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  چكيده

به منظور بررسي اثر فاصله و . باشند زميني مي  لكرد در توليد غده بذري در سيبگذار بر عملكرد و اجزاء عم ثيرأچه از عوامل ت تراكم كشت و وزن غده
هاي كامل تصادفي با سه  هاي بذري سيب زميني رقم ساواالن آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك چه بر صفات كمي و كيفي غده وزن غده

سـانتيمتر   25و  20، 15گرم با فواصـل   20و بزرگتر از  15-20، 10-15، 5-10 ،5هاي كمتر از  چه با وزن در اين تحقيق، پنج گروه غده. تكرار انجام شد
عملكرد كل،  وزن و تعداد غده در هر بوته، صفات مورد بررسي شامل تعداد غده در متر مربع،. سانتيمتري مورد مطالعه قرار گرفتند 75هاي  در روي رديف

داري بر ميـانگين   ها تأثير معني چه نتايج نشان داد كه وزن و فاصله غده. ميليمتر و قطر غده بودند 55بزرگتر از و  35-55، 35تر از  هاي كوچك درصد غده
-55و  35تـر از   هاي كوچك ساير صفات مورد مطالعه از جمله درصد غده .تعداد غده در متر مربع، وزن و تعداد غده در هر بوته و عملكرد كل غده داشت

چه تعداد غده در بوته، عملكرد كل و همچنين قطـر   با افزايش وزن غده. چه و تراكم آن عكس العمل نشان ندادند ه تغييرات وزن غدهميليمتر نسبت ب 35
 پـنج ي بـا وزن كمتـر از   يها چه كشت غدهدر مقايسه با گرم  20از  با وزن بيشتري يها چه با كشت غدهعملكرد كل ها افزايش يافت به طوريكه از نظر  غده
ها، ميانگين تعداد غده در واحد سطح و عملكرد كل افزايش ولي وزن و تعـداد غـده    چه با افزايش فاصله غده. تن غده در هكتار بيشتر توليد شد 8/20م گر

 15له كشـت  گـرم بـا فاصـ    20هاي بـا وزن بيشـتر از    چه از غده) تن 1/71(در اين آزمايش باالترين عملكرد كل غده در هكتار . در هر بوته كاهش يافت
داري بين عملكرد كل با تعداد غده در متر مربع، وزن و تعداد غده در بوتـه و همچنـين قطـر     در اين تحقيق همبستگي مثبت و معني. سانتيمتر بدست آمد
بـا  هـاي   چـه  غـده  هاي عملكرد رقم ساواالن سيب زميني در شرايط آب و هوايي مشهد كشت لذا جهت دستيابي به باالترين شاخص .غده مشاهده گرديد

   .گردد سانتيمتر توصيه مي 15فاصله كشت  باگرم  20تر از وزن بيش
  

  تراكم كشت، تعداد غده در متر مربع، تعداد غده در هر بوته، قطر غده، وزن غده در بوته : كليديهاي  واژه
  
   1  مقدمه
 گياهـان  مهمتـرين  از) .Solanum tuberesom L( زميني سيب

 خـاطر  به و دارد جهان مردم تغذيه در ايمدهنقش ع كه است صنعتي

 عملكرد بسيار باال، مقدار انرژي و پروتئين توليدي آن در واحد سـطح 

) Oryza sativa( بـرنج  و) Triticum aestivum( گنـدم  از بيشـتر 
زميني مهمترين موضوع، توليـد  در سيستم توليد بذر سيب ).4(باشد  مي

اري از عوامل بيمـاري مخصوصـاً   و تكثير مواد اوليه گياهي است كه ع
هاي متنـوعي از جملـه   ها و تكنيكبدين منظور روش. ها باشدويروس

                                                            
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان كارشناس ارشد  استاديار و -2و  1

 رضوي، بخش تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر
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هاي بـرگ، قطعـات تـك جوانـه،     استفاده از قطعات ساقه، برش جوانه
كشت مريستم و متعاقب آن توليـد گياهچـه و ميكروتيـوبر در كشـت     

د اسـتفاده  آميزي معرفي و موراي به طور فزاينده و موفقيتشيشهدرون
هـا و  تـالش بـراي كشـت مسـتقيم گياهچـه     ). 9(قرار گرفتـه اسـت   

ميكروتيوبرهاي حاصل از كشت بافت در شرايط مزرعه بـه داليلـي از   
جمله كوچك بودن اندازه ميكروتيوبرهـا و در نتيجـه درصـد موفقيـت     

هاي خاص، افزايش هزينه توليـد  پايين در توليد گياه، ضرورت مراقبت
ت همراه نبوده و موجب محـدوديت و ترديـد در اسـتفاده    با موفقي... و 

به منظور فـائق آمـدن بـر    . مستقيم از اين مواد در مزرعه گرديده است
-هاي بدسـت آمـده از كشـت درون   ها و يا گياهچهاين موانع، ريزغده

