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  دهچكي
زمينـي  تيوبر سـيب اندازه غده و خواب بذر ميني اثربه منظور ارزيابي  .آيدزميني در ايران محصولي مهم و استراتژيك به شمار ميسيب

در بهار سـال   يهرن تربت حيدادر منطقه جلگه رخ شهرستتيمار و چهار تكرار يك تصادفي با  كاملهاي آزمايشي در قالب طرح بلوك
هـاي  متـر)، غـده  ميلـي  12-35 (قطـر  دار متوسـط جوانـه تيـوبر  مينـي هاي غدهاستفاده از شامل آزمايش تيمار طوح . سانجام شد 1392
) بودند. نتايج نشـان داد  مترميلي 12(قطر كمتر از  خواب ريزتيوبر مينيهاي ) و غدهمترميلي 35(قطر بيش از  درشتخواب تيوبر ميني

بيشـترين درصـد سـبز شـدن     نـد.  ) تحت تاثير اندازه و خواب غـده قـرار گرفت  P≤0.05داري (يطور معنهگيري شده بكه صفات اندازه
 175) و عملكرد (درصد 25/12دار و كمترين درصد سبز شدن (جوانهمتوسط هاي غدهدر گرم)  680) و عملكرد غده (درصد 75/96(

هاي درشت تفاوت دار و غدهجوانهمتوسط هاي بين غده . تعداد كل غده توليديمشاهده شدمتوسط تر از ريزخواب هاي غده درگرم) 
بيشـترين درصـد   بنـابراين،   .نشان دادند) P≤0.05داري (هاي ريز تفاوت معنيغده تيمار بااين دو ولي  ،) نداشتP≤0.05داري (معني

  دار متوسط دارد.هاي جوانهسبز شدن، عملكرد و تعداد غده را غده
   دارغده جوانهغده،  رقم سانته، ريزكلمات كليدي: 

  مقدمه 
زميني از نظر اهميت غذايي بعد از گندم، برنج و ذرت مقام چهارم را در جهان به خود اختصاص داده است و در ايران محصولي سيب

توليدي آيد كه از نظر توليد دومين و از لحاظ اهميت غذايي سومين رتبه را بين ساير محصوالت غذايي مهم و استراتژيك به شمار مي
هـاي سـالم در شـرايط    زميني توليد گياهچهها در سيبترين روش كنترل و مبارزه با ويروساخير مؤثر هاي). در سال2(در اختيار دارد 

تيـوبر  هاي مريستمي اين گياه به منظور توليد ميكـرو تيـوبر و مينـي   آزمايشگاهي از طريق روش تلفيقي حرارت درماني و كشت سلول
  ). 4(است  تشخيص داده شده

دهـد و در  ثير قرار ميأزميني نيز عملكرد را تحت تهاي كشاورزي، عوامل موجود در گياه سيبعالوه بر شرايط اقليمي، خاكي و نهاده
عملكرد حاصـل  است  كه گزارش شده طوريهمهمي بر عملكرد آن دارد ببسيار تأثير هاي بذري ميان عوامل مربوط به گياه، اندازه غده

) با افـزايش  1985همچنين طبق آزمايش سينگ ( ،استگرم بيشتر بوده  30الي  20گرم نسبت به  60الي  50بذري به وزن هاي غدهاز 
) 1372پـور ( ). بررسي انجام شده توسـط قلـي  5يابد (بذري كاهش ميهاي غدهها و سبز كردن در وزن غده بذري سرعت رشد جوانه

هاي مختلف كاشـت و اوزان متفـاوت غـده بـذري متفـاوت بـود. از طرفـي        ايي حاصل از عمقهاي هونشان داد كه وزن خشك اندام
زمين، ارتفاع بوتـه،   دهد درصد پوششزميني نشان ميآزمايشات انجام يافته در مصر بر روي اثرات اندازه غده بذري بر عملكرد سيب

متر) در مقايسه بـا  سانتي 6 -5/4هاي بذري بزرگ با قطر (تعداد ساقه در بوته، وزن خشك بوته و عملكرد كل در واحد سطح در غده
  .)5( است ) بيشتر بودهمترسانتي 5/3-5/2متر) و كوچك (سانتي 5/4-5/3 (قطر هاي متوسطغده

شود، اما شكست چه اين مسأله جهت حفظ بقاء مهم تلقي ميو رشد گياه است. اگر زنيخواب بذر يكي از عوامل محدود كننده جوانه
گـردد.  ، سبز شدن و باال رفتن هزينه توليد مـي زنيجوانهطبيعي آن براي ادامه نسل ضروري است. خواب بذر سبب عدم يكنواختي در 

). خواب يكي از 1زميني است (ويژه سيبههاي مديريتي در محصوالت زراعي بترين جنبهبنابراين كنترل دوره خواب بذر يكي از مهم
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پيوندد و طول مدت آن در غده سيبي در غده بذري است و همزمان با بزرگ شدن غده بذري بوقوع ميخصوصيات مهم فيزيولوژيك
باشد. ميني تيوبرزميني حائز اهميت بوده و متأثر از شرايط رشدي گياه مادري و عواملي نظير فتوپريود، دما، كود نيتروژن و ژنوتيپ مي

