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  غده بذري سيب زميني كننده رشد و شرايط انبارداري بر توليد  تنظيمبررسي

  

  ∗هومن محمدي
  

  
  چكيده

 
 و ي بر خصوصيات كم)اسيد جيبرليك( رشد دهكنن  بذري و مصرف تنظيمهبراي بررسي اثر شرايط نگهداري غد

 هاي بذري از سه رقم سيب غده. ه اجرا شددر زميني اين آزمايش در كشت و صنعت خرم عملكرد محصول سيب
صفر، پنج و (ها  پاشي اسيد جيبرليك بر غده با دو روش انبارداري و سه غلظت محلول) مارفونا، آگريا و دراگا(زميني 

سه  هاي كامل تصادفي و در  بلوكهدر يك طرح آزمايشي فاكتوريل با طرح پاي )اسيد جيبرليك گرم در ليتر  ميلي10
سيب  نگهداري و هر سه رقم هگرم در ليتر در هر دو شيو جيبرليك با غلظت پنج ميلييد استيمار . تكرار اجرا شد

گرم در   ميلي10هاي پنج و  جيبرليك با غلظتاسيد در تيمارهاي .  بذري داشتهبيشترين اثر را در توليد غدزميني 
 رقم مارفونا با  مربوط بهن عملكردبيشتري طوركلي به .دار نبود ليتر، اثر شرايط نگهداري در ميزان توليد ساقه معني

  .دو كيلوگرم در هر مترمربع ب71/3يانگين م
  
   غده بذري سيب زميني،رقم، انبارداري، جيبرليكاسيد  ،دهي  استولون: هاي كليدي واژه
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مقدمه
زميني   بذري سيبهشرايط فيزيولوژيكي غد

 توليد خصوص در زمان انبارداري آن بر ميزان به
). 9(باشد  ثر ميؤاستولون پس از كاشت م

هاي  ثير هورمونأ استولون تحت تتوليدهمچنين 
رشد ). 16(باشد   مينيز) زاد برون(مصنوعي 

ميني در بستر خاك و رشد ساقه ز   سيبهجوان
اي و محيطي و  ثير عوامل تغذيهأآن تحت ت

 ه غده و شرايط نگهداري غدهعواملي نظير انداز
همچنين شرايط بهينه در ). 9 و 8(باشد  بذري مي
عواملي  ثيرأزميني تحت ت  بذري سيبدهتوليد غ

نظير تراكم كاشت، عمق كاشت و حذف 
  هشاخساره در مراحل آخر رشد و نمو بوت

اي رشد و نمو فرآينده). 1(باشد  زميني مي سيب
هاي رشد  كننده ثير تنظيمأزميني تحت ت در سيب

تحت تأثير  1 بوده و شدت غالبيت انتهايي
 و 6(دارد هاي مصنوعي نيز قرار  ورمونمصرف ه

شرايط فيزيولوژيكي در مرحله انبارداري ). 16
 بذري بر روند سن فيزيولوژيكي اثر داشته و هغد
توان  ي، مي بذرهثير بر سن فيزيولوژيكي غدأبا ت

در جهتي تغيير داد كه برآيند  تعادل هورموني را
زاد با سير صعودي سنتز مواد  هاي درون هورمون
 با اكسين همراه شده و شدت غالبيت 2 ناهمساز

                                                 
1 - Apical dominance 

2 - Antagonism 

درصد رشد ). 18 و 12، 3(انتهايي كاهش يابد 
 حرارت هزميني با افزايش درج هاي سيب جوانه
). 8 (ردمعكوس دا ه رابطها  و وزن غدهانبار

 بر )گراد  سانتيه درج3- 4حدود ( پاييندماي 
 ماه 6- 7زميني براي مدت  هاي بذري سيب غده

 و آنها ه اين بذور جلوگيري نموددنز از جوانه
در يك ). 12 (دهد قرار ميرا در حالت ركود 