اي حداقل يك نوبت در فضاي ايزوله و استريل روي بسـترهاي  شيشه
هـا بزرگتـر از   چه كـه انـدازه آن  يد غدهمصنوعي با تراكم باال براي تول
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ها به عنـوان   چه غده). 14(شوند باشد كشت و تكثير مي ميكروتيوبر مي
اي هسـتند كـه در   اولين نسل حاصل از كشـت گياهـان درون شيشـه   

شوند و به عنوان منبع اصـلي  شرايط بين مزرعه و آزمايشگاه توليد مي
فضـاي  تـوان در  هـا را مـي   هچ غده). 18(باشند زميني ميبذر پايه سيب

كنترل شده و عـاري از حشـرات و نـاقلين بـراي تكثيـر مجـدد و يـا        
مستقيماً در مزرعه براي تكثير و توليد بذر مادري مـورد اسـتفاده قـرار    

 ). 15(داد 
باشـد و معمـوالً بـا    ها كوچكتر از بذور معمـولي مـي  چهاندازه غده

ايـن عوامـل   . شـوند  تراكم باالتري نسبت به بذور معمولي كشـت مـي  
هاي مختلف، عملكرد غده هاي توليد شده در اندازهتواند توزيع غده مي

و بعضي ديگر از صفات مرتبط با اجزاي عملكرد را تحـت تـأثير قـرار    
گـردد تـا   ها موجـب مـي   چه بعالوه كوچك بودن اندازه غده). 15(دهد 

بـا   رشد گياهان حاصل به دليل عدم پوشش كامل مزرعه، در مقايسـه 
هاي معمولي كمتر باشد و لـذا در صـورت عـدم    گياهان حاصل از غده

يابـد  انتخاب تراكم مناسب عملكرد مزرعه در واحد سطح كـاهش مـي  
زمينـي شـامل   ثير سه نوع غـده سـيب  أت) 17(نالي و همكاران ار). 17(

و  60(دو فاصـله رديـف   را در چه و ميكروتيوبر هاي معمولي، غدهغده
سطح سبز مزرعه و عملكرد غـده مطالعـه و گـزارش     بر) سانتيمتر 90

روز پس از كشت سطح سـبز مزرعـه در هـر دو فاصـله      78كردند كه 
كامـل   هـاي معمـولي تقريبـاً   غـده حاصـل از كشـت   رديف در مزرعة 

در اين گزارش سطح پوشش سبز در مزرعة حاصل از كشـت  . باشد مي
نتيمتري كامـل  سا 60ها و ميكروتيوبرها حتي در فواصل رديف چهغده

در ايـن تحقيـق بـا    . درصد بدست آمـد  4/69و  1/88نبود و به ترتيب 
سـانتيمتر، عملكـرد كـل غـده در مزرعـه       60كاهش فاصله بوتـه بـه   

 4/24چه از تن در هكتار و در مزرعه غده 3/27به  7/6ميكروتيوبر  از 
هاي تن در هكتار رسيد در حاليكه عملكرد نتاج حاصل از غده 9/38به 
مطالعـه   .درصـد كـاهش يافـت    12عمولي با كـاهش فاصـله رديـف    م

چه با چهار تـراكم    روي چهار اندازه غده) 12(كارافيليديس و همكاران 
گـرم كـه    10هاي كـوچكتر از   چه كشت نشان داد كه به استثناي غده
چه تـأثير  هاي غدهباشند ساير اندازه براي كشت در مزرعه مناسب نمي

اين محققان همچنـين گـزارش   . ل عملكرد ندارندداري بر پتانسيمعني
را ) تعـداد و وزن غـده  (شدت عملكـرد غـده   كردند كه تراكم كشت به

دهد و با افزايش تراكم، غده بيشتري توليد شـده و  تحت تأثير قرار مي
اي كـه بلنـدي و   در مطالعـه . يابـد عملكرد در واحد سطح افزايش مـي 

نــي حاصــل از كشــت هــاي ســيب زميچــهروي غــده) 7(همكــاران 
داري ميكروتيوبرهاي با سه اندازه مختلف انجام دادنـد اخـتالف معنـي   

)01/0p≤ (     ،براي تمامي صفات مـورد مطالعـه از جملـه ميـانگين وزن
هاي توليد شده بر اساس اندازه ميكروتيوبر گزارش  چه تعداد و قطر غده

ري بـين  دابر اساس نتايج اين محققان، ارتباط مستقيم و معنـي . دادند
چـه در هـر گيـاه    اندازه ميكروتيوبر استفاده شده بـا وزن و تعـداد غـده   

در تحقيـق ديگـري ميكروتيوبرهـاي دو رقـم سـيب      . مشاهده گرديـد 

هاي آگريا و مارفونا كه داراي سه اندازه مختلف بودنـد بـا   زميني به نام
نتـايج نشـان داد كـه    ). 2(سه تراكم كشت مورد مطالعه قـرار گرفتنـد   

ـ كشت و اندازه بذر مـورد اسـتفاده    تراكم داري بـر تعـداد،   ثير معنـي أت
در ايـن تحقيـق   . ميانگين اندازه و وزن و همچنين وزن كل غـده دارد 

