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چکیده
کاشت بر خصوصیات کمی در مینـی تیـوبر سـه رقـم سـیب زمینـی آگریـا،        جهت بررسی تاثیر بسترهاي مختلف این پژوهش 

تصـادفی انجـام شـد کـه در آن     "اسپریت و ساتینا آزمایشی در گلخانه بر اساس آزمایش فاکتوریل دو عاملی در قالـب طـرح کـامال   
سـطح، نتـایج تجزیـه    14بسـتر داراي ، فـاکتوردوم  ) آگریا ، اسپریت وسـاتینا (سه سطح زمینی شاملسیبهاي فاکتوراول گیاهچه 

، تعـداد ،واریانس حاصل از اندازه گیري صفات مورد مطالعه نشان داد که بین اثر اصلی بستر کاشت و اثر اصلی ارقام از لحاظ صفات
زمـان برداشـت، شـاخص    درچه ها در هر بوته ، تعداد برگ سـبز  فرعی ، حجم غده ساقه اصلی و ،چه ، تعدادخشک غده وتروزن 

بیشترین تعداد و وزن تر، خشک غـده چـه هـا، تعـداد     )ورمی کمپوست خالص(6بستر کاشت .کلروفیل اختالف معنی داري داشت 
در گروه مشترك قرار 14و 11،12،13، 9، 5ها در هر بوته را تولید کرد که با بسترهاي کاشت  ساقه اصلی و فرعی و حجم غده چه

براي صفات وزن خشک و حجم غده چـه هـا، تعـداد سـاقه اصـلی و فرعـی و       8،10،11،12،13،14، 4،5بسترهاي کاشت . گرفتند
. بدست آمـد ) ورمی کمپوست خالص (6شاخص کلروفیل در گروه هاي مشترك و برخی موارد در گروه هاي یکسان با بستر کاشت 

. گروه هاي باالتر و با اختالف معنی دار نسبت به بقیه گروه هـا قـرار گرفتنـد   هاي فوق الذکر دره گروه در مجموع نتایج نشان داد ک
رقم اسپریت بهتـرین شـرایط مطلـوب را بـراي افـزایش      ه بستر کاشت ورمی کمپوست خالص و نتایج نهایی این تحقیق نشان داد ک

.  تعداد غده چه فراهم نمود

شاخص کلروفیل و مینی تیوبرنی، بستر کاشت، زمیارقام سیب:کلمات کلیدي

مقدمه
جنبه تغذیه اي، اجتماعی و اقتصادي این گیاه مهم . گیاه سیب زمینی یکی از گیاهان نوپا در بین محصوالت زراعی جهان است

ی گردد و روز به روز سال است که در ایران کشت م200این گیاه بیش از ). 6(هاي اخیر جالب و قابل توجه بوده است طی سال
طی بررسی تاثیر بستر کشت مختلف ) 1(حسن پناه و همکاران . مصرف غده چه هاي آن به صورت هاي مختلف افزایش یافته است

بستر 3به دست آمده از مناطق ایران و فنالند روي عملکرد مینی تیوبرها نشان دادند که باالترین تعداد و وزن مینی تیوبرها در 
) 5(اوزکاناك . وژن و پیت ماس جنگل اردبیل با زئولیت باال و پیت ماس بیوالن فنالند با زئولیت باال به دست آمدکشت خاك نئ

1:1رقم سیب زمینی کنکورد و مارابل و ولوکس را با ترکیبی از پیت ماس و خاك به نسبت 3طی آزمایشی گیاه چه هاي  
نظرتعداد مینی تیوبر و عملکرد اختالف معنی داري وجود دارد به طوري که وي گزارش کرد که بین ارقام از. کشت نمود) حجمی(

. هرگیاهچه نسبت به دیگر ارقام وضعیت بهتري نشان دادگرم در75در هر گیاهچه وعملکرد عدد مینی تیوبر7رقم مارابل با حدود 
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طق با کودهاي آلی ورمی کمپوست، پیت ماس، تاثیر ترکیبات مختلف بستر کشت حاصل از خاکهاي مناهدف از این تحقیق بررسی 
.خاك جنگل بر خصوصیات کمی مینی تیوبرهاي ارقام سیب زمینی در منطقه اردبیل می باشد