باشند كـه طـي   ره نامشخصي پس از آن قابل كشت نيستند و داراي دوره خواب ميزميني بالفاصله پس از برداشت و در دوهاي سيب
زميني به عوامل متعددي مانند رقـم، زمـان رسـيدگي،    تيوبرهاي سيبها توليد نيش نخواهند كرد. طول دوره خواب مينياين دوره غده

تـر  هـاي معمـولي طـوالني   تيوبرها نسـبت بـه غـده   ينيشرايط رشد، شرايط نگهداري در انبار و اندازه غده بستگي دارد. دوره خواب م
  )5(است

  تيوبر و فقدان اطالعات كافي در زمينه اثر اندازه و خواب غده بر رشد و عملكرد آن انجام شد.با توجه به اهميت غده مينياين تحقيق 
  مواد و روش
دقيقـه و عـرض    27درجـه و   35ل جغرافيـايي  در منطقه جلگه رخ شهرستان تربـت حيدريـه بـا طـو     1392در بهار سال اين آزمايش 

انجام شد. به منظور بررسي اثر انـدازه و خـواب    1392در بهار سال متر از سطح دريا  1800دقيقه و ارتفاع  29درجه و  59جغرافيايي 
دار هاي جوانهل غدهچهار تكرار كشت شدند. تيمارها شام باهاي كامل تصادفي تيوبر در قالب طرح آزمايشي بلوكهاي مينيغده، غده

) متـر ميلـي  12هاي خواب ريز (قطر كمتـر از  متر) و غدهميلي 35هاي خواب درشت (قطر بيش از متر)، غدهميلي 12-35متوسط (قطر 
و عمـق  متـر  سـانتي  20هـا  متر و فاصله بوتهسانتي 75ها رديف كاشت، فاصله بين رديف 4متر با  4×3هاي آزمايشي بودند. ابعاد كرت

ورزي زمين شـامل شـخم عميـق در پـاييز و سـپس      در نظر گرفته شد. كشت سال قبل مزرعه آيش و عمليات خاكمتر سانتي 5شت ك
كيلـوگرم   300كيلو گرم قبل از كاشت، سوپر فسفات تريپل  50ورز مركب انجام شد. مقدار كود اوره سازي بستر در بهار با خاكآماده

تيوبر رقم سانته از گلخانه شـركت  هاي مينيهكتار مطابق با توصيه آزمايش خاك مصرف شد. غدهكيلوگرم در  350و سولفات پتاسيم 
روز  سـه بيـاري هـر   آها، كشت با دست انجام شد. كش و پس از آماده كردن پشتهضدعفوني با قارچ طاليه بذر آريا تهيه شد و پس از

كـش متريبـوزين   هـاي هـرز از علـف   ها براي مبارزه با علفبوته درصد 50صورت قطره اي صورت گرفت. بعد از سبز شدن هيكبار ب
صـورت گرفـت. بـه محـض      مصرفكمو  پرمصرفاستفاده گرديد، همچنين پس از سبز شدن كوددهي بر اساس نياز گياه با كودهاي 

روز سمپاشي تكرار گرديد. 15-12هاي كاپتان و مانكوزب صورت گرفته و هر كشمشاهده اولين عاليم بيماري آلترناريا مبارزه با قارچ
روز   10ها انجام شد. صفات درصد سبز شدن، عملكرد هر بوته و تعداد كل غده توليدي در هر بوته، همچنين دو مرحله خاكدهي بوته

  جام شد.ان LSDو مقايسات ميانگين با استفاده از آزمون  SASافزار ها با نرمقبل از برداشت اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده
  نتايج و بحث

در سطح احتمال پنج داري دار متوسط، غده خواب درشت و غده خواب ريز اختالف معنينتايج نشان داد كه بين تيمارهاي غده جوانه
  ).1) (جدول P≤0.05وجود دارد (درصد 

) درصد 25/12خواب ريز ( هايغدهكمترين آن در ) و درصد 75/96دار متوسط (ها در تيمار غده جوانهدرصد سبز شدن غدهبيشترين 
هـاي قـوي   رسد كه جوانه). به نظر ميP≤0.05دار وجود داشت (در درصد سبز شدن تفاوت معنينوع غده بين هر سه مشاهده شد و 
باشـد،  هـا  تر از متوسط از داليل توانايي سبز شدن باالي اين غدهدار متوسط و مواد غذايي فراوان در غده خواب درشتدر غده جوانه

 Teakهـاي  تر از متوسط مواد تحريك كننده خواب كمتر است. نتـايج حاصـل ايـن تحقيـق بـا يافتـه      همچنين در غده خواب درشت

 ).2هاي كوچك است مطابقت دارد (شكل زني و سبز شدن، سريعتر از غدههاي بزرگتر جوانهكه بيان كرد در غده (1998)

 
 
