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پس از تنش يخ زدگي در مراحل مختلف رشد در كشت استمرار سيب  توانايي بازيابي رشد ارقام سيب زميني
  )در منطقه جيرفت Solanum tuberosumزميني(
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 چكيده

مرحله رشدي  4يني آريندا ، سانته و سانتينا از نظر توانايي بازيابي رشد بعد از تنش يخ زدگي ، دردراين پژوهش سه رقم سيب زم
وقوع تنش در مرحله آغاز تشكيل  -II (3وقوع تنش در مرحله رشد رويشيI (2 - )عدم وقوع تنش در طول دوره رشد( -1شامل :

 4ر يك آزمايش در قالب فاكتوريل با طرح پايه كامال تصادفي در ) ، دIVوقوع تنش در مرحله بزرگ شدن غده هاIII (4 - )غده ها(
مقايسه شدند. نتايج نشان دادكه رقم و وقوع يخبندان در مراحل رشدي گياه ،  1390تكرار در اراضي دانشگاه پيام نور عنبرآباد در سال 

يك درصد داشته اند. اين در حاليست كه اثر  هر دو روي تعداد ساقه هاي رشد يافته پس از وقوع يخبندان اثر معني داري در سطح
) بيشترين و IIرقم) روي اين صفت معني دار نشد . مقايسه ميانگين ها براي اين صفت مشخص كرد كه مرحله (× متقابل(دوره رشد 

تعداد ساقه  سانتينا كمترين ) كمترين تعداد ساقه را پس از يخبندان ايجاد كرده اند. در بين ارقام ، رقم آريندا بيشترين و رقمІVمرحله (
  دراين آزمايش تعداد ساقه هاي اوليه تحت تاثير تيمارهاي آزمايش و اثرات متقابل آنها قرار نگرفت. را پس از يخبندان ايجاد كردند.

 

 . : بازيابي رشد ، تنش يخ زدگي ، سيب زميني ، مرحله رشد گياه ، يخبندانيديكلمات كل

  
  مقدمه 

) در مقياس جهاني، از نظر سطح زير كشت ومقدار توليد مقام چهارم را بعد از گندم ، برنج Solanum tuberosumسيب زميني ( 
در مناطق گرم جنوب آغاز گرديد. اين كشت به دليل  1373طرح استمرار توليد سيب زميني از سال  ).1375وذرت دارد(ستوده مرام، 

) با مشكل تنش سرماي احتمالي در نيمه دوم آذر ماه تا نيمه دوم دي ماه قرار گرفتن فصل رشد در پاييز و زمستان ( خارج فصل
مواجه است. دركشت استمرار سيب زميني، غده هاي بذري بدون قطعه شدن كشت مي گردند، در اين غده ها به دليل بزرگي و 

مانند. اين مسئله اگر چه كاهش توليد غالبيت انتهايي جوانه هاي سبز شده ، تعدادي جوانه چشمي روي غده بذر بدون رشد باقي مي 
را در شرايط عادي فصل رشد به همراه دارد، اما در سال هايي كه يخبندان اتفاق مي افتد ، ممكن است منجر به رشد مجدد و توليد 

ح خاك و از عملكرد از جوانه هاي خفته شود. پتانسيل رشد مجدد سيب زميني از جوانه هاي جانبي ساقه هاي آسيب ديده در زير سط
رشد جوانه هاي خفته روي غده مادري و از امكان تغيير استولون ها به فرم رويشي ايجاد مي شود. صدمه يخبندان زماني رخ مي 

).خطر صدمه يخبندان قابل جلوگيري 4) درجه سانتيگراد قرارگيرند (-2دهدكه مزارع سيب زميني درمعرض دماهاي پايين تراز (
ارقام مقاوم به يخبندان ارقامي كه قادر به رشد مجدد و توليد عملكرد پس از تنش باشند،كليد توليد موفق طي نيست و تا زمان اصالح 

