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  زميني در سيستم هيدروپونيكهاي بذري سيباي بر توزيع اندازه غدهثير تيمارهاي تغذيه◌ٔ بررسي تا
  

  3و حميد محمدي 1حسين صادقي ،2محمد رحماني، 1بابك درويشي
  ت علمي موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال. كرج◌ٔ اعضاي هيا .1

Bdarvishi_84@yahoo.com  
 پژوهشگر موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال .2

  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان .3
 
 

  چكيده
زميني از آن استفاده هاي سيبزايي گياهچههاي هيدروپونيك به منظور تحريك غدهبنياني كه امروزه در سيستمكار دانشمهمترين راه

زميني در يك سيستم هاي سيبزايي گياهچهاي است. هدف از اين پژوهش، آزمون امكان تحريك غدهغذيهشود، كاربرد تيمارهاي تمي
همين منظور به ها تحت چنين تيمارهايي بوده است.اي و اسيدي و بررسي توزيع اندازه غدههيدروپونيك با استفاده از تغييرات تغذيه

سيديته پايه كامالً تصادفي با پنج تيمار (رقم، تغذيه نيتروژنه، تغذيه فسفره، ا شده فاكتوريل با طرحكرت خردصورت اين پژوهش به
عنوان عامل اصلي درنظر اعمال تيمارها) و چهار تكرار اجرا شد كه در آن مراحل فنولوژيكي رشد گياه بهمتناوب و مرحله فنولوژيك 

هاي مورد مطالعه بودند. نتايج نشان داد كه از ميان تيمارهاي مورد ها از جمله فاكتورتوزيع اندازه غده زايي وگرفته شد. ميزان غده
ها، انحراف معيار زميني، ميانگين قطر عرضي غدههاي سيبزايي بوتهدار ميزان غدهمطالعه، فسفر و اسيديته متناوب ضمن افزايش معني

زميني تحت تأثير اثر متقابل هاي سيبزايي بوتهن غدهها را كاهش دادند. همچنين ميزاو ضريب تغييرات توزيع اندازه قطر عرضي غده
  نيتروژن و رقم قرار گرفت. 

  زميني تيوبر سيبزايي، مينيتغذيه، غدهكلمات كليدي: 
  

  مقدمه: 
اشد بدر ايران با آن مواجه است باالبودن هزينه توليد به ازاي هر ريزغده مي 1زمينيتيوبر سيبمهمترين چالشي كه صنعت توليد ميني

بودن ضريب تكثير (تعداد ريزغده توليدشده به  ي تكثير در گلخانه و پايينكارگيري روشهاي قديمي و پرهزينهكه عمدتاً ناشي از به
  ازاي هر گياهچه استقراريافته) است. 

زميني در منابع ه سيبزايي گيانقش بازدارندگي اين عنصر در غده، زمينيباوجود نقش بسيار مهم نيتروژن در رشد و عملكرد سيب 
زايي از هاي آبكشت و يا هواكشت جهت تحريك غدهمتعدد گزارش شده و بر اساس همين شناخت است كه امروزه در سيستم

زميني در مقايسه با ديگر گياهان از جمله عناصري كه سيب ).1( شودمدت استفاده ميهاي فاقد نيتروژن در يك دوره كوتاهمحلول
دسترس نياز دارد فسفر است كه از تحرك بسيار پاييني در فاز محلول خاك برخوردار مير زيادي از آن در شكل قابلزراعي به مقادي

اند و مشخص شده است كه بردهزميني پيزايي گياه سيبكنندگي فسفر در غدهباشد. مدتهاست كه پژوهشگران به نقش تحريك
اين ). 3( دهدداري افزايش ميطور معنيرا بهضمن كاهش اندازه غده، تعداد آنزميني به مقدار كافي از اين عنصر دسترسي سيب

زميني استفاده كردند. در اين پژوهش مشخص هاي سيبزايي در گياهچهاز تيمار اسيدي براي تحريك فرآيند غدهپژوهشگران همچنين 
   ).3( ي افزايش دهددارطور معنيها را بهزايي گياهچهشد كه تيمار اسيدي توانسته است غده