زميني با غلظت دو   ضريب تكثير سيبآزمايش
گرم در ليتر هورمون اسيد جيبرليك و يك  ميلي
تأثير  در اين آزمايش .شدد تيورآ بررسي درص

  ضريب تكثيرسبب افزايش هر دو هورمون 
استفاده از هاي حاصل از  جوانه. زميني شد سيب
 جيبرليك و تيورآ جدا شده و در مزرعه اسيد

 نتايج نشان داد كه درصد زنده ماندن .كشت شد
تفاوت كه   درصد بود2/73ها در مزرعه  جوانه

نده ماندن كاشت مستقيم نسبت به درصد زآن 
  ).13( بود دار معني)  درصد6/83( بذري هغد

هدف از اين پژوهش بررسي اثر درجه 
حرارت انبار و مصرف هورمون اسيد جيبرليك 

توليد بر شدت غالبيت انتهايي غده بذري، 
زميني   و عملكرد كل محصول سيب3 استولون

 . بود

  

                                                 
3 - Stolon bearing 
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  مواد و روشها
در مزرعه  1383اين تحقيق در بهار سال 

ه وابسته به تحقيقاتي كشت و صنعت خرم در
اين . بنياد مستضعفان در استان زنجان اجرا شد

 دقيقه و عرض 11 درجه و 49مزرعه در طول 
 1570 دقيقه شمالي و با ارتفاع 12 درجه و 36

منطقه داراي . متر از سطح دريا قرار دارد
. هاي معتدل است هاي سرد و تابستان زمستان
ترين روز  درجه حرارت مطلق در گرم حداكثر

 و حداقل مطلق در سردترين شب 40  معادلسال
. گزارش شده استگراد   سانتيه درج- 7/33سال 

 .باشد متر مي  ميلي323بارندگي ساالنه يانگين م
هاي بذري با اندازه مناسب  در اين آزمايش غده

زميني آگريا، مارفونا و دراگا  از سه رقم سيب
زمان در شرايط متفاوت   طور همانتخاب و به

  : نگهداري شدندو به شرح زير انبارداري 
 ه درج2- 4  انبارابتدا در شرايطدر  ها  غده-  1

گراد نگهداري شده و دو هفته قبل از  سانتي
گراد   سانتيه درج15- 18 دماي دركاشت 

  .نگهداري شدند
ابتدا در در هاي انتخاب شده از سه رقم   غده-  2

گراد نگهداري شده   درجه سانتي2- 4 انبار شرايط
 ه درج17- 20و سپس دو ماه قبل از كاشت در 

  .نگهداري شدندگراد  سانتي
 نگهداري ميزان رطوبت روشدر هر دو 

  دامنهنسبي انبار قبل از انتقال به مزرعه در 
هاي بذري قبل از  غده. تنظيم شد درصد 75- 90

با (جيبرليك اسيد كاشت در محلول هورمون 

 به )گرم در ليتر  ميلي10هاي صفر، پنج و  غلظت
پس از طي .  شدندنگهداريمدت پنج دقيقه 

 ساعت نگهداري در شرايط انبار 72زمان 
هاي  غده)  درصد75رطوبت نسبي (مرطوب 
 با محلول سم مانكوزب ضدعفوني شده موردنظر

 هو درقالب آزمايش فاكتوريل با طرح پاي
رار كشت هاي كامالً تصادفي در سه تك بلوك
 و 75هاي با فاصله  در رديفها  غده. شدند

هر واحد . متر كشت شد  سانتي25فاصله بوته 
آزمايشي شامل چهار رديف و طول هر رديف 

 هر تيمار سه تكرار منظور براي. نيز پنج متر بود
 واحد آزمايشي اجرا و 54اين آزمايش در . شد

 مترمربع درنظر 15مساحت هر واحد آزمايشي 
غده  80  تعداددر هر واحد آزمايشي. شدگرفته 

  . كشت شد
مراحل آماده كردن زمين شامل يك شخم 

يزه، يك شخم سطحي بهاره، ديسك و لولر در يپا
كودهاي پتاسه و فسفاته و يك سوم . بهار بود