). ارقام زراعي سيب زميني به دماهاي پائين 3سيب زميني ظرفيت بااليي در رشد دوباره دارد ( زمستان و در كشت استمرار مي باشند.
). اهميت تجمع قند در زمان يخبندان اين است كه 5مقاومند( s.acauleاي وحشي مانند حساسيت دارند و اين درحاليست كه گونه ه

). يك رابطه خطي بين افزايش پروتئين قابل 1رشد رويشي دوباره پس از يخ زدگي در صورت عدم تجمع قند ، كاهش پيدا مي كند(
) .گونه هاي سيب زميني وحشي كه قادر 2جود دارد (حل در زمان يخبندان و رشد مجدد ازمحل جوانه هاي جانبي روي ساقه اصلي و

به سازگاري با سرما هستند ، افزايش درپروتئين هاي قابل حل و به موازات آن يك همبستگي مثبت بين سازگاري به سرما و رشد 
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شي تحت كنترل ژنها ). مقاومت به يخ زدگي وتوانايي گياه در بازسازي رشد روي2رويشي بعد از صدمه يخبندان را نشان مي دهند (
). از آن جا كه برخي از ارقام پس از وقوع يخبندان قادرند رشد رويشي خود را با ساقه دهي دوباره آغاز كرده وتوليد قابل 5هستند(

 قبولي داشته باشند ، معرفي اين نوع ارقام و مراحل رشدي كه بهترين قابليت رشد مجدد و ساق دهي رابعد از تنش دارند ، مي تواند
  راه حلي براي مشكل يخبندان در كشت استمرار سيب زميني باشد.

  
  مواد و روشها  

كيلو متري شهرستان جيرفت  بمنظور بررسي  20در اراضي دانشگاه پيام نور واحد عنبرآباد واقع در1389اين تحقيق درسال  زراعي 
ل مختلف رشد در كشت استمرار سيب زميني انجام شد پس از تنش يخ زدگي در مراح توانايي بازيابي رشد رويشي ارقام سيب زميني

درجه عرض شمالي قرار دارد ،  26دقيقه  و  43درجه  طول شرقي و  56دقيقه و  17متر و در  600. ارتفاع اين منطقه از سطح دريا 
رم و نيمه خشك  با و آب و هوا طبق  فرمول سليانف گ 85/1×310و قابليت هدايت الكتريكي  PH 1/8بافت خاك لومي و شني با 

گراد و  يدرجه سانت 6/48درجه سانتيگراد و حداكثر مطلق دماي -4ميليمتر در سال و حداقل مطلق دماي 178ميانگين  بارندگي 
. آزمايش  روز مي باشد 2روز و متوسط تعداد روزهاي يخبندان درسال  6حداكثر تعداد روزهاي يخبندان اتفاق افتاده در يك سال 

قالب فاكتوريل با طرح پايه كامال تصادفي و فاكتورها شامل ارقام سيب زميني در سه سطح آريندا ، سانته و سانتينا و  در مزرعه اي
) IIوقوع تنش در مرحله رشد رويشيI ، (2- )عدم وقوع تنش در طول دوره رشد( -1سطح شامل : 4مرحله وقوع تنش يخزدگي ، در

تكرار انجام شد .  4) در IVوقوع تنش در مرحله بزرگ شدن غده هاIII ، (4- )ها( وقوع تنش در مرحله آغاز تشكيل غده -3، 
كيلوگرم  25و هرگلدان حاوي حدود  cm 60وارتفاع آن ها cm 40پالت آزمايشي(گلدان) بود و قطر گلدان ها  48آزمايش شامل 

گرم(پتاسيم:فسفر:ازت) و با نسبت  30ميزان  خاك بود و با توجه به نتايج تجزيه خاك، كودهاي مورد نياز در مرحله نخست، به
) به همراه يك بسته خاك برگ با خاك هر گلدان تركيب گرديد. پس از مرطوب نمودن توده اقدام به پركردن گلدان ها با خاك 2:3:2(