هايي كـه داراي قطـر بزرگتـر بودنـد پاسـخ بهتـري بـراي        ميكروتيوبر
هاي عملكرد نسبت به ميكروتيوبرهاي با قطر كـوچكتر نشـان   شاخص
شان داد كه هر چه تراكم گياه در واحد سطح نتايج اين تحقيق ن. دادند

چـه برداشـت شـده در واحـد     چه و وزن كل غدهبيشتر باشد تعداد غده
هـاي  كـه ميـانگين قطـر و وزن غـده    يابد در صورتيسطح افزايش مي
  . يابد توليدي كاهش مي

چه را با چهار تـراكم  چهار اندازه غده) 9(گئورگاكيس و همكاران  
نتـايج  . مورد مطالعـه قـرار دادنـد    Spuntaرقم كشت در سيب زميني 

هـاي  داري بر توزيع انـدازه غـده  نشان داد كه تراكم كشت تأثير معني
هـاي بزرگتـر بـه    توليدي دارد به طوريكه در تراكم كمتر نسـبت غـده  

كه از اين محققان پيشنهاد نمودند در صورتي. يابدكوچكتر افزايش مي
جـدد و توليـد طبقـه بـذري مشـابه      هاي توليد شده براي تكثيـر م غده

ها با تراكم بيشتري كشـت شـوند ولـي    چهاستفاده شود بهتر است غده
هـا بـا   چـه چنانچه هدف توليد بذر مادري باشد، بهتر است كشت غـده 

  . تراكم كمتري انجام شود
داري بـر صـفات مـرتبط بـا     ثير معنيأچه كه تعالوه بر اندازه غده

ندازه مطلوب آن به عنوان هسته اوليه شاخص عملكرد دارد و شناخت ا
بذري داراي اهميت زيادي مي باشد، انتخاب فاصله مناسب كاشت نيز 

هـاي حاصـل از   ثير گذار ديگر در تعيين عملكرد غـده أاز فاكتورهاي ت
  . باشدچه ميغده

اي از هزينه توليـد  چه كه سهم عمدهبا توجه به قيمت باالي غده 
ناخت بهينه مصرف بذر بـا هـدف افـزايش    ش ،يابدبه آن اختصاص مي

هاي در محدوده اسـتاندارد  اجزاء عملكرد و به ويژه افزايش نسبت غده
چه و تـراكم  لذا در اين تحقيق دو عامل اندازه غده. بذري ضرورت دارد

ثير مهمي در نيل به اهـداف ذكـر شـده دارنـد روي رقـم      أكشت كه ت
مورد مطالعـه قـرار گرفتـه     باشدساواالن كه از ارقام مناسب منطقه مي

  . است
  

  ها مواد و روش
ــژوهش در ســال زراعــي   ــن پ ــات  1390-91اي ــز تحقيق در مرك

در ايـن تحقيـق   . كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي اجرا گرديد
زمينـي عـاري از ويـروس رقـم سـاواالن كـه در       هاي سـيب چهاز غده

هـا  چـه غده. ه شدگلخانه توليد شده بودند به عنوان ماده گياهي استفاد
درجـه   4-6(پس از برداشت به مدت سه ماه در شرايط دمـاي پـايين   

جهـت شكسـتن دوره خـواب و    ) درصـد  80(و رطوبت باال ) سانتيگراد
دار شدن نگهداري شدند و سپس بر اسـاس وزن در پـنج گـروه    جوانه
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بنـدي  گـرم طبقـه   20و بيشـتر از   15-20، 10-15، 5-10، 5كمتر از 
حاصل از تجزيه خاك زمين مورد مطالعـه نشـان داد كـه    نتايج . شدند

، پتاسيم قابل 9/7خاك مزبور داراي بافت سيلت لوم با اسيديته برابر با 
 06/0و ازت كـل   ppm 8/12 ، فسـفر قابـل جـذب   ppm 150 جـذب 

تهيه زمين به ترتيب شامل شخم عميق در پـاييز و پخـش   . درصد بود
نيوم، شخم و پخش كـود اوره  كيلوگرم در هكتار كود فسفات آمو 200

پـس از آمـاده   . كيلوگرم در هكتار و ديسك در بهار بـود  100به مقدار 
سانتيمتر و با طول چهار متر ايجـاد   75كردن زمين، خطوطي با فاصله 

سانتيمتر روي ايـن   25و  20، 15ها با سه فاصله چهو هر گروه از غده
كشـت  ) تـر مربـع  بوته در م 32/5و  65/6، 88/8تراكم كشت (خطوط 
 هايپايه بلوك طرح قالب صورت فاكتوريل در اين تحقيق به. گرديدند

 هر كرت آزمايشـي شـامل دو  . با سه تكرار اجرا گرديد تصادفي كامل

  .  متري بود چهار خط
هـاي هـرز،    ها و علفعمليات داشت شامل مبارزه با آفات، بيماري

ـ شكني، خاكسله ر طبـق نيـاز گيـاه    دهي و آبياري در طي دوره رشد ب
 20مقـدار . اي انجـام گرديـد  روش آبياري به صـورت قطـره  . انجام شد