                                                            
1. Solanum tuberosum L.  
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و واريانس تقريباً داراي يك توزيع نرمال  نظر ميانگين در درجات سايزي، از زمينيغده سيب كه پراكنش عملكرد ه شده استنشان داد
هاي توليد شده توسط هر كولتيوار يك دامنه ويژه از ضريب تنوع كه در داخل غده شده استگزارش  در اين پژوهش). 4( است

كه سطوح باالتر طوريدهد بهثير قرار مي◌ٔ تاكه نيتروژن پراكنش اندازه غده را تحت ه شده استاين پژوهش نشان داددر د. وجود دار
  . )4( داري بر آن نداشتثير معني◌ٔ كه فسفر تامقدار ضريب تغييرات را افزايش داد، درحالي اين عنصر

اي و اسيدي و بررسي توزيع زميني با استفاده از تغييرات تغذيههاي سيبزايي گياهچههدف از اين پژوهش، آزمون امكان تحريك غده
  ها تحت چنين تيمارهايي بوده است. اندازه غده

  
  مواد و روشها:
. رقم 1صورت طرح كرت خردشده فاكتوريل (اسپليت فاكتوريل) با طرح پايه كامالً تصادفي با پنج فاكتور شامل اين پژوهش به

. حذف نيتروژن از 2و ) 2(. تغذيه با غلظت نيتروژن ذكر شده در محلول غذايي پايه 1[. فاكتور تغذيه نيتروژنه 2ته) . سان2.آگريا و 1(
. افزايش 2و  )2( . تغذيه با غلظت فسفر ذكر شده در محلول غذايي پايه1[. فاكتور تغذيه فسفره 3 ]مدت ده روزمحلول غذايي پايه به

در سه نوبت  5/3. اسيديته 2و  5/6. اسيديته 1[. فاكتور اسيديته متناوب 4 ]مدت ده روزوليه بهغلظت فسفر تا دو برابر غلظت ا
زايي و پرشدن زايي، غدهو يا اسيدي در مرحله استولون ]نيتروژنه، فسفره [اي . مرحله فنولوژيك ( اعمال تيمارهاي تغذيه5 ]متناوب

ل سايه در مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال كرج اجرا شد. مراحل غده) و با چهار تكرار در فضاي باز و در زير تون
زميني از هاي سيبعنوان عوامل فرعي درنظر گرفته شدند. ريزغدهعنوان عامل اصلي و تركيب ساير فاكتورها بهفنولوژيكي رشد گياه به

شده (به نسبت متر كه با مخلوط پرليت و ماسه شستهسانتي 20متر و عمق سانتي 20هاي با قطر دهانه ارقام آگريا و سانته در گلدان
ها، در هر گلدان فقط يك ساقه شده بودند قرار گرفته و كاشته شدند. ده روز پس از سبزشدن ريزغده حجمي يك به يك) تا نيمه پر
پونيك باز و براساس فرمول ها توسط يك سيستم هيدروها حذف شدند. پس از سبزشدن، تغذيه گياهچهنگه داشته شد و ديگر ساقه

  .)2( انجام شد 1978غذايي پايه ارائه شده توسط كراس در سال 
زايي و پرشدن غده)،  بالفاصله پس از ورود بوتهزايي، غدهاي در هر يك از مراحل فنولولوژيك (استولونبراي اعمال تيمارهاي تغذيه

هان با محلول غذايي پايه متوقف شده و از محلول مربوطه (محلول فاقد ي گياي يك كولتيوار به مرحله فنولوژيك موردنظر، تغذيه
مدت ده اي بهنيتروژن يا محلول داراي فسفر دو برابر و يا تركيبي از هر دو) در واحد آزمايشي موردنظر استفاده گرديد. تيمار تغذيه

رسانده و در آغاز  5/3درصد به  96ستفاده از اسيد سولفوريك امنظور اعمال تيمار اسيدي، اسيديته آب معمولي را بابه. روز ادامه يافت
هاي مربوطه افزوده دهي با مواد غذايي پايه، اين محلول اسيدي به گلدانهر يك از مراحل فنولوژيك يادشده و پس از توقف محلول

يط بستر توسط آب معمولي شستشو شد تا محيط پرليت و ماسه هر گلدان به حد اشباع برسد. دو ساعت پس از اعمال اين تيمار مح
 كار سه نوبت متوالي تكرار شددو ساعت پس از شستشو دوباره همان محلول اسيدي را به تيمارهاي مورد نظر افزوده و اين .گرديد