رايط كنترل شده كشت گرديدند. گياهان تحت ش cm 10مرطوب نموده وغده هاي تقريباً يكنواخت از نظراندازه ووزن، درعمق حدود 
گرم كودهاي(ازت:گوگرد)به نسبت  15ازنظر آسيب هاي محيطي مانند سرمازدگي ويخبندان كشت شدند. پس از رويش گياهان، ميزان 

هفته پس از سبز شدن و قبل از گل دهي) به خاك گلدان اضافه گرديدند. زماني كه بوته هاي ارقام به  4) طي دو مرحله، (2:1(
گلدان) به سردخانه منتقل گرديدند. دماي سردخانه به تدريج در طي شب  12گلدان (جمعا  4، از هر كدام از ارقام  ) رسيدندIIمرحله(

)درجه سانتي گراد مي رسيد. پس از اين كه تمام اندام هاي هوايي تا سطح خاك در اثرسرماكامالً صدمه ديده واز بين -2به حدود (
مزرعه) بازگردانيده و مانند سايرگلدان ها، تحت مراقبت هاي زراعي قرار گرفتند.دردومين  رفت، گلدان ها به محيط رشد قبلي(محيط

) نيز انجام گرفت.گياهان شاهد نيز تحت اثر سرما قرار نگرفتند IV) و (IIIو سومين مرحله از آزمايش ، همين كار در مراحل رشدي (
ري كه مرتبط با رشد رويشي و اجزاء عملكرد بودند، شامل تعداد ساقه و دوره رشد را بدون تنش سپري كردند. صفات مورد اندازه گي

قبل از يخبندان و تعداد ساقه پس از يخبندان بودند. براي تجزيه واريانس اثرات اصلي و مقايسات ميانگين با آزمون چند دامنه اي 
 SPSSاي تعيين ضرايب همبستگي از نرم افزار و بر MSTAT-C و براي اثرات متقابل از نرم افزار آماري SASدانكن از نرم افزار 

  استفاده شد. 
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  نتايج و بحث
كه پتانسيل ستاين اين ناشي ازبر طبق نتايج اثرات رقم و مراحل رشد و اثر متقابل آنها بر تعداد ساقه قبل از يخبندان معني دار نشدند ، 

. اما اثر رقم و مرحله رشد بر تعداد ساقه هاي رشد يافته پس از يخبندان )5توليد ساقه اوليه تحت كنترل ژنوم سيب زميني است (
  ). 1معني دار شد اما اثر متقابل آنها روي اين صفت معني دار نشد(جدول %1درسطح 

  
  تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه  -1جدول 

  يه                     ساقه پس از يخبندان      منابع تغيير                 درجه آزادي                   ساقه اول       
  ns 188/2                        **688/23                            3مرحله رشد                                

   ns 01/2                          ** 03/6                              2رقم                                           
   ns 5/1        ns                 51/0                               6رقم                     ×مرحله رشد   

   617/0                               8262/0                              36خطا                                         
**,*, ns% 1و معني دار در سطح  % 5به ترتيب به مفهوم غير معني دار، معني دار در سطح  

) و رقمهاي 94/2مقايسه ميانگين ها مشخص كردكه رقم آريندا با اختالف معني دار با دو رقم ديگر بيشترين تعداد ساقه را با ميانگين(
)ساقه كمترين تعداد ساقه را پس از يخبندان توليد كردند و رقم 86/1 سانته و سانتينا بدون اختالف معني دار با يكديگر با ميانگين(

احتماال از طريق توليد قندها و پروتئينهاي حل شونده در  اين توانايي).2بيشتر از دو رقم ديگر ساقه توليدكرد(جدول  %17/36آريندا 
يد توليد شده در زمان وقوع سرما نيز روي اين صفت ). ليپيدها و با اطمينان كمتري آبسيزيك اس1زمان دريافت سرما پديد مي آيد(