كيلوگرم در هكتار كود اوره به صورت سرك در مرحله قبل از گلـدهي  
هـا و  پس از پايان دوره رشد نسبت بـه برداشـت غـده   . به كار برده شد

در  صفات مورد نظر شامل تعـداد غـده   انتقال آنها به آزمايشگاه اقدام و
هـاي  عملكرد كل، درصد غـده  متر مربع، وزن و تعداد غده در هر بوته،

ميليمتر و قطـر   55ميليمتر و بزرگتر از  35-55ميليمتر،  35كوچكتر از 
تجزيـه و  . گيري و ميانگين هر يك از صفات محاسبه گرديدغده اندازه

ترتيـب بـا اسـتفاده از نـرم     ها و رسـم نمودارهـا بـه   تحليل آماري داده
ها نيز با اسـتفاده از  انجام و مقايسه ميانگين  Excelو  SASفزارهايا

  .اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد انجام شدآزمون چند دامنه
  

  نتايج و بحث
نشان  1نتايج تجزيه واريانس براي صفات مورد مطالعه در جدول 

ثير گـذار  أچه و فاصله بوته بر تمامي صفات توزن غده. داده شده است
معني دار % 1 احتمال  در سطح) وزن غده وتعداد (ر شاخص عملكرد ب

چه و فاصـله  داري بين وزن غدههمچنين اثر متقابل و معني. مي باشد
و عملكـرد كـل   ) ≥05/0p(دو صـفت وزن غـده در هـر بوتـه      دربوته 

)01/0p≤ ( مشاهده شد) 1جدول( .  
كمتـر از  هاي با وزن چهغدههايي كه از كشت غده تحقيقدر اين 

مـورد  هـاي  چـه در مقايسه بـا ديگـر غـده   گرم حاصل شده بودند  پنج
جـدول  (بررسي از نظر صفات مورد مطالعه كمترين مقدار را دارا بودند 

هـاي توليـد   تعداد و وزن غده ،گرم 10ها به چهغدهبا افزايش وزن ). 2
به طوريكه تعداد غـده در هـر بوتـه كـه از كشـت       ،شده افزايش يافت

درصد افزايش  9/32گرم بدست آمد با  20از  با وزن بيشترهاي هچغده
هـاي بـا وزن كمتـر از    چهغدهبدست آمده از كشت  هايغدهنسبت به 

در ايـن مطالعـه بـين    . رسـيد  غده در بوتـه  0/13به  73/8گرم از  پنج
در سـطح  داري گـرم اخـتالف معنـي    10از  با وزن بيشـتر هاي چه غده

در هر بوته، تعـداد غـده در    تعداد و وزن غدهر احتمال پنج درصد از نظ
  .)2جدول ( مشاهده نگرديد متر مربع و عملكرد كل

 چـه غـده مختلـف   انـدازه  چهـار با مطالعه ) 8(دهيتال و همكاران  
دنـد كـه   كرگـرم گـزارش    هشتگرم تا بزرگتر از  5/0سيب زميني از 

وزن توليـد  بيشترين تعداد غده در هر گياه از كشت بذور بـا بـاالترين   
كننده براي توليد بذور مهم و تعيين عواملشود و اندازه بذر يكي از مي

بـا  ) 2(بلنـدي و حميـدي    .باشـد بعدي مـي مراحل با اندازه مطلوب در 
سـيب زمينـي    چـه غـده مطالعه اثر اندازه و تراكم ميكروتيوبر بر توليـد  

بزرگتـر از   ميليمتر بـه  پنجافزايش اندازه ميكروتيوبر از  كه دادند نشان
 312 عدد در متر مربع بـه  230چه را از ميليمتر ميانگين تعداد غده 10

 بعـالوه . رسـاند گرم مـي  93/4به  88/3عدد و ميانگين وزن آنها را از 
را  چـه غـده ميليمتر عملكرد  10افزايش اندازه ميكروتيوبر به بزرگتر از 

ـ  884درصد افزايش داد و مقدار آن از  72  1522ع بـه  گرم در متر مرب
افـزايش   كه نشان دادند اناين محققهمچنين . گرم در متر مربع رسيد

شود امـا  تراكم ميكروتيوبر موجب افزايش تعداد غده در واحد سطح مي
  .   يابدهاي توليد شده با افزايش تراكم كاهش ميچهميانگين وزن غده

م گـر  20از  با وزن بيشتري يهاچهبا كشت غدهعملكرد كل از نظر 
تـن   8/20گـرم   پـنج ي با وزن كمتـر از  يهاچهكشت غدهدر مقايسه با 

  .)2جدول (غده در هكتار بيشتر توليد شد 
نشان داد كه عملكرد غده بيشتر تحت تـأثير  ) 13( لومنتحقيقات 

هاي كوچكتر به دليل كندي سرعت  غده. باشد هاي بذري مي وزن غده
والتـر و بـرت   . ارنددر ايجاد پوشش گياهي، شاخص برداشت كمتري د