 زمين و قبل از كاشت در هكود ازته در زمان تهي
  موردنظر كودمقدار. بهار به خاك داده شد

تعيين شد و از  تجزيه خاك جنتايبراساس 
كودهاي اوره، فسفات آمونيوم و سولفات پتاسيم 

 كيلوگرم در 150 و 200، 250ترتيب معادل  به
 كيلوگرم در 20درضمن، . هكتار استفاده شد

به عنوان هكتار سولفات منگنز و سولفات روي 
 كودهاي ميكرو .استفاده شدعناصر ريزمغذي 

ظت پنج در هزار كامل نيز در دو نوبت و با غل
آبياري به صورت جوي و . پاشي شد محلول
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پس از اينكه ارتفاع گياهان به . پشته و نشتي بود
متر رسيد به صورت تصادفي در   سانتي15- 20
 بوته در هر واحد آزمايشي تعداد ساقه اصلي 10

 يدر زمان برداشت صفات كم. شمارش شد
 هاي بزرگ، تعداد غدهنظير (ها،  غدهمربوط به 

هاي بزرگ، بذري و  متوسط و كوچك، وزن غده
 به صورت ) بذريهكوچك خارج از انداز

ها در هر واحد  تصادفي در سه عدد از بوته
 عملكرد هر تيمار يانگينم. آزمايشي محاسبه شد
ها در سه متر مربع از   بوتههاز طريق برداشت كلي

 حاصل هاي داده. دشهر واحد آزمايشي برآورد 
 تجزيه و تحليل Mstacافزار  نرمبا  آزمايش از

هاي حاصل از   ميانگين دادههمقايس. شدآماري 
  .  طرح با آزمون دانكن انجام شدهتجزي

  
   و بحثنتايج

اثر هورمون اسيد جيبرليك بر تغييرات وزن 
با قطر بيش از (هاي بزرگتر از اندازه بذري  غده
با افزايش ). P >01/0(دار بود  معني) متر  ميلي55

گرم در ليتر   ميلي10 هورمون از صفر تا غلظت
هاي بزرگ كمتر شده و به وزن  ميانگين وزن غده

) متر  ميلي55 تا 35قطر (غده بذري مطلوب 
تأثير روش نگهداري بر ميانگين . نزديكتر بود

). P >01/0(دار بود  هاي بزرگ معني وزن غده
  هاي بزرگ اين نوع همچنين وزن غده

ا نسبت به دو رقم ديگر سيب زميني در رقم دراگ
اين نوع سيب زميني براي ). P >05/0(بيشتر بود 

در اثر متقابل . توليد غده خوراكي مطلوب است
روش نگهداري نيز غلظت صفر با * هورمون 

هاي بزرگ برخوردار است  روش يك وزن غده
  ).1جدول (

هاي بزرگتر از اندازه در  تفاوت تعداد غده
 در ليتر نسبت به گرم  ميلي10غلظت هورموني 

  داري بود دو غلظت هورموني ديگر معني
)01/0< P .( در روش نگهداري يك نيز تعداد

هاي بزرگ بيشتر از روش نگهداري دو بود  غده
)01/0< P .(هاي بزرگ در رقم  تفاوت تعداد غده

در . دار دارد مارفونا با دو رقم ديگر نيز معني
وش گرم در ليتر با ر  ميلي10غلظت هورمون 

هاي بزرگ بيشتر از  نگهداري يك نيز تعداد غده
  ).P >05/0(ساير تيمارها بود 

قطر (هاي بذري  تفاوت وزن و تعداد غده
، در غلظت هورمون پنج )متر  ميلي55 تا 35

گرم در ليتر نسبت به دو غلظت ديگر كمتر  ميلي
در اين غلظت عالوه ). P >01/0(دار بود  و معني
هاي بذري در بوته  داد غدهكه ميانگين تع بر اين
ها در  بود ميانگين وزن غده)  عدد79/17(زيادتر 