مواد و روش ها
در ایستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی شرکت تعاونی تهیه هسته اولیه بذور سبالن 93-92این تحقیق در سال زراعی 

دانشکده کشاورزي دانشگاه انجام شد اي آزمایشگاهی آن درکاره.اردبیل به آستارا اجراء گردیدجاده8قع در کیلومتر اردبیل وا
3پرلیت خالص ) 2ماسه خالص )1حاويسطح 14فاکتوردوم داراي) اگریا ، اسپریت و ساتینا (در سه سطح فاکتور اول گیاهچه ها

خاك منطقه، %50ماسه و%50) 7ورمی کمپوست خالص ) 6پیت ماس خالص ) 5خاك خالص جنگل  )4خاك خالص مزرعه )
خاك منطقه، ورمی کمپوست و خاك جنگل به نسبت %77ماسه و%33) 8ورمی کمپوست و خاك جنگل به نسبت مساوي 

منطقه، خاك %40ماسه و%20)10کمپوست و خاك جنگل به نسبت مساويخاك منطقه، ورمی%75درصد ماسه و%25) 9مساوي 
ورمی %60خاك منطقه، %20ماسه ،%20) 12خاك جنگل، %40ورمی کمپوست ،%40ماسه و%20) 11خاك جنگل40%

ورمی %35خاك جنگل ، %35ماسه و%15) 14پیت ماس %15ورمی کمپوست %35خاك منطقه ،%35ماسه و%15) 13کمپوست، 
.پیت ماس کشت شدند%15کمپوست،

، مقایسه میانگین داده تجزیه واریانس.تصادفی انجام شد"ریل دو عاملی در قالب طرح کامالیش فاکتواساس آزماآزمایش درگلخانه بر
تعداد و وزن تر ازجمله براي برخی از صفات زیر انجام گرفتهاي حاصل از اندازه گیري هاي گلخانه اي و همبستگی بین صفات

ودرزمان کاشت که انداز ه گیري  به وسیله خط روز بعد از کاشت 70ارتفاع بوتهوخشک غده چه ومیانگین تر وخشک هر غده چه ،
. روفیل سنج دیجیتالی اندازه گیري شدلشاخص کلروفیل بوسیله ک..توزین بوسیله ترازوي دیجیتالی انجام گرفتوکولیس ،کش 

زه گیري حجم آب سرریز شده با اندا،قراردادن غده چه هاي هر بوته درداخل بشرهاي مدرج و پر شده از آبباها چه حجم غده .
میانگین براساس ات مقایس. محاسبه گردیدSPSS 16و MSTATCا استفاده از نرم افزار ببرحسب میلی لیتر تعیین گردید

.انجام شددانکن آزمون

نتایج و بحث
از لحـاظ  رقـم شـت و  بسـتر کا اثر اصـلی  نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه گیري صفات مورد مطالعه نشان داد که بین

کلروفیـل ،  شـاخص ، چه ها در هـر بوتـه   غده ساقه اصلی ، حجم و فرعی تعداد ساقهخشک ، وهاي تر غده چهوزن وتعدادصفات 
). 2و 1جدول. (نشان دادياختالف معنی دار،برداشتزماندرتعداد برگ سبز 

هر بوتهتردرغده چهتعداد 
تر در هر بوته بیشـترین مقـدار را در   غده چهایسه میانگین صفات مختلف نشان داد که صفت تعداد مق) 2(با توجه به جدول شماره

)ورمـی کمپوسـت  %60خـاك منطقـه،  %20ماسـه، %20(ورمی کمپوست خالص داشت که با بستر هاي کاشت اثر اصلی بستر کاشت 
% 15ورمی کمپوست، %35خاك جنگل، %35ماسه، % 15(، )ورمی کمپوست%40خاك جنگل،%40ماسه،%20(، )پیت ماس خالص(،