 بسـياري هاي عملكرد را در شاخص ،كه اندازه بذر دندكرارش زگ) 20(
دهد و بـه دليـل توليـد تعـداد     ثير قرار ميأاز ارقام سيب زميني تحت ت

تر رابطه خطي بين اندازه غده بذري هاي بزرگساقه بيشتر توسط غده
هـاي  نـدازه تـأثير ا ) 1(ايمـاني و رسـولي   .  با عملكرد غده وجـود دارد 

) گـرم  75-85، 65-75، 55-65، 45-55، 35-45(مختلف غده بذري 
 را در منطقه ميانـه ) Moren(زميني رقم مورن  بر عملكرد و رشد سيب

مـورد مطالعـه قـرار دادنـد و گـزارش       شرقي در استان آذربايجان واقع
نمودند كه عملكرد كل غده بـا افـزايش انـدازه غـده بـذري افـزايش       

 را چـه غـده هـاي مختلـف   انـدازه ) 9(و همكاران  گاكيسگئور. يابد مي
ميليمتـر   15گروه كمتـر از   پنجهاي حاصل از آنها را در مطالعه و غده
داري بين اين گروها ميليمتر قرار دادند و اختالف معني 50تا بزرگتر از 

و رانـالي   بر اساس اندازه بذر مـادري مشـاهده نكردنـد در حـالي كـه     
-ند كه اندازه غده بذري به صـورت معنـي  كرد گزارش) 17(همكاران 

بنـدي  گروه. دهدثير قرار ميأهاي توليد شده را تحت تداري اندازه غده
هاي توليد شده بر اسـاس قطـر نيـز نشـان داد كـه بـه اسـتثناي        غده
هايي با ميانگين قطر كمتـر  گرم كه توليد غده پنجهاي كمتر از چه غده

مشـاهده نگرديـد   داري ها اختالف معنيبين بقيه گروهدر نموده بودند 
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  169      ...هاي بذري سيب زميني چه بر عملكرد و اجزاي عملكرد غده اثر فاصله و وزن غده

داري هـا بـه صـورت معنـي    چهغدهدر تحقيق حاضر تراكم كشت 
)01/0p≤ (     تعداد غده توليد شده در متر مربـع و در هـر بوتـه را تحـت
با افزايش تراكم كشت تعداد غده توليد شـده  . )1جدول ( ثير قرار دادأت

بـا  نشـان داد بـه طوريكـه    ) ≥05/0p(ي داردر متر مربع افزايش معني
تعداد ) تراكم كاشت افزايش(سانتيمتر  15به  25كاهش فاصله بوته از 

عالوه بر . )2جدول (درصد افزايش يافت  29غده توليدي در متر مربع 
ها با فاصله بيشتري از يكديگر كشت شـدند تعـداد   چهغدههر چه  اين

با افزايش فاصـله  به طوريكه غده توليد شده در هر بوته افزايش يافت 
، تعـداد غـده توليـد    )كاهش تراكم كاشـت (سانتيمتر  25به  15بوته از 

  . )2جدول (درصد افزايش يافت  9/29شده در هر بوته 
 نظير گياه مهم خصوصيات از برخي زميني، سيب در فواصل كشت

دهـد   مـي  قـرار  تـأثير  تحـت  را غده كيفيت اندازه و توزيع كل، عملكرد
 غـدة  تعـداد  پـايين،  هـاي  تـراكم  در كـه گزارش داد  )16(ماهر ). 19(

تـراكم بوتـه مطلـوب بـه     . يابـد  مي كاهش سطح واحد شده از برداشت
ــذر، زمــان برداشــت و    ــم، شــرايط رشــد، وزن ب عــواملي از قبيــل رق

بـا بررسـي   ) 11(جوتيك و الزيك  ).5(خيزي خاك بستگي دارد لحاص
زارش كردند كـه افـزايش تـراكم    و تراكم كاشت گ  تأثير اندازة ريزغده

و عملكـرد نهـايي    چهغدهگياه در متر مربع، تعداد  80به  10كاشت از 
دهد ولي تعداد غده و عملكـرد هـر بوتـه    در واحد سطح را افزايش مي

از كشـت  بايـد  ن همچنين پيشنهاد نمودنـد  ااين محقق. يابد كاهش مي
  . عه خودداري گرددميليمتر در مزر 10هاي با قطر كمتر از  مستقيم غده

را در چهار  چهغدهمختلف  اندازهچهار  )9(و همكاران  گئورگاكيس
هـاي  در هيچكـدام از انـدازه   كه تراكم كشت ارزيابي و گزارش نمودند

در  چهغده 20هاي كمتر از داري بين تراكممورد بررسي اختالف معني
جود ندارد متر مربع براي صفات اندازه غده و تعداد آن در واحد سطح و

دار بـين   موجب تفاوت معنـي  چهغده 40هاي بيشتر از اما اعمال تراكم
در تـراكم كمتـر   اي كـه  ها براي صفات ذكر شده گرديد به گونهتراكم