)3.( 

پـس از   .هاي مربوط به غده ، يك بوته از هر واحد آزمايشي در زمـان رسـيدگي فيزيولوژيـك برداشـت شـد     منظور ارزيابي ويژگيبه
ها از هاي توليد شده در هر واحد آزمايشي، توزيع اندازه غدهها با آب مقطر شسته شدند. پس از شمارش تعداد غدهبرداشت بوته، غده

  گيري قطر عرضي مشخص شد. طريق اندازه
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   نتايج و بحث
هاي سيبزايي بوتهته متناوب بر ميزان غدهثير رقم، فسفر و اسيدي◌ٔ مطالعه تادر اين پژوهش مشخص شد كه از ميان تيمارهاي مورد

ي، اثر متقابل اين فاكتور با زمينهاي سيبزايي بوتهدار نيتروژن بر ميزان غدهثير معني◌ٔ كه باوجود عدم تادار بوده، درحاليزميني معني
  ثير قرار داده است.◌ٔ داري تحت تاطورمعنيهاي توليدشده را بهميانگين ريزغده رقم

  
.  

  
  . مقايسه ميانگين تعداد ريزغده توليدشده در سطوح مختلف تيمار فسفر (الف) و تيمار اسيدي (ب)1كل ش

1P ،2: غلظت ثابت فسفرP ،1: افزايش غلظت فسفرpH 2: اسيديته نرمال وpH متناوب 5/3: اسيديته  
  

در محلول غذايي، تعداد ريزغده توليدشده در . الف نشان داده شده است كه افزايش غلظت فسفر تا دو برابر غلظت اوليه 1در شكل  
هاي متعددي است كه عنوان نمودند افزايش غلظت داري افزايش داده است. اين مشاهده در راستاي گزارشطور معنيهر بوته را به

هش مشخص شد در اين پژو. )3( شوددار تعداد ريزغده توليدشده توسط هر گياهچه ميفسفر در محلول غذايي موجب افزايش معني
.ب). 1(شكل  داري افزايش دهدطور معنيزميني را بههاي سيبتواند توليد ريزغده توسط بوتهمي 5/3كه اعمال اسيديته متناوب 

   ).3( شودمي زميني در شرايط تنش اسيدي تحريكهاي سيبزايي بوتهكه غده شده استگزارش 

   
  نيتروژن × در سطوح اثر متقابل رقم  . مقايسه ميانگين تعداد ريزغده توليدشده2شكل

A ،رقم آگريا :S ،1: رقم سانتهN ،2: كاربرد مداوم نيتروژنNحذف نيتروژن از محلول غذايي :  
دار شده است، كه نيتروژن در رابطه با تعداد ريزغده توليدشده در هر بوته معني× شده، فقط اثر متقابل رقم از ميان اثرات متقابل مطالعه

ثير ◌ٔ شود كه در رقم آگريا حذف نيتروژن از محلول غذايي تااست. در اين شكل ديده مي باهم مقايسه شده 2 در شكل آنميانگين 
داري شكل معنياست كه رقم سانته به اين تيمار بهداري بر تعداد ريزغده توليدشده توسط اين رقم نداشته است. اين درحاليمعني

 ب الف
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داري افزايش داده است. طور معنيژن از محلول غذايي تعداد ريزغده توليدشده در اين رقم را بهپاسخ داده و حذف ده روزه نيترو
زايي شده است مدت نيتروژن از محلول غذايي، در رقم نسبتاً زودرس سانته سبب تحريك غدهشود كه حذف كوتاهبنابراين ديده مي

  دار نبوده است. ثير معني◌ٔ رغم افزايش تعداد ريزغده توليد شده، اين تاولي در رقم نسبتاً ديررس آگريا علي
خشك غده داشته است و اثر رقم، نيتروژن، اسيديته و مرحله داري بر وزنثير معني◌ٔ مطالعه، فقط فسفر تااز ميان فاكتورهاي مورد