  ).P >05/0(بوته نيز زيادتر بود 
در روش نگهداري يك نيز ميانگين تعداد و 

كه ) P >01/0(هاي بذري بيشتر بود  وزن غده
مزيت اين روش نگهداري را براي توليد غده 

به عبارت ديگر ضرورت . دهد بذري نشان مي
انبارداري مناسب و فني براي توليد سيب زميني 

درمقايسه ارقام مشخص . شود بذري مشخص مي
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هاي بذري در بوته رقم  شد كه وزن و تعداد غده
). P >05/0(مارفونا بيشتر از دو رقم ديگر بود 
هاي بذري در  همچنين ميانگين تعداد و وزن غده

گرم در ليتر و روش  غلظت هورمون پنج ميلي
ها بيشتر بود  ي يك نسبت به ساير بررسينگهدار

)05/0< P ( و استفاده از هورمون اسيد جيبرليك
براي توليد غده بذري بيشتر و مزيت اقتصادي 

  ).1جدول (شود  آن توجيه مي
هاي كوچكتر از اندازه  تفاوت وزن غده

 10هاي هورموني پنج و  بذري در غلظت
 دار و گرم در ليتر نسبت به شاهد معني ميلي

دهد كه  اين امر نشان مي). P >01/0(بيشتر بود 
تأثير هورمون براي توليد غده بذري مناسب 

هاي  در روش نگهداري دو نيز وزن غده. نيست
كوچكتر از اندازه بذري بيشتر از روش يك بود 

  ).2جدول (
هاي  تفاوت تعداد ساقه اصلي در غلظت

گرم در ليتر نسبت به   ميلي10هورموني پنج و 
تعداد ). P >01/0(دار و زيادتر بود   معنيشاهد

  گرم در ليتر ساقه اصلي در غلظت پنج ميلي
  گرم در ليتر  ميلي10نسبت به غلظت ) 2/7(
تفاوت تعداد ساقه ). P >05/0(بيشتر بود ) 8/6(

). 2جدول (دار نبود  در دو روش نگهداري معني
ها در غلظت هورمون پنج  ولي تفاوت تعداد ساقه

در ليتر در روش نگهداري يك با ساير گرم  ميلي
  ).P >01/0(دار بود  تيمارها معني

هاي كوچكتر از  تفاوت ميانگين تعداد غده
در ) متر  ميلي35قطر كوچكتر از (اندازه بذري 

دار  تيمارهاي هورموني و روش نگهداري معني
نبود ولي تفاوت رقم مارفونا نسبت به دو رقم 

  .)P >01/0(دار بود  ديگر معني
در روش نگهداري يك، ميانگين عملكرد 

و تفاوت رقم ) P >01/0(غده در هكتار بيشتر 
بيشتر از دو رقم )  تن در هكتار1/37(مارفونا 

عملكرد غده در غلظت ). P >01/0(ديگر بود 
گرم دو ليتر با روش نگهداري  هورموني پنج ميلي

  يك نيز نسبت به ساير تيمارها بيشتر بود
  ).P >05/0) (2جدول (

دهد كه در توليد غده بذري  نتايج نشان مي
استفاده از هورمون اسيد جيبرليك با غلظت پنج 

گرم در ليتر و انبارداري روش نگهداري يك  ميلي
بيشترين اثر مثبت را دارد كه مطابق با گزارش 

فرآيند ). 11 و 10، 9، 3(ساير محققين است 
توليد غده در سيب زميني و كيفيت آن داراي 

باشد ولي در اين فرآيند  اي مي انيسم پيچيدهمك
و اثر ) خصوص جيبرلين به(تأثير مواد هورموني 

تغيير شرايط انبار با . سن فيزيولوژيكي زياد است
  زاد غده هاي درون تأثير بر ميزان هورمون

سيب زميني متابوليسم عمومي غده در زمان 
انبارداري و سن فيزيولوژيك غده بذري در 

  ).17 و 13، 7، 2(دهد   را تغيير ميهنگام كاشت
زميني بذري  چون در اكثر انبارهاي سيب 
شود و تنظيم  كشور با روش سنتي مديريت مي