خـاك منطقـه،   %35ماسـه،  % 15(، )خاك منطقه ورمی کمپوست، خاك جنگـل بـه نسـبت مسـاوي    %75ماسه، %25(، )ماسپیت
تعـداد  در گروه مشترك قرار گرفته است نتایج نهایی نشان داد که بهترین تیمار براي صـفت  ) ماسپیت% 15ورمی کمپوست، 35%

.ر بوته مربوط به بستر ورمی کمپوست خالص و کمترین آن مربوط به بستر خاك خالص مزرعه بوده استتر در هغده چه
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بوتهدرهاغده چهوزن خشک 
که بیشترین مقدار این صفت در اثـر اصـلی   ) 2جدول(نشان داد هادربوتهغده چهوزن خشک نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفت 

در گروه مشترك قرار گرفته اسـت و اخـتالف   ) پیت ماس خالص(5بوده که با بستر کاشت ) خالصی کمپوست ورم(6بستر کاشت 
با بیشـترین  ) ورمی کمپوست خالص(6نتایج کلی داده ها نشان داد که بستر کشت . معنی داري نسبت به سایر بسترها داشته است

.نشان دادمترین مقدار به ترتیب با ک) پرلیت خالص(2ها در بوته و بستر کشت غده چهمقدار وزن خشک 
کلروفیلشاخص

در اثـر  را کلروفیـل بیشـترین مقـدار    شـاخص مقایسه میانگین حاصل از اندازه گیري صفات مختلف نشان داد )2(با توجه به جدول 
.بود14و 10، 8، 4اصلی بستر کاشت 

بوتههرتعداد ساقه اصلی در
درهربوتـه تعداد سـاقه اصـلی   نشان داد که بیشترین مقدار در صفت )  2دول ج(نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات مختلف

.می باشد3و 2، 1مربوط بود و کمترین آن مربوط به بستر کاشت 14در اثر اصلی بستر کاشت 
بوتههرتعداد ساقه فرعی در

تعـداد سـاقه فرعـی درهربوتـه    فتمقایسه میانگین حاصل از اندازه گیري صـفات مختلـف نشـان داد کـه صـ     )2(با توجه به جدول
5که در گروه مشترك با بسترهاي کاشت داشته ) ورمی کمپوست خالص(6بیشترین مقدار این صفت را در اثر اصلی بستر کاشت 

مربـوط بـه   ، صـفت  ایـن  بنابراین بهتـرین بسـتر کاشـت بـراي     . داشتاختالف معنی داري نسبت به سایر بسترها بدست آمد و11و
.بوده است)پیت ماس خالص(14و8،10، 5، 4بسترهاي 

ها درهربوتهغده چهحجم 
ها در هر بوته بوده که در گروه غده چهداراي بیشترین حجم )ورمی کمپوست خالص(6اثر اصلی بستر ) 2(با توجه به جدول .

اي کشت بدسـت آمـد نتـایج کلـی     اختالف معنی داري نسبت به سایر بسترهکه .قرارگرفته بود 12و11، 5مشترك با بستر کاشت 
ها در هـر بوتـه را بـه خـود اختصـاص      غده چهبا کمترین حجم 2و بستر کاشت 6آزمایش نشان داد که بهترین بستر کاشت بستر 

.ندداد
: برداشتزماندرتعداد برگ سبز

زمـان درتعـداد بـرگ سـبز    داراي بیشـترین 6نشان داد که اثر اصلی بستر )  2(جدولنتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات
به خود زمان برداشترا درتعداد برگ سبزکمترین 2بیشترین و بستر کاشت 6نتایج کلی آزمایش ها نشان داد بستر بودبرداشت 

.نداختصاص داد
طی بررسی تاثیر بستر کشت مختلف به دست آمده از مناطق ایران و فنالند روي عملکرد مینـی ) 2(حسن پناه و همکاران 