 
 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٣

  زمينيسيب يانس (ميانگين مربعات) درصد سبز شدن، تعداد كل غده در بوته و عملكرد غده در بوتهنتايج تجزيه وار -1جدول          
منابع 

  تغييرات
  درجه
  آزادي

  درصد
  سبز شدن

  تعداد كل غده
  در بوته

  عملكرد غده
  در بوته

  86/203  53/1  08/2  3  تكرار

84/17 *8941  2  تيمار * 
75/272125 * 

 
  19/157  63/0  67/15  6  خطا

  درصد يكدار در سطوح احتمال پنج درصد و يب معني**: به ترت* و 
  بهتر است ضريب تغييرات در جدول تجزيه واريانس اضافه شودبا توجه به نتايج مشاهده شده 

  زمينيتيوبر سيبهاي مينيهاي درصد سبز شدن، تعداد كل غده در بوته و عملكرد غده در بوته غدهمقايسه ميانگين -2جدول 

  تيمار
  درصد 
  سبز شدن

  تعداد كل غده 
  در بوته

  عملكرد غده 
  (گرم) در بوته

  a 75/96  a82/7 a 680  متوسطدار غده جوانه
  b 25/91  a75/6  b75/540  غده خواب درشت

  c 25/12 b 75/3 c 175  غده خواب ريز
  باشندميپنج درصد طح احتمال در س LSDدار بر مبناي آزمون در هر ستون، حروف نامشابه نشان دهنده وجود اختالف معني

 680دار (بيشترين عملكرد مربوط بـه غـده جوانـه    .)P≤0.05داري نشان داد (اختالف معنيانواع غده عملكرد كل غده در بوته در بين 
ريع و رسد دليل آن توانايي سبز شدن سـ ). به نظر مي2گرم) بود (جدول  175گرم) و كمترين مربوط به غده خواب ريزتر از متوسط (

سايز، از تيمار غده خواب درشت و غده خواب ريـز باشـد و اخـتالف بـين غـده خـواب       دار جوانههاي بيشتر غده پوششتاجتوسعه 
هاي دليل توليد تعداد ساقه بيشتر در غدهههمچنين ب. باشدهاي خواب درشت ميخير در سبز شدن غدهأسايز، تدار جوانهدرشت و غده 

بسيار طوالني در سبز شدن و تعداد دليل تأخير بههاي خواب ريزتر از سايز پيدا كرده است. عملكرد پايين غده بزرگتر عملكرد افزايش
باشـد.  خواب طوالني غده و كمبود مواد غذايي غده عامل آن مي ساقه بسيار كم و كندي سرعت ايجاد پوشش گياهي است كه احتماالً

دليـل  بـه هاي كوچكتر باشد و غدههاي بذري ميثير وزن غدهأه عملكرد غده بيشتر تحت تك كه نشان داد )3(نتايج حاصل با تحقيقات 
  ).2كندي سرعت ايجاد پوشش گياهي شاخص برداشت كمتري دارند مطابقت دارد (جدول

ي وجـود نداشـت   داردار سايز تفاوت معنيتر از سايز و غده جوانهاز نظر تعداد كل غده در بوته، در بين تيمارهاي غده خواب درشت
زايي در رسد داليل آن طوالني شدن دوره غدهنظر مي) دارد. بهP≤0.05دار (كه با تيمار غده خواب ريزتر از سايز تفاوت معنيدر حالي

 خير طوالني در سبز شدنأكه تكند، در حاليها را فراهم ميهاي بزرگ است كه امكان افزايش تعداد غدههاي حاصل از كاشت غدهبوته
 هاي خواب ريز باعث شده است كه رشد رويشي تداوم داشته و در نتيجه تعداد غده كمتري توليد شود. ايـن نتـايج بـا تحقيقـات    غده
 ).2مطابقت دارد. (جدول  )3( لومن
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Effects of Seed Tuber Size and Dormancy on Germination and Yield potato minituber 
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Abstract  
Potato is a main and strategically crops in Iran. In order to evaluate the effects of seed tuber size and 
dormancy on germination and yield potato minituber, an experiment was carried out in spring 2013 in Jolge-
rokh located in Torbat-e-heidry County in spring 2013. In this experiment was used the randomized 
complete block design with one treatment, four replications. Treatment levels experiment included use of 
medium sprouting minituber (12-35mm diagonal), large dormancy minituber (d>35mm) and tiny dormancy 
minituber (d<12mm). The results showed traits modules affected on size and dormancy tuber difference 
significantly (P≤0.05).Highest emergence percentage (96.75%) and tuber yield (680gr) on medium 
sprouting tuber and less emergence percentage (12.25%) and yield (175gr) on tiny dormancy tuber 
was observed. Total number tuber of medium sprouting tuber and large dormancy minituber was not 
different significant (P≤0.05), but there is difference significantly with tiny minituber. Result this 
experiment showed highest emergence percentage, yield and number tuber belong to medium sprouting 
minituber. 
Key word: Santeh cultivar, mini tuber, tuber germination 
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