دما، رطوبت و ساير شرايط مناسب يك انبار فني 
  شود  لذا  روش  نگهداري  يك  به  رعايت  نمي
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)  معياراشتباه ±(، روش نگهداري و رقم سيب زميني بر ميانگين ) ليتردرگرم  ميلي(اثر تيمار هورمون  - 1جدول 
 بررسيصفات مورد 

  
   متغيرهاي مورد بررسي

 
  هاي بزرگ وزن غدهاثر تيمار

 )گرم در بوته(

  تعداد
 هاي بزرگ غده

  هاي بذري وزن غده
 )گرم در بوته(

  تعداد
 هاي بذري غده

  :اسيد جيبرليك  ** ** **
 صفر

**  
 74/23 ± a 6/709  05/0 ± ab 04/4   19/17 c ± 0/841  21/0 ± c 2/12  

5 1/16 ± c 4/497   02/0 ±  b63/3   21/27 ±  a0/1109  49/0 ±  a8/17  
10  12/21 b ± 7/526   17/0 ±  a24/4   45/22±   a0/1054  45/0 ±  b1/17  

  :روش نگهداري  ** ** ** **
  a 5/596  22/0 ±  a56/4   1/25 ±  a7/1061  38/0 ±  a9/16 ± 16/18   روش يك
  b 2/559   12/0 ±  b28/3   37/21 ±  b9/940  24/0 ±  b5/14 ± 55/17  روش دو

  :زميني  رقم سيب ** ** ** **
  b 3/647  14/0 ±  a90/4  2/26 a ± 0/1079  48/0 ±  a8/17 ± 62/16  مارفونا
  c ± 2/423   06/0±   b27/3   34/24  b ±0/1061  33/0 ±  b6/15 71/15  آگريا
  a 1/663  07/0±   b75/3  02/21 ±  c4/864  18/0 ± c 8/13 ± 68/17  دراگا

  :اثر متقابل  ** ** ** **
  a 1/811   22/0±   ab54/4  31/15 ±  f1/787  18/0 ± f 1/11 ± 25/20 روش يك* صفر 
  b 0/608  11/0 ±  d24/3  11/18 ±  e9/894  23/0 ± e 3/13 ± 24/18  روش دو* صفر 

  f 1/481  18/0 ±  b44/4  1/27 ±  a0/1234  57/0 ± a 3/20 ± 11/15  روش يك * 5
  d 7/513  08/0 e ± 83/2  42/23 ±  c6/984  31/0 ± c 3/15 ± 21/16  روش دو * 5

  e 4/497   28/0±   a71/4  72/26 ±  b0/1164  52/0 ± b 3/19 ± 24/15  روش يك * 10
  c 9/555   14/0 ±  c76/3  85/21 ±  d2/943  24/0 ± d 9/14 ± 51/17  روش دو * 10

  ).P >01/0(دار است  هاي داراي حروف متفاوت معني  در هر ستون تفاوت ميانگين- 1
 كاشت از انبار دو هاي بذري به مدت دو هفته و در روش نگهداري دو به مدت دو ماه قبل از  در روش نگهداري يك، غده- 2

 .گراد خارج شدند تا چهار درجه سانتي
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   اثر تيمار هورمون، روش نگهداري و رقم بر صفات مورد بررسي- 2جدول 
  

   صفات مورد بررسي
 
اثر تيمار

  هاي كوچك وزن غده
 )گرم در بوته(

هاي  تعداد غده
 كوچك

 تعداد ساقه اصلي
  عملكرد 

 )تن در هكتار(

  )گرم در ليتر ميلي(يد جيبرليك اس

n.s. 