بستر کشت خاك نئوژن و پیت ماس جنگل اردبیل با زئولیت بـاال و  3تیوبرها نشان دادند که باالترین تعداد و وزن مینی تیوبرها در 
رقم سیب زمینی کنکورد و مارابـل  3طی آزمایشی گیاهچه هاي) 5(ناك اوزکا. پیت ماس بیوالن فنالند با زئولیت باال به دست آمد

وي گزارش کرد که بین ارقـام از نظرتعـداد مینـی    . کشت نمود) حجمی(1:1ی از پیت ماس و خاك به نسبت و ولوکس را با ترکیبی
گرم 75عدد مینی تیوبر در هر گیاهچه وعملکرد 7تیوبر و عملکرد اختالف معنی داري وجود دارد به طوري که رقم مارابل با حدود 

براي بررسی مینی تیوبرها ) 7(و رانلی و همکاران ) 4(فورتی و همکاران .اددر هرگیاهچه نسبت به دیگر ارقام وضعیت بهتري نشان د
تاثیر ارقام سـیب زمینـی و ترکیـب    ) 8(وانائی و همکاران . فاده نمودنداست1:1:2از بستر کاشت خاك، ورمیکوالیت و شن به نسبت 

هاي کشـت از  ه بین ارقام سیب زمینی و بستربستر کشت را در عملکرد مینی تیوبرهاي سیب زمینی بررسی کردند و نشان دادند ک
گرم در 65عدد مینی تیوبر در هر گلدان و عملکرد 9رقم مارفونا با . مینی تیوبرها اختالف معنی داي وجودنظر تعداد و وزن کل 
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بسـتر  . شـان داد گرم در هر بوته عملکـرد بهتـري را ن  57عدد مینی تیوبر در هر گلدان و عملکرد 7هر بوته از رقم آگریا با 
عـدد مینـی تیـوبر در هـر گلـدان و      15(بیشترین عملکـرد  ) سانتی متر19(در گلدان هاي بزرگ 1:1پرلیت با نسبت :کشت تورب

هـا و ریزغـده هـا از    زمینی از گیاهچهتیوبر به عنوان بذر سیببراي تولید مینی) 3(آلووالیا را نشان داد) گرم در هر بوته95عملکرد 
متـر  میلـی 9-15تیوبرهـایی بـه قطـر    روز انتقال به گلخانه، مینی70-115ها پس از ه نمود و نتیجه گرفت که گیاهچهخاك استفاد

.تولید می کنند
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تجزیه واریانس صفات کمی ارقام سیب زمینی-1جدول 

درجه منابع تغییرات
آزادي

میانگین مربعات

غده چهتعداد
تردربوته

غده چهوزن 
)gr(تردربوته

میانگین وزن تر 
غده چههر 
)gr(

وزن خشک 
چه هاغده 

)gr(دربوته 

شاخص
کلروفیل

تعداد ساقه
فرعی در هر 

بوته

تعداد ساقه 
اصلی در هر 

بوته

- غده چهحجم 
ها در هر بوته

)cm3(

تعداد برگ 
زماندرسبز 

)cm(برداشت
570/5531/0٭886/17٭398/9٭٭2رقم 010/377039/1٭** **383/0 *515/19 760/1٭**

290/76942/0٭894/1٭٭13بستر کاشت 494/5310/48٭** 823/0236/0٭** 890/0٭199/57٭**
26ns281/0ns998/3446/0بستر کاشت×رقم ns287/0 ns337/8 ns173/0 ns119/0 ns383/4 ns086/0 ns

84266/0947/5349/0502/0931/17192/0093/0499/4124/0خطاءآزمایش
ضریب تغییرات

072/27285/3183/17831/31250/14980/26916/32497/29003/13)درصد(

.باشددرصد و غیر معنی دار می5و 1دار در سطح احتمال به ترتیب بیانگراختالف معنیnsو٭،٭٭

 

 



٦

ینیمزبیشده سه رقم سيریصفات اندازه گيمحتلف کاشت روياثر بسترهانیانگیمسهیمقا-2جدول
در تعداد برگ سبز 

زمان
(cm)برداشت

چه ها غده حجم 
(cm3)درهربوته

تعداد ساقه فرعی 
درهربوته

تعداد ساقه اصلی 
درهربوته کلروفیلشاخص

وزن خشک 
هادربوتهچهغد

(gr)

غده چهوزن 
(gr)تردربوته

غــده چــهتعــداد 
)تردرهر بوته c)

شماره 
بسستر

52544/154 a 057529/116 a 954961/2 a 98627949/0 a

bc

678/30 abcd 893988/209 a 9264/145 a 917186/30 a 6

94993/119 ab 006464/92 ab 5625/1 bc 38675583/1 a

b

578/28 abcd 144034/109 b 713856/103 ab 555916/23 a

b

12

700082/87 abc 428736/76 ab

c

723969/1 abc 07646521/0 ab

c

567/26 d 356125/151 ab 098064/90 bc 030321/23
ab

5

411324/91 abc 021889/78 ab

c

907161/1 ab 98627949/0 a

bc

5/31 abc 392691/108 b 313225/102 ab 22798/22
ab

11

754461/56 bc

de

244356/57 bc

de

535121/1 bc 53461698/1 a 189/33 a 2270131/27 c 0625/60 bcd 448012/12 ab

c

14

879357/41 cd

e

383489/41 de

f

181569/1 bc 69183097/0 bc 422/27 bcd 36207097/7 f 311396/29 def 023052/10
abcd

9

765784/65 ab

cd

603009/45 cde

f

498176/1 bc 15877736/1 a

b

433/30 abcd 4963282/23 c

d

680161/50 cd 7006313/9
abcd

13

495404/41 cde 060025/36 ef 181569/1 bc 01624869/0 ab

c

567/32 a 3240036/11 cd 526849/38 de 7517543/7 b

cd

8

030177/18 bcd

e

153809/73 bc

d

830609/1 ab 86496792/0 a

bc

465/32 a 97700064/9 ed 954841/45 d 4903136/7 b

cd

4

239619/52 bc

de

542025/36 ef 915849/0 bc 69183097/0 bc 475/27 bcd 3879858/14 c

d

680521/30 ef 9882511/5 c

d

7

32204/24 e 801329/26 fg 868624/0 bcd 74644867/0 a

bc

612/31 a 9086765/22 b

c

952369/27 de

f

3752211/4 c

d

10

760968/30 e 510564/10 gh 703921/0 cd 4931738/0 c 667/28 abcd 74789415/2 ef 138256/12 fg 5546758/3 c

d

1

061093/25 e 751184/11 gh 669124/0 cd 4931738/0 c 711/26 cd 47172415/2 fg 2409/16 efg 3434898/3
d

3

7142885/6 f 861241/5 h 227529/0 d 4931738/0 c 9/26 bcd 33265955/0 g 647129/2 g 5472679/0 e 2

.دارندمعنی داراختالفهاي که در هر ستون و هر صفت داراي حروف متفاوتند بر اساس آزمون دانکن میانگین
ماسه، %25)9ماس  پیت% 15ورمی کمپوست، %35خاك جنگل، %35ماسه، % 15)14ورمی کمپوست%40خاك جنگل،%40ماسه،%20)11پیت ماس خالص  ) 5ورمی کمپوست  %60خاك منطقه،%20ماسه،%20)12ورمی کمپوست خالص)6:بستر کاشت

% ، 50ماسه% 50)7خاك خالص جنگل  )4مپوست به نسبت مساوي  خاك منطقه، خاك جنگل، ورمی ک% ،77ماسه، %33)8ماسپیت% 15ورمی کمپوست، %35خاك منطقه، %35ماسه، % 15)13خاك منطقه ورمی کمپوست، خاك جنگل به نسبت مساوي 75%
خاك جنگل%40خاك منطقه، %40ماسه، %20)10خاك منطقه، خاك جنگل، ورمی کمپوست به نسبت مساوي  

 

 