  ).5موثرند (
  

  مقايسه ميانگين صفات در سطح رقم -2جدول 

  ساقه اوليه                                   ساقه پس از يخبندان                                 رقم             
                        A 82/3                                                    A 94/2  آريندا                                      
                      AB62/3                                                    B 86/1سانته                                       
                        B 12/3                                                     B86/1        سانتينا                               

  ) تفاوت معني دار ندارند.%5در هر ستون ميانگين هاي داراي حرف مشترك، با استفاده از آزمون دانكن درسطح احتمال(
ساقه و بيشترين آنرا در 58/0) با ميانگين ІVز يخبندان را در مرحله(مقايسه ميانگين ها كمترين تعداد ساقه رشد مجدد يافته پس ا

محققين نيز حداكثر كاهش عملكرد ناشي  .)3) نشان داد(جدول Iساقه و بدون داشتن اختالف معني دار با شاهد( 08/3) با IIمرحله (
  ).3د(از يخ زدگي را از زمان غده دهي به بعد تا پايان بزرگ شدن غده ها تعيين كرده ان

  ي در زمان وقوع يخبندانمقايسه ميانگين صفات در سطح مرحله رشد -3جدول

  ساقه اوليه                                  ساقه پس از يخبندان                                               
      I                        (AB 66/3                                         A 66/3مرحله (        

  II                       (B 916/2                                         A 08/3مرحله (        
 III                       (A 91/3                                         B 58/1مرحله (        

  IV                   ( AB 58/3                                         C 58/0مرحله (        
 ) تفاوت معني دار ندارند.%5در هر ستون ميانگين هاي داراي حرف مشترك، در آزمون دانكن درسطح احتمال(
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ارقام از اين نظر بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اوال توانايي رشد مجدد بعد از تنش يخ زدگي در ارقام مختلف فرق مي كند و بعض 

بر سايرين برتري دارند ، دوما مرحله رشد رويشي بيشترين پتانسيل را براي رشد مجدد ساقه ها در اختيار گياه سرمازده قرار ميدهد 
چرا كه در اين مرحله هنوز توان گياه كامال به سمت غده زايي منتقل نشده و محل هاي رشد مجدد ساقه ها از نظر متابوليكي و 

و آمادگي فيزيولوژيكي در شرايط بهتري قرار دارند همچنين در اين مرحله احتماال كم بودن فاصله جوانه انتهايي از باقي مانده  سالمت
رقامي با توانايي رشد ساقه ها در زير خاك كه يخ نزده اند ، شرايط رشد مجدد را تسهيل ميكند لذا پيشنهاد مي شود ضمن شناسايي ا

مورد نياز ارقام براي رسيدن به مرحله رشد رويشي در اين مناطق  GDDاستمرار در آزمايشات ديگري ميزان  براي مناطق كشتمجدد 
تعيين شود تا از نظر تاريخ كشت با توجه به متوسط دماي ماههاي سال به گونه اي عمل شود كه در صورت وقوع يخبندان ، زمان 

  وقوع تاحد امكان با مرحله رشد رويشي مقارن شود.
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Abstract 
In this study, three potato varieties (Arynda, Sante and Santyna) were compared about ability to recover 
growth after stress freezing, in four stages of development: 1 - lack of stress occurring during the growth 
period (I) 2 - stress at vegetative stage (II) 3 - Stress occurring in the early stages of glands formation (III) 4 - 
Stress occurring in the enlargement of glands (IV), in a factorial experiment in a completely randomized 
design with 4 replications in 2011 on anbarabad PNU. The results showed that varieties and plant freezing in 
growth stages, both had a significant effect on the number of grown stems after freezing. This is while 
interaction (cultivar × growth period) was not significant on this trait. The mean for this trait indicates that 
step (II) and (ІV) have established the highest and minimum number of stems after frost respectively. Among 
cultivars, arynda and Santyna created maximum and minimum number of stems after frost respectively. In 
this experiment, the initial number of stems was not significantly affected by treatments and their 
interactions.  
 
Keywords: growth recovery, frost stress, potatoes, plant growth stage, frost. 
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