع افزایش موجب ولی
 حاصـل  نتایج به توجه با ).Kenneth and Charlten, 2004( نیستند سازد، می میسر را مطلوب هاي غده تولید که ایزوله جداگانه

 ماده و پتاسیم هومات تیمار ،چه غده تولید در گرم 7 از تر بزرگ و گرم 3-7 بین چه غده وزن و تعداد اهمیت و آزمایش این از
  شود. می توصیه چه غده کنندگان تولید براي مناسب تیمار عنوان به متر میلی 1مقدار به کادوستیم آلی

  مطالعه مورد صفات بین همبستگی
 وزن و تعـداد  صـفات  بـا  مربـع  متـر  در چـه  غـده  تعـداد  کـه  داد نشان مطالعه مورد صفات بین همبستگی از حاصل نتایج

 دارنـد  دار معنی و مثبت رابطه مربع متر در چه غده وزن و گرم 7 از تر بزرگ و مگر 3-7 بین گرم، 3 از تر کوچک هاي چه غده
 از تـر  بزرگ و گرم 3-7 بین گرم، 3 از تر کوچک هاي چه غده وزن و تعداد صفات با مربع متر در تیوبر مینی وزن ).2 (جدول

 نتـایج  با حاصله نتایج ).2(جدول دارند دار معنی و مثبت رابطه چه غده اندازه متوسط و مربع متر در چه غده وزن تعداد گرم، 7
 متوسـط  دارد. مطابقـت  )Hassanpanah and Azimi, 2010 و Azhari et al., 2009 ؛Ashrafi et al., 2009( همچـون  محققـین 

 رابطـه  گرم 3 از کوچکتر تیوبر مینی وزن گرم، 7 از تر بزرگ تیوبر مینی تعداد مربع، متر در تیوبر مینی وزن با تیوبر مینی اندازه
   دارد. مطابقت )Hassanpanah and Azimi, 2010( گزارشات با نتایج این ).2 (جدول داد نشان دار معنی و مثبت
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  نهایی گیري نتیجه
 و ارقـام  کادوسـتیم،  و پتاسـیم  هومات آلی مواد مختلف سطوح بین که داد نشان مطالعه مورد صفات واریانس تجزیه نتایج

 و پتاسـیم  هومـات  آلـی  مواد تیمار در .داشت وجود دار معنی اختالف مطالعه مورد صفات کلیه لحاظ از آنها متقابل اثرات بین
 تعداد تیوبر، مینی اندازه یکنواختی بوته، ارتفاع مربع، متر در تیوبر مینی وزن و تعداد بیشترین لیتر میلی 1 کدام هر از کادوستیم

 و پتاسـیم  هومـات  آلـی  مـواد  از اسـتفاده  آمـایش  ایـن  در گردیـد.  تولید گرم 7 از تر بزرگ و گرم 3-7 بین تیوبر مینی وزن و
 بـه  توجـه  بـا  شـد.  مربـع  متـر  در تیـوبر  مینی 717 افزایش باعث ساواالن رقم در آب لیتر 1 در لیتر میلی 1 مقدار به کادوستیم
 کادوسـتیم  و پتاسـیم  هومات آلی مواد تیمار ، چه غده تولید در گرم 7 از تر بزرگ و گرم 3-7 بین چه غده وزن و تعداد اهمیت

    گردد. می پیشنهاد چه غده کنندگان تولید براي مناسب تیمار عنوان به  لیتر 1 در لیتر میلی 1 مقدار به کدام هر از

  
  

  
  

 

 

  
هاي مختلف مواد آلی هومات  میانگین ارتفاع بوته در غلظت .1شکل 

  پتاسیم و کادوستیم در دو رقم سیب زمینی

 

  
هاي مختلف مواد  در متر مربع در غلظتچه  غده میانگین تعداد .2شکل 

 آلی هومات پتاسیم و کادوستیم در دو رقم سیب زمینی

 

  
هاي مختلف مواد آلی  در متر مربع در غلظتچه  غدهمیانگین وزن  .3شکل 

 هومات پتاسیم و کادوستیم در دو رقم سیب زمینی

 

 
هاي مختلف مواد آلی  در غلظتچه  غدهمیانگین متوسط اندازه  .4شکل 

  هومات پتاسیم و کادوستیم در دو رقم سیب زمینی
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هاي مختلف مواد  گرم در غلظت 3کوچک تر از چه  غدهمیانگین تعداد  .5شکل 

  آلی هومات پتاسیم و کادوستیم در دو رقم سیب زمینی

  
مواد هاي مختلف  گرم در غلظت 3-7بین چه  غدهمیانگین تعداد  .6شکل 

 آلی هومات پتاسیم و کادوستیم در دو رقم سیب زمینی

 