  
** 

 

n.s.   
 صفر

**  
b 75/8 ± 7/242 a 16/0 ± 76/11  b 08/0 ± 25/4  a 50/2 ± 8/31  

5 a 28/9 ± 6/251  a 16/0 ± 8/11  a 14/0 ± 22/7  a 51/2 ± 33  
10 a 36/9 ± 7/257  a 18/0 ± 44/13  a 12/0 ± 84/6  a 56/2 ± 6/32  

     روش نگهداري

** n.s. n.s. **   
  b 22/8 ± 7/235  a 15/0 ± 44/11  a 07/0 ± 4/6  a 81/2 ± 57/33 روش يك
  a 73/9 ± 5/265  a 17/0 ± 02/13  ab 05/0 ± 8/5  b 20/2 ± 33/31 روش دو
     زميني رقم سيب

** ** ** **   
  a 48/10 ± 3/367  a 22/0 ± 09/15  b 04/0 ± 68/5  a 32/3 ± 11/37 مارفونا
  b 12/8 ± 7/233  b 15/0 ± 66/13  b 04/0 ± 71/5  b 60/2 ± 5/30 آگريا
  c 21/6 ± 0/150  b 15/0 ± 95/7  a 09/0 ± 92/6  c 91/1 ± 8/29 دراگا

   با روش نگهداري) گرم در ليتر ميلي(اثر متقابل اسيد جيبرليك 

** n.s. ** ** 

  e 09/8 ± 2/217  a 14/0 ± 82/10  c 05/0 ± 06/5  c 72/2 ± 2/32 روش يك* صفر 
  a 81/9 ± 8/267  a 16/0 ± 69/12  d 02/0 ± 44/3  d 25/2 ± 4/31 روش دو* صفر 

  d 28/8 ± 6/238  a 14/0 ± 63/10  a 08/0 ± 32/7  a 21/3 ± 6/34 روش يك * 5
  b 75/9 ± 7/264  a 17/0 ± 97/12  ab 07/0 ± 12/7  d 20/2 ± 3/31 روش دو * 5

  e 28/9 ± 4/251  a 17/0 ± 88/12  b 07/0 ± 83/6  b 05/3 ± 9/33 روش يك * 10
  b 74/9 ± 0/264  a 17/0 ± 41/13  b 07/0 ± 85/6  d 20/2 ± 3/31 روش دو * 10

  ).P >01/0(دار است  هاي داراي حروف متفاوت در سطح يك درصد معني  در هر ستون تفاوت ميانگين- 1
هداري دو به مدت دو ماه قبل از كاشت از انبار دو هاي بذري به مدت دو هفته و در روش نگ  در روش نگهداري يك غده- 2

  .گراد خارج شدند تا چهار درجه سانتي
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 روش انبارداري فني مطرح بوده و كي ناونع
خارج كردن بذور در دو هفته قبل از كاشت در 

رقم . باشد توليد غده در سال زراعي بعد مؤثر مي
مارفونا نيز در تيمار غلظت هورموني پنج 

گرم در ليتر و روش نگهداري يك نسبت  ميلي
به دو رقم ديگر در توليد غده بذري برتر بوده و 

د بودن سطح زيركشت آن در باتوجه به زيا
، )ويژه مناطق سردسيري به(مناطق مختلف كشور 

توانند از  كشاورزان توليدكننده سيب زميني مي
ظرفيت مناسب اين رقم براي توليد بيشتر 
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Effect of growth regulator and storage conditions on 

potato seed tuber production 

 

H. Mohammadi * 
 
 
 

 
Abstract 

 

This experiment was conducted to investigate the relationship between storing condition of potato seed and 

application of Giberellic acid (GA3) on quantitative traits and total yield of potato seed tubers. The research was 

conducted at the Khorram dareh Agro - industry. 

Three cultivars of potato with two methods of storage and three levels of GA3 (0, 5, 10 ppm) in a factorial 

design with randomized complete blocks were cultivated. The five ppm of GA3 with storage conditions number two 

had most effects on potato seed production. The effects of storage conditions in treatments of five and 10 ppm of 

GA3 on producing amount of main stem didn’t show any significant difference at one percent level. In total, 

"Marfona" had the highest yield in the most treatment and we have obtained 3.71 kg/m2 on mean weight of tubers 

from this cultivar. 
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