ن اعمـال  ااين محقق .هاي بزرگتر به كوچكتر افزايش يافتنسبت غده
در گلخانـه را بـه منظـور تكثيـر مجـدد       چـه غـده تراكم باالي كشت 

 مـادري  ها و استفاده از تراكم پايين در مزرعه را براي توليد بذرچه غده
   .توصيه نمودند
جـذب   در هـا بوتـه  بـين  رقابت دليل به احتماالً بوته تراكم افزايش

 تـراكم  افزايش اثر در كه زيادي هاي غده تعداد لحاظ به يا غذايي مواد

  .)6( گرددمي ها غده اندازه كاهش باعث شوند، مي توليد گياه
گزارش دادند تـراكم بوتـه   ) 21(در تحقيقي ديگر وئور و همكاران 

و بـا افـزايش تـراكم     باشدبر تعداد غده توليد شده در هر بوته مؤثر مي
كند كه ايـن   هاي توليد شده در هر بوته كاهش پيدا مي بوته، تعداد غده

ايـن  . اي باشـد  افـزايش رقابـت درون و بـرون بوتـه     تواند به دليل مي
هـاي مختلـف   كه روي بذور با انـدازه ) 22( ن در مطالعه ديگريامحقق

انجام دادنـد گـزارش نمودنـد بـا افـزايش وزن      ) Record(رقم ركورد 
آنها . يابد هاي توليدي در هر بوته افزايش مي هاي بذري تعداد غده غده

دانسـتند و اظهـار    اصـلي  سـاقه تعـداد  ها را افزايش  دليل افزايش غده
هـاي   ها و جوانـه  هاي بذري تعداد چشم ايش وزن غدهداشتند كه با افز

هاي توليـدي و در نهايـت تعـداد     روي غده افزايش يافته و تعداد ساقه
ثير فاصله بوته بر عملكرد أنتايج ت. كند غده در هر بوته افزايش پيدا مي

فاصله بوته بر تعداد غده در متر مربع بود اثر كل مشابه نتايج حاصل از 
تن غده در هكتار بيشتر  6/11سانتيمتر  15فاصله  با هاچهكشت غدهو 
جـدول  (توليد نمودنـد   سانتيمتر 25فاصله كشت شده با  هاي چه غدهاز 
2( .  

توليد تعداد ساقه اصـلي   ها به دليل داشتن اندازه كوچكتر وچهغده
هاي طبيعي در صورت كشت با تراكم پـايين و  كمتر در مقايسه با غده

عدم پوشش كامل مزرعه گرديده و به جهـت اينكـه   يا معمولي موجب 
بخشي از زمين در تغذيه محصول مشاركت نداشته پتانسـيل عملكـرد   

ها با چهغدهاعمال تراكم باالي كشت از طريق كشت  .يابدكاهش مي
را فاصله نزديكتر موجب پوشش بيشـتر زمـين شـده و عملكـرد غـده      

چـه را  تراكم و اندازه غدهاثر ) 3(جم و همكاران ). 17(بخشد بهبود مي
زميني رقم آگريـا مـورد مطالعـه     روي برخي صفات كمي و كيفي سيب

سـانتيمتر بـه    16كاهش فاصـله كاشـت از    اين محققان با. قرار دادند
 10هاي يك و چهغدهو افزايش اندازه ) افزايش تراكم(سانتيمتر  هشت

فـزايش  درصـد ا  3/37و  3/52گرم عملكرد را بـه ترتيـب    50گرم به 
   . ندداد

گردد در تيمارهاي متناظر از مشاهده مي 3همانطور كه در جدول  
چه در اغلب مـوارد ميـانگين وزن   نظر فاصله بوته، با افزايش وزن غده

معهـذا وجـود   . يابدغده در هر بوته و همچنين عملكرد كل افزايش مي
و فاصـله كشـت موجـب شـده تـا در       چـه اثر متقابل بين انـدازه غـده  

يمارهاي ذكر شده روند افزايش عملكرد براي صفات مزبـور متفـاوت   ت
به طور مثـال  . باشد و در مواردي حتي روند كاهشي نيز مشاهده گردد

 20بـه   15گـرم از   15-20بـا وزن   هايچهافزايش فاصله كاشت غده
سانتيمتر موجب افزايش ميانگين عملكرد غده در هـر بوتـه بـه مقـدار     

گـرم   20از بـا وزن بيشـتر   هاي چهه براي غدهگرم شد در حاليك 120
گرم كـاهش   64را مذكور اين افزايش فاصله، ميانگين عملكرد صفت 

اثر متقابل بين تيمارها بر عملكرد كل موجب شد تا نسبت افزايش . داد
عملكرد كل با افزايش اندازه غده و كاهش فاصله بوتـه در تيمارهـاي   

 3همانگونه كه در جدول . اشدمختلف متفاوت و در مواردي معكوس ب
-چـه سانتيمتر در غده 15به  25شود كاهش فاصله بوته از مشاهده مي

-درصـد و در غـده   9/51گرم عملكرد كل را  20 با وزن بيشتر ازهاي 
كـه  درصد افـزايش داد در صـورتي   4/14گرم  15-20با وزن  هايچه