  
هاي مختلف مواد آلی  گرم در غلظت 7بزرگ تر از چه  غدهمیانگین تعداد  .7شکل 

  هومات پتاسیم و کادوستیم در دو رقم سیب زمینی

 

  
هاي مختلف  گرم در غلظت 3کوچک تر از چه  غدهمیانگین وزن  .8شکل 

 پتاسیم و کادوستیم در دو رقم سیب زمینیمواد آلی هومات 
 

  
هاي مختلف مواد آلی  گرم در غلظت 3-7بین چه  غدهمیانگین وزن  .9شکل 

 هومات پتاسیم و کادوستیم در دو رقم سیب زمینی

 

 
هاي مختلف  گرم در غلظت 7بزرگ تر از چه  غدهمیانگین وزن  .10شکل 

  رقم سیب زمینیمواد آلی هومات پتاسیم و کادوستیم در دو 
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  چه سیب زمینی در شرایط گلخانه و ارقام غدهمختلف هومات پتاسیم وکادوستیم هاي  میانگین مربعات صفات مورد ارزیابی در غلظت .1جدول 
  

  میانگین مربعات
 درجه
 آزادي 

  منابع تغییر
  چه هاي تعداد غده  چه هاي وزن غده

چه  تعداد غده
  گرم 3کوچکتراز 

متوسط اندازه 
  چه غده

چه  وزن غده
  متر مربع در

چه در  تعداد غده
  متر مربع

 7بزرگتر از  ارتفاع بوته
  گرم

 گرم 3-7بین 
 3کوچکتر از

  گرم
 7بزرگتر از 
  گرم

 3-7بین 
  گرم

  هومات پتاسیم 2 57/204** 68/32819** 11/2** 69/2* 092/8** 42/6** 99/2** 89/293** 29/70** 91/11**
  کادوستیم 2 79/41 41/301905**  148/8** 31/2* 59/5** 82/10** 76/3**  74/86** 41/203** 87/29**
  کادوستیم× هومات پتاسیم  4 82/39* 69/71302** 03/3** 61/15** 38/9** 99/4** 07/4** 97/382** 58/93** 97/5**
  رقم 1 41/7  77/2505188** 31/131** 76/12** 74/18** 33/83** 62/5** 19/3823** 28/1463** 36/210**
  هومات پتاسیم× رقم  2 46/2 39/35048** 56/2** 63/12** 06/0* 39/5** 69/0** 43/191** 84/7 50/11**
  کادوستیم× رقم  2 69/56* 67/60664** 15/2** 24/2* 49/7** 28/0 42/0* 39/763** 14/106** 06/22**
  کادوستیم× هومات پتاسیم× رقم 4 82/71** 42/52964** 34/0* 75/2** 30/2** 49/5** 07/1** 94/80** 17/31** 81/2**

  اشتباه 36 48/15 19/5185 12/0 68/0 02/0 43/0 13/0 78/9 70/3 39/0
  ضریب تغییرات (درصد)  45/13 06/9 31/7 67/13 56/5 70/19 47/16 40/15 06/11 44/6
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 گلخانه شرایط در زمینی سیب چه غده ارقام و کادوستیم و پتاسیم هومات مختلفهاي  غلظت در ارزیابی مورد صفات بین همبستگی .2 جدول
   

 در چه غده وزن
 عمترمرب

 در چه غده تعداد
  مترمربع

  هاي چه غده تعداد  هاي چه غده وزن
 ارتفاع
 بوته

 7 از زرگترب همبستگی ضریب
  گرم

 3-7 بین
  گرم

 3 از کوچکتر
  گرم

 7 از بزرگتر
  گرم

 3-7 بین
  گرم

 3از کوچکتر
  گرم

 گرم 3 از تر کوچک چه غده تعداد 05/0 -       

 گرم 3-7 بین چه غده تعداد 13/0 02/0 -      

 گرم 7 از تر بزرگ چه غده تعداد 37/0 42/0 14/0 -     

 گرم 3 از تر کوچک چه غده وزن 12/0  64/0** 28/0 33/0 -    

 گرم 3-7 بین چه غده وزن 09/0 22/0 86/0** 18/0 31/0 -   

 گرم 7 از تر بزرگ چه غده وزن 18/0 03/0 76/0** 41/0 36/0 82/0** -  

 مربع متر در چه غده تعداد 18/0 68/0** 69/0** 64/0** 62/0** 72/0** 64/0** - 

  مربع متر در چه غده وزن 02/0 53/0* 66/0** 56/0* 87/0** 74/0** 72/0** 82/0** -
 چه غده اندازه متوسط 28/0 -09/0 15/0 58/0* 57/0* 20/0 29/0 -06/0 52/0*

 درصد 1 و 5 احتمال سطح در دار معنی ترتیب به ** و *

 
تاثیر غلظت
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