دار نشده است. مقايسه ميانگين وزنه معنيخشك غده توليدشده توسط هر بوتاي و اسيدي بر وزنرشدي اعمال تيمارهاي تغذيه
  نشان داده شده است. . الف  3 خشك غده توليدشده توسط هر بوته در سطوح مختلف تيمار فسفره در شكل

  

   
  

  ن (ب)نيتروژ ×(الف) و در سطوح مختلف اثر متقابل رقم خشك غده در هر بوته در سطوح مختلف تيمار فسفره . مقايسه ميانگين وزن3شكل 
1P ،2: غلظت ثابت فسفرPافزايش غلظت فسفر : ،A  ،رقم آگريا :S ،1: رقم سانتهN ،2: كاربرد مداوم نيتروژنNحذف نيتروژن از محلول غذايي :  

  
دار وزن خشك ريزغده توليدشده در هر شود كه افزايش غلظت فسفر در محلول غذايي موجب كاهش معنيدر اين شكل ديده مي

الف)، ميانگين وزن خشك ريزغده در هر .1غده توليدشده در هر بوته (شكل رغم افزايش تعداد ريزبنابراين فسفر عليبوته شده است. 
هاي گلوكز پيروفسفوريالز سبب تغيير جريان آسيميالتها از غده- ADPبوته را كاهش داده است. فسفر از طريق بازداري فعاليت آنزيم 

رغم افزايش تعداد غده در هر بوته، سبب كاهش وزن غازش يافته شده و از اين طريق عليهاي تازه آشدن به غدهدر حال بزرگ
  ها شده است. خشك ريزغده

الگوي جذب و  شده استعنوان در آن اشاره نمود كه  يتوان به گزارشخشك غده ميدار نيتروژن بر وزنثير معني◌ٔ در رابطه با عدم تا
رسد تحـت  نظر مي. به)6( زميني و نيز در شرايط مختلف محيطي متفاوت استهاي مختلف سيبآسيميالسيون نيتروژن در بين واريته

داري تحـت  طـور معنـي  خشك غده بـه مدت نيتروژن از محلول غذايي) وزناي كه در اين پژوهش ايجاد شد (حذف كوتاهشرايط ويژه
زميني توانستند كمبود مقطعي نيتروژن را جبـران  هاي سيب، بوتهقرار نگرفته و با بازگشت فرمول غذايي به حالت اوليهنيتروژن ثير ◌ٔ تا

 نمايند.   

× ثير اثر متقابل رقم ◌ٔ داري تحت تاكه ميانگين وزن خشك غده در هر بوته به طور معني مشخص شددر رابطه با اثرات متقابل، 
دار وزن خشك غده توليد شده سبب افزايش معني كه حذف نيتروژن از محلول غذايينيتروژن قرار گرفته است. در رقم آگريا درحالي

دار وزن خشك غده در بوته عكس اتفاق افتاده و حذف نيتروژن سبب كاهش معني داد كامالًدر هر بوته شده است، در رقم سانته روي
دار افزايش معني زايي و نهايتاًمدت نيتروژن از محلول غذايي سبب تحريك غدهدر رقم سانته حذف كوتاه )..ب3شده است (شكل 

)، همراه بودن چنين رخدادي با كاهش ميزان تجمع ماده خشك در هر غده آغازش يافته امري 2تعداد غده در هر بوته شد (شكل 
هاي زايي در بوتهمدت نيتروژن از محلول غذايي تأثيري بر ميزان غدهرسد. در رقم آگريا نيز از آنجا كه حذف كوتاهمنطقي به نظر مي

 ب الف
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مدت نيتروژن از محلول غذايي ها كه توسط حذف كوتاهرقم نداشته است، تغيير مسير جريان كربوهيدرات از اندام هوايي به غدهاين 
  هاي موجود شده است. تحريك گرديده است، سبب افزايش تجمع ماده خشك در غده

 

  توزيع اندازه غده 
گيري شده و ميانگين، انحراف معيار و ضريب يدي توسط كوليس اندازهاي و اسهاي برداشت شده از هر تيمار تغذيهقطر عرضي غده

كه نتايج  )5( روش پيشنهاد شده محاسبه شدها داشتند بهداري بر تعداد غدهثير معني◌ٔ ها در تيمارهايي كه تاتغييرات توزيع اندازه غده
  نشان داده شده است.  1آن در جدول شماره 