 65/5 بوته با كاهش فاصله گرم 5كمتر از با وزن هاي چهعملكرد غده
با توجه به اينكه كمتـرين مقـدار عملكـرد بـراي     . درصد كاهش يافت

هاي كمتـر  چهعملكرد كل از كشت غده صفات وزن غده در هر بوته و
مقـادير  گرم در تمامي فواصل كشت بدست آمد مضاف بر اينكه  10از 

   .باشدبراي اين تيمارها پايين مي) 2جدول (ساير صفات مورد مطالعه 
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گـرم در هـيچ    10هاي كمتـر از  چهرسد استفاده از غدهنظر مي به

براي دستيابي به بيشترين مقـادير  . باشدنوع تراكم كشتي مناسب نمي
و  25گرم با فاصله  10از با وزن بيشتر  هايچهاين صفات، كشت غده

ترتيب براي وزن غده در هر بوته و عملكـرد  ه سانتيمتر بين بوته، ب 15
  .شودكل توصيه مي

ارائه شده  4ضرايب همبستگي بين صفات مورد مطالعه در جدول  
همبستگي عملكرد كل با صفات تعداد غده در متر مربـع و وزن  . است

. بـود ) در سطح احتمال يـك درصـد  (دار غده در هر بوته مثبت و معني
در سـطح احتمـال پـنج    (داري عالوه بر اين همبستگي مثبت و معنـي 

با صفات قطر غده و تعداد غـده در هـر بوتـه     بين عملكرد كل) درصد
باالترين همبستگي نيز بين عملكرد كل و تعداد غـده  . مشاهده گرديد

) 3(اين نتايج با تحقيقـات جـم و همكـاران    . در متر مربع وجود داشت
بين صفت تعداد غده در هر بوته با صفات وزن غـده در  . مطابقت دارد

 35هـاي كـوچكتر از   درصـد غـده  هر بوته، تعداد غده در متر مربـع و  
داري مشاهده شد كـه نشـان دهنـده    ميليمتر همبستگي مثبت و معني

  .   باشدهاي كوچكتر در تراكم هاي باال ميتوليد غده
 بذر مـادري  به عنوان چهغدههاي حاصل از كشت از آنجا كه غده

 گيرند لذا با توجـه بـه اينكـه   جهت كشت مجدد مورد استفاده قرار مي
سـانتيمتر   15فاصـله كشـت    وگـرم   20تر از با وزن بيشـ هاي چهغده

عالوه بر عملكرد باال، بيشترين تعداد غده در متر مربع را توليـد نمـود   
. تواند مورد استفاده قـرار گيـرد  به عنوان بهترين تيمار مي) عدد 4/89(

مندي حداكثر و ضرورت بهره چهغدهمعهذا به دليل هزينه باالي توليد 
گرم بـه   10تر از با وزن بيشهاي چهغدهاستفاده از  ،مواد گياهي از اين

تواننـد مـورد   دليل عملكرد مناسب براي بيشتر صفات مورد مطالعه مي
از با وزن كمتـر  هاي چهكشت غده با توجه به اينكه. استفاده قرار گيرد

در تراكم هاي رايج موجب توليد تعداد ساقه اصلي كمتر، عدم  گرم 10
بز كامل مزرعه، تعداد غده كمتر و با اندازه كوچكتر شده بـه  پوشش س

برداري از اين هاي عملكرد و بهرهامكان افزايش شاخص نظر مي رسد
در عـين حـال   . اي بيشتر ميسر باشدهبذري با اعمال تراكم هاياندازه

انجام مطالعات تكميلي به منظور استفاده مطلوب و حداكثري از تمامي 
 مـادري و يا بذر ) S1( چهغدهليد شده براي توليد مجدد تو يهاچهغده

)SE (ضرورت دارد.  
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 چه روي رديف بر صفات مورد مطالعه در سيب زميني رقم ساواالنچه در فاصله غدهمقايسه ميانگين اثر متقابل وزن غده -3جدول 

 )g( بوتهدر وزن غده  )cm(فاصله بوته روي رديف  )g(چه وزن غده
  لكرد كلعم

)ton ha-1( 

  5كمتر از 
15  f353  fg8/31  
20 cde632  def2/42  
25 e 563  g1/30  

10-5  
15  e561 bcde5/50  
20 de623  ef6/41  
25 bcd757 ef4/40  

15-10  
15  bcd757  a2/68  
20 bcd769  bcde3/51  
25 a1016  bc2/54  

20-15  
15  cde679  ab1/61  
20 bc799  bcd3/53  
25 a1001  bcd4/53  

  20بيشتر از 
15  bcd790  a1/71  
20 bcde726  cde4/48  
25 ab877  cde8/46  

                    .بر اساس آزمون دانكن تفاوت معني داري ندارند% 5ميانگين هاي داراي حروف مشترك از نظر آماري در سطح احتمال        
  

  منابع 
  . 165-173: 1مجله علوم كشاورزي . زميني رقم مورن دازه غده بذري بر عملكرد و رشد سيبتأثير ان. 1385 .رسولي. مو . ع ،ايماني -1
  .208-218: 10مجله علوم زراعي ايران . چه سيب زمينياثر اندازه و تراكم كاشت ريزغده بر توليد غده. 1387 .حميدي. حو . ر. ا ،بلندي -2
مجله پـژوهش  . زميني چه روي برخي صفات كمي و كيفي سيب تأثير تراكم و اندازه غده. 1387 .دهدار مسجدلو. باميني و . ا ،عبادي. ع، .ا ،جم -3

  .20-29: 81و سازندگي در زراعت و باغباني 
  .فحهص 580. داشگاه صنعتي اصفهان. انتشارات جهاد دانشگاهي. توليد گياهان صنعتي. 1384. م ،خواجه پور -4
زميني رقـم ديامانـت در منطقـه     بررسي اثرات تراكم و عمق كاشت بر روند رشد و عملكرد سيب. 1382. يرضاي. عايماني و . ع، .ر ،عليمحمدي -5

  .58- 75: 19مجله نهال و بذر . ميانه
6- Beraga, L., and K. Caeser. 1990. Relationships between numbers of main stems and yield components of potato 

(Solanum tuberesom L. CV. Erntestolz) as influenced by different day length. Potato Research, 33: 257-267. 
7- Bolandi, A. R., H. Hamidi, and R. Ahmadzadeh Ghavidel. 2011. The effects of size and microtuber dormancy on 

production of potato minitubers. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 10: 169-
173. 

8- Dhital, S. P., H. T. Lim, W. N. Hwang, W. J. Lee, and H. S. Mo. 2008. Response of planting material and seed size 
on the production of minituber of potato in glasshouse and plastichouse conditions. Horticulture, Environment and 
Biotechnology, 49: 271-275. 

9- Georgakis, D. N., D. I. Karafyllidis, N. I. Stauropoulos, E. X. Nianiou, and I. A. Vezyroglou. 1997. Effect of planting 
density and size of potato seed-minitubers on the size of the produced potato seed tubers. Acta Horticulturae, 
(ISHS) 462: 935-942. 

10- Grewal, J. S., R. C. Sharma, and S. S. Saini. 1992. Agrotechniques_for intensive potato cultivation in India. ICAR, 
New Delhi, Pp. 126. 

11- Jevtic, S., and B. Lazic. 1997. Effect of planting density and size of potato seed-minitubers on their yielding 
capacity. Acta Horticulturae, 462: 943-949. 

12- Karafyllidis, D. I., D. N. Georgakis, N. I. Stavropoulos, E. X. Nianiou, and I. A. Vezyroglou. 1997. Effect of 



  1394 بهار، 1، شماره 13، جلد زراعي ايران نشريه پژوهشهاي     172

planting density and size of potato seed-minitubers on their yielding capacity. Acta Horticulturae, (ISHS) 462: 943-
950. 

13- Lommen, W. J. M. 1995. Basic studies on the production and performance of potato minitubers. WAU dissertation. 
No. 1912. 

14- Lommen, W. J. M. 1993. Post-harvest characteristics of potato minitubers with different fresh weights and from 
different harvests. I. Dry-matter concentration and dormancy. Potato Research, 36: 265–272. 

15- Lommen, W. J. M., and P. C. Struik. 1994. Field performance of potato minitubers with different fresh weights and 
conventional seed tubers: Crop establishment and yield formation. Potato Research, 37: 301-313. 

16- Maher, M. J. 1996. The effect of planting density on the production of potato minituber under protection. 
Proceedings of the Agricultural Research Forum, March 23 and 24, UCD. 

17- Rannali, P., F. Bassi, G. Ruaro, P. D. Re, M. Dicandilo, and G. Mandolino. 1994. Microtuber and minituber 
production and field performance compared with normal tubers. Potato Research, 37: 383-391. 

18- Rolot, J., H. Seutin, and D. Michelant. 2002. Production de minitubercules de pomme de terre par hydroponie. 
Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 6: 155-161.   

19- Samuel, Y. C., D. Essah, G. Holm, and D. A. Jorge. 2004. Yield and quality of two U.S. Red Potatoes: Influence of 
nitrogen rate and plant population. http://www.crop science.org. 

20- Walter, J. A., and R. C. Bert. 2004. Effect of whole seed tuber size and pre-plant storage conditions on yield and 
tuber size distribution of russet Burbank. American Journal of Potato Research, 81: 371-376. 

21- Wurr, D. C. E., J. R. Fellows, and E. J. Allen. 1992. Determination of optimum tuber density in the potato varieties 
Pentland Squir, Cara Estima, Maris Piper and King Edward. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 119: 35-
99. 

22- Wurr, D. C. E., J. R. Fellows, R. A. Suthrland, and E. J. Allen. 1990. Determination of optimum tuber planting 
density for production of tubers in processing ware grades in the potato variety Concord. Journal of Agricultural 
Science, Cambridge, 114: 11-18. 

 