  
دارشده (رقم، فسفر و زميني در فاكتورهاي معنيهاي سيبتوزيع اندازه قطر عرضي غده (CV)و ضريب تغييرات  (σ)معيار ، انحراف (µ). ميانگين 1جدول 

  اسيديته)
  ضريب تغييرات (%) انحراف معيار  متر)ميانگين(سانتي  تيمار  
  0104/43  4362/1  3640/3  آگريا  رقم

  6893/43  3504/1  1110/3  سانته
  7134/43  4280/1  2820/3  غلظت پايه  فسفر

  7688/42  3582/1  2138/3  روز 10افزايش غلظت به ميزان دو برابر و  به مدت 
  9990/43  4003/1  1878/3  نرمال  اسيديته

  6971/42  3602/1  1997/3  نوبت 3در  5/3متناوب 

 1). در جدول 2آگريا بوده است (شكل داري بيشتر از رقم طور معنيپيش از اين مشخص شد كه تعداد غده توليدشده در رقم سانته به
) بوده و بر همين اساس و همان11/3متر) باالتر از رقم سانته (سانتي 36/3ها در رقم آگريا (شود كه ميانگين قطر عرضي غدهديده مي

بوده است. حال اگر ضريب  )43/1) كمتر از رقم آگريا (35/1ها در رقم سانته (رود انحراف معيار توزيع اندازه غدهگونه كه انتظار مي
تر بودن اين ضريب در رقم دليل پايينشود كه بهها در نظر بگيريم ديده ميعنوان شاخصي از پراكندگي قطر عرضي غدهتغييرات را به

هاي باال ميها در رقم آگريا كمتر از رقم سانته است. درنهايت و با توجه به دادهآگريا نسبت به رقم سانته، پراكندگي قطر عرضي غده
هاي بيشتر با ميانگين قطركمتر، انحراف معيار كمتر و ضريب توان چنين نتيجه گرفت كه رقم سانته در مقايسه با رقم آگريا تعداد غده

ثيرگذار بر تعداد غده توليدشده توسط هر بوته، افزايش دو برابري غلظت فسفر در ◌ٔ تغييرات بيشتر توليد نموده است. دومين فاكتور تا
نشان داده شده  1). در جدول .الف1توليدشده در هر بوته گرديد (شكل  دار تعداد غدهمحلول غذايي بوده است كه سبب افزايش معني

ها، كاهش انحراف معيار و كاهش ضريب تغييرات توزيع اندازه قطر عرضي است كه اين افزايش با كاهش ميانگين قطر عرضي غده
مدت ده روز صورت گرفته سبب كه به ان ديگر افزايش دو برابري غلظت فسفر در محلول غذاييبيها همراه بوده است. بهغده

كه سبب  ر بوته اعمال اسيديته متناوب بودثر بر تعداد غده در ه◌ٔ ها شده است.  سومين فاكتور موترشدن توزيع اندازه غدهيكنواخت
). اين افزايش با كاهش انحراف معيار و كاهش ضريب تغييرات 1كل دار تعداد غده توليدشده در هر بوته گرديد (شافزايش معني

). بنابراين هر دو فاكتوري كه سبب افزايش تعداد غده توليدشده توسط هر 1ها همراه بوده است (جدول توزيع اندازه قطر عرضي غده
  اند. تر نمودهها را نيز يكنواختطور همزمان توزيع اندازه غدهاند بهبوته شده
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Abstract 
Use of nutritional treatments is the most important scientific approach that is nowadays used in hydroponic 
systems to stimulate tuberization of potato plantlets. Evaluating tuberization and tuber size distribution under 
nutritional and acidic treatments in hydroponic system was the objective of the study. A split factorial 
experiment based on randomized complete block design with 4 replications was used. Treatments included 
cultivar, nitrogen, phosphorus, intermitant reduction of pH and growth stage. Tuberization and tuber size 
distribution was studied. Results showed that higher phosphorus concentration and intermitant pH reduction 
increased tuber number per plant, but reduced tubers diameter mean, standard error and coefficient of tuber 
size variation. Potato plantlets tuberization was significantly affected by interaction of nitrogen and cultivar. 
Keywords: nutrition, tuberization, potato minituber